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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám zářijové číslo dokumentačního bulletinu
Finanční a ekonomické INFORMACE. Nabízí jako obvykle
informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a
jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice
Ministerstva financí a jeho resortu.
V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový
článek Strategie kruhové ekonomiky EU. Věnuje se Orientačnímu
plánu Evropské komise ke strategii kruhové ekonomiky
z dubna 2015. Plán si klade za cíl omezit celkovou produkci
odpadů, podpořit jejich opětovné využití a snížit závislost
současného růstového modelu Evropy na neobnovitelných
zdrojích. Článek dále cituje názory na to, jak kruhová
ekonomika ovlivní finanční sektor, a upozorňuje na souvislost
s tzv. sdílenou ekonomikou.
Druhý přehledový článek, který rubrika přináší, nese název
Padělání a produktové pirátství: aktuální trendy. Text se
věnuje novinkám v oblasti padělání zboží, cituje statistická
data a odhady škod způsobených touto nelegální činností a
uvádí významné případy odhalení padělaného zboží, které
byly ve světě v poslední době zaznamenány.
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

Číslo odevzdáno do tisku 2. 10. 2015
Vychází 1x měsíčně, zdarma
Elektronický archiv:
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php
(intranet)
http://www.mfcr.cz/cs/o‐ministerstvu/
sluzby‐verejnosti/odborna‐knihovna/
dokumentacni‐bulletin (internet)
Do čísla přispěli:
Ing. Bc. T. Baslová, M. Benda, B.A.,
Bc. I. Janoušková, Ing. Bc. D. Kný,
Mgr. M. Tichá, PhDr. L. Tvrdá,

Texty publikované v tomto bulletinu nevyjadřují názor redakce ani nejsou
oficiálním stanoviskem Ministerstva financí. Uvedené informace
odrážejí aktuální trendy a komentáře v odborné literatuře.
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AKTUALITY
Z aktuálních zpráv stojí za pozornost, že vláda dne
23. 9. 2015 schválila návrh zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2016. Návrh připravilo
Ministerstvo financí na základě predikce základních
makroekonomických indikátorů do roku 2018
zpracované Ministerstvem financí v červenci tohoto
roku. Deficit státního rozpočtu na rok 2016 je navržen
ve výši 70 mld. Kč, pro rok 2017 ve výši 60 mld. Kč
a pro rok 2018 50 mld. Kč. Podíl deficitu vládního
sektoru na HDP by měl činit v roce 2016 1,2 %,
v roce 2017 0,8 % a v roce 2018 0,6 %.
Monitoring
Pravidelný speciální monitoring za období 23. 8.
2015 – 23. 9. 2015 se tentokrát věnuje tématu:
Velké zahraniční investice
Byl zpracován z tištěných médií, televize, rozhlasu
a internetových serverů a naleznete jej včetně archivu
starších monitoringů v sekci Monitoring médií na
adrese: http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php
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Strategie kruhové ekonomiky EU
Ing. Bc. Taťána Baslová
Oddělení 3004, Informační podpora a knihovna
Evropská komise plánuje v letošním roce představit strategii tzv. kruhové ekonomiky 1 (v češtině také
nazývané jako strategie cirkulární ekonomiky, oběhové ekonomiky či oběhového hospodářství) 2.
Tzv. balíček kruhové ekonomiky byl přijat již v roce 2014, na konci roku byl však zrušen, přičemž
Evropská komise již dopředu avizovala, že se k tématu znovu vrátí v jiné („ambicióznější“) podobě.
V průběhu jara a léta letošního roku se Evropská komise k tématu znovu vrátila, byl vydán
tzv. Orientační plán Evropské komise ke strategii kruhové ekonomiky, proběhla také konference
k tématu a v průběhu května-srpna se konaly veřejné konzultace.
Politický kontext, souvislost s minulými a budoucími iniciativami a dalšími politikami EU a analýzy
existujících opatření jsou uvedeny v Orientačním plánu Evropské komise ke strategii kruhové
ekonomiky 3 z dubna 2015. Iniciativa souvisí se snahou podpořit tvorbu pracovních míst, hospodářský
růst a investice, a v širším kontextu také se závazkem Evropské komise usilovat o udržitelný rozvoj.
Ekologická odvětví a ekologické inovace nabývají na významu. Evropská komise chce tento trend
podpořit a přispět tak k zelenému růstu a dalším prioritám, ke kterým patří například snaha o vytvoření
energetické unie. V dokumentu je dále popsán legislativní vývoj návrhu: v červenci 2014 přijala
Komise tzv. balíček kruhové ekonomiky včetně zastřešujícího sdělení Komise s názvem Směrem
k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu. Tento dokument byl provázen
sděleními k udržitelným budovám, malým a středním podnikům, tzv. zelené zaměstnanosti a návrhem
k revizi legislativy týkající se odpadů. Návrh z roku 2014 se zabýval zejména odpady a odpadovým
hospodářstvím, orientační plán z dubna 2015 však přiznává, že nebyly dostatečně prozkoumány
souvislosti s jinými opatřeními a politikami, jako např. s produktovou politikou nebo rozvojem trhů
s druhotnými surovinami. V první části Orientačního plánu jsou dále vyjmenovány již existující
iniciativy, které se kruhové ekonomiky dotýkají.
Dále Orientační plán popisuje hlavní problémy, k jejichž řešení iniciativa směřuje. Jedním z problémů
je koncentrace nabídky zdrojů a surovin mimo EU a související citlivost evropských trhů na růst cen,
volatilitu na trzích a na politickou situaci v zemích, kde se suroviny nacházejí. Koncept by se měl
dotknout všech občanů EU a spotřebitelů a všech ekonomických aktérů napříč hodnotovým řetězcem
(od těžebního sektoru přes obchodníky a distributory až po sektor odpadového hospodářství).
V dalších částech plánu jsou znovu uvedeny cíle opatření a možné legislativní přístupy a nástroje
a dále je zahrnuto prvotní hodnocení dopadu strategie a plán dalších kroků. 4
V červnu 2015 proběhla v Bruselu konference týkající se kruhové ekonomiky, které se zúčastnilo
okolo 700 delegátů. Na konferenci vystoupil místopředseda Evropské komise Frans Timmermans,
komisař pro životní prostředí Karmenu Vella a místopředseda a komisař pro zaměstnanost, růst,
investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen. Poté následovalo 6 oddělených sekcí (sekce týkající
se fáze výroby; materiálů a chemikálií; trhu s druhotnými surovinami; výzkumu, inovací a investic;
fáze spotřeby a odpadů). Výstupy z konference a oddělených sekcí budou použity k vytvoření nového
balíčku kruhové ekonomiky. Ten by měl být přijat na konci roku. 5

1

V angl. circular economy
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Moving towards a circular economy. In: European Commision
[online]. Last updated: 10/07/2015 [cit. 2015-08-20]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/environment/circulareconomy/index_en.htm
3
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Circular Economy Strategy: roadmap. In: European Commision
[online]. 04/2015 [cit. 2015-08-20]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/smartregulation/impact/planned_ia/docs/2015_env_065_env+_032_circular_economy_en.pdf
4
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, ref. č. 3
5
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, ref. č. 2
2
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K původnímu návrhu kruhové ekonomiky z loňského roku se vyjadřuje například Dan Botterill
v článku Can public sector cope with proposed EU waste targets? 6. Botterill je jedním z řady autorů,
kteří poukazovali na to, že se návrh příliš zabývá odpady a že nezohledňuje další oblasti, které
s produkcí odpadů souvisejí. Konkrétně ve Velké Británii se řada institucí (zejména veřejných) soustředí
podle autora hlavně na plnění limitů v oblasti recyklování. Kruhová ekonomika by se však měla snažit
omezit celkovou produkci odpadů a podpořit jejich opětovné využívání. Přesun ke kruhové ekonomice
bude vyžadovat změnu v myšlení. V současné době se podle autora úspěšnost strategie odpadového
hospodářství hodnotí podle plnění cílů - čím větší míra recyklování, tím je strategie úspěšnější.
Omezení odpadu je však spojené například i s návrhem obalů (tak, aby je bylo možné opakovaně
využívat). Změny by se proto měly týkat celé organizace, nejen oddělení odpadového hospodářství.
Obsáhlejší zprávy o cirkulární ekonomice vydává nadace The Ellen MacArthur Foundation. V červnu
tato instituce vydala zprávu Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe 7 8,
kde jsou vyčísleny ekonomické, environmentální i společenské přínosy přechodu ke kruhové ekonomice.
Současný růstový model Evropy je vysoce závislý na neobnovitelných zdrojích. I se současným („lineárním“)
modelem ekonomiky jsou sice spojeny přínosy v budoucnu, při přijetí zásad kruhové ekonomiky by
však tyto přínosy byly daleko vyšší. Například průměrný disponibilní příjem domácností v členských
zemích EU by mohl do roku 2030 vzrůst o 3 000 eur, tj. o 11 % více, než při současném modelu. S tím
je spojen i plánovaný růst HDP. Za současné situace by HDP vzrostl do roku 2030 o 4 %, v případě
přechodu ke kruhové ekonomice by šlo ale až o 11 %. Emise oxidu uhličitého by se mohly snížit ve
srovnání se současnými hodnotami na polovinu, do roku 2050 pak až o 84 %. Výsledky studie, které
vychází z několikaměsíčního výzkumu, byly prezentovány na červnové konferenci v Bruselu.
Tři různé přístupy k omezení používání primárních zdrojů podle britské organizace Carbon Trust
shrnuje Mike Scott v článku Square peg in a circular economy hole 9. Jde jednak o přechod na nákup
služeb určitých výrobků namísto jejich vlastnictví a nákup výrobků jako takových, dále o opakované
zpracování součástek a recyklace. V článku je uvedena řada příkladů firem, které se modelem kruhové
ekonomiky řídí již nyní. Dále Scott cituje názory různých představitelů na to, jak kruhová ekonomika
ovlivní finanční sektor. Změny budou pro finanční sektor výzvou. Místo toho, aby spotřebitelé a podniky
platily určitý výrobek na začátku při jeho nákupu, budou vynakládat menší platby po celou dobu jeho
životnosti. Pro finanční sektor tak bude místo hodnoty majetku podstatnější ukazatel cash flow.
Některé z přístupů, které uvádí Mike Scott, bývají nicméně obvykle zařazovány spíše do tzv. sdílené
ekonomiky10. Oba přístupy spolu souvisejí – jak kruhová ekonomika, tak sdílená ekonomika11 se dotýkají
témat ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Zatímco kruhová ekonomika je nyní ze strany
Evropské unie podporována, některé společnosti založené na myšlence sdílené ekonomiky (Uber,
Airbnb) se potýkají v mnoha členských zemích s protesty 12. Regulace internetových platforem (mezi
které lze řadit i zmíněné společnosti) je také jedním z témat Strategie jednotného digitálního trhu EU,
která byla představena v květnu. Evropská unie v této oblasti hodlá přezkoumat transparentnost
výsledků vyhledávání, cenových politik a využívání získaných informací. V této souvislosti se
vyskytují i příklady, jak je možné oba modely (sdílenou i cirkulární) ekonomiku propojit 13. Je proto
otázkou, zda se Evropská unie bude v novém balíčku cirkulární ekonomiky blíže zabývat i touto
variantou, nebo zda v oblasti sdílené ekonomiky bude prozatím postupovat pouze cestou regulací.
6

BOTTERILL, Dan. Can public sector cope with proposed EU waste targets? Local Authority Waste & Recycling. 2014,
22(10), 7. ISSN 1750-9769.
7
ELLEN MACARTHUR FOUNDATION a SUN. Growth Within: a circular economy vision for a competitive Europe
[online]. June 2015 [cit. 2015-08-20]. Dostupné z: http://bit.ly/1hrzjl9
8
Obsah studie je shrnut v článku „Circular Economy Would Increase European Competitiveness and Deliver Better Societal
Outcomes, New Study Reveals“ (dostupný ze systému Proquest)
9
SCOTT, Mike. Square peg in a circular economy hole. In: FT.com [online]. August 2, 2015 2:01 am [cit. 2015-08-20].
Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/71dee536-3540-11e5-bdbb35e55cbae175.html?siteedition=intl#axzz3jFvMuFCk
10
V angl. sharing economy
11
Vysvětlení obou pojmů více viz např. http://www.article13.com/blog/2014/06/23/sharing-economy-vs-circular-economy
12
Více viz např. http://www.zive.cz/clanky/rozbijte-internet-kdyz-taxikari-a-hotelieri-prichazi-o-byznys/sc-3-a174763/default.aspx
13
Příklady takových firem jsou uvedeny v tomto článku: http://www.article13.com/blog/2014/06/23/sharing-economy-vscircular-economy#.Vdl5tyXtmko nebo v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=URLP6a6a_wA
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Padělání a produktové pirátství: aktuální trendy
Ing. Bc. Taťána Baslová
Oddělení 3004, Informační podpora a knihovna
Padělání a produktové a značkové pirátství je celosvětový problém, jehož rozvoj značným způsobem
usnadnila globalizace a rozšíření internetu. Aktuální vývoj v této oblasti shrnuje článek La contrefaçon
dans le monde 14 autorky Catherine Quatravaux. Padělání zboží ve světě v posledních letech prudce
vzrostlo. V Evropské unii bylo v roce 2013 zadrženo téměř 35 milionů výrobků v odhadované hodnotě
800 milionů eur. Počet případů zadržení nelegálního zboží se od roku 2003 zdesetinásobil. Padělání a
produktové pirátství se také neustále vyvíjí: zatímco dříve byly v centru pozornosti pachatelů převážně
luxusní výrobky, dnes se padělatelé zaměřují více na „běžnější“ zboží, od kosmetiky, přes elektroniku,
sportovní potřeby, alkoholické nápoje, až například k lékům či automobilovým součástkám. Padělané
zboží je často obtížně rozeznatelné od originálních výrobků, v Číně se dokonce objevuje nová forma
padělání, která spočívá v napodobení celého konceptu prezentace zboží mezinárodních značek i jeho
distribuce. Podobně jako u legálního zboží existují u obchodu s padělky dodavatelské sítě,
velkoobchod i maloobchod. Zboží je přepravováno různými cestami. V rámci námořní přepravy
vstupují do Evropy padělky nejčastěji v Hamburku či Brémách a dále také na Balkáně (přes přístavy
Černého, Jónského nebo Jaderského moře). Ačkoli k rozvoji padělání a pirátství napomohlo
významným způsobem rozšíření internetu, zůstávají ve světě základním kanálem distribuce
padělaného zboží fyzické trhy. Ve Spojených arabských emirátech například vzniklo v nedávné době
nákupní centrum, které je zaměřeno převážně na prodej padělaného zboží. Na internetu využívají
padělatelé různé platformy (e-shopy či aukční portály), přičemž pachatelům napomáhá absence
kontroly ze strany provozovatelů. Padělání také úzce souvisí s dalšími formami hospodářské
kriminality – s korupcí, ilegálním zaměstnáváním, praním špinavých peněz a financováním terorismu.
Mezinárodní obchodní komora v roce 2008 odhadla společenské a ekonomické důsledky plynoucí
z produktového pirátství a padělání na 775 miliard amerických dolarů/rok, v roce 2015 by se však
číslo mohlo vyšplhat až na 1 700 miliard dolarů, tedy 2 % světového HDP. Společenské náklady
spočívají v existenci nezákonného zaměstnávání, zaměstnávání dětí a ve ztracených pracovních
místech. Pokud by neexistovalo padělání a produktové pirátství, mohl by americký automobilový
průmysl zaměstnat dalších až 210 000 pracovníků. Padělané výrobky také mohou představovat hrozbu
pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí – autorka v článku uvádí řadu příkladů nebezpečných
výrobků – od explodujících baterií do mobilních telefonů přes zubní pasty obsahující arzen, sluneční
brýle bez UV filtrů až po radioaktivní barviva používaná pro výrobu padělaných hodinek.
Situaci v Německu shrnují například články Produktpiraterie: Wie Fälschungen der Wirtschaft
schaden 15 a Produktpiraterie: Die Lust auf die Fälschung 16. Podle studie společnosti PwC koupil
padělaný výrobek alespoň jedenkrát v životě každý čtvrtý Němec. Padělané zboží si lidé často kupují
na dovolené v zahraničí. V roce 2013 zabavila německá celní správa jen na letišti ve Frankfurtu
333 138 padělaných výrobků, přičemž významný podíl na zabaveném zboží zaujímaly falešné léky
(55 239 výrobků). Celkově zadržela v roce 2013 německá celní správa téměř 3,9 milionů falešných
výrobků v celkové hodnotě 134 milionů eur. Zajímavostí je, že padělky luxusních značek dle článku
většinou lidé nenosí ve volném čase, preferují je spíše v situacích, kdy chtějí dát najevo své
společenské postavení (pracovní pohovory, apod.). Situaci někdy neulehčují ani samotné značky,
jejichž výrobky jsou napodobovány: některé firmy pirátství raději neřeší z důvodu vysokých nákladů
na soudní spory.
14

QUATRAVAUX, Catherine. La contrefaçon dans le monde. Problèmes économiques. 2015, 3105, 52-56.
ISSN 0032-9304.
15
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Jak již bylo zmíněno, jedním z aktuálních trendů je napodobování běžného zboží, mimo jiné také
potravin. Rolí Evropského policejního úřadu (Europolu) v boji s organizovaným zločinem
v potravinářství se zabývají Ch. Vanstennkiste a T. Schotte v článku De rol van Europol in de strijd
tegen voedselcriminaliteit 17. Autoři opět nejprve potvrzují současné trendy v oblasti padělání zboží,
které již byly zmíněny výše, a dále představují několik případů zabavení padělaného zboží, na jejichž
vyšetřování se podílel Europol. Šlo například o italský gang, který dovážel z Rumunska do Itálie obilí
mylně označované jako „organicky pěstované“. Obilí bylo poté dále dováženo do dalších deseti
evropských zemí, kde bylo zpracováváno při výrobě potravin. Gang byl odhalen v roce 2011. Dalším
úspěšně odhaleným případem byl obchod s padělanými vzácnými víny.
Na přelomu loňského a letošního roku se Europolu podařilo odhalit ve spolupráci s Interpolem
rekordní množství padělaných potravin. Dle tiskové zprávy Europolu Record seizures of fake food
and drink in Interpol-Europol operation 18 bylo během operace Opson IV zadrženo více než 2 500 tun
nelegálních a padělaných potravin (vajec, jahod, oleje, sýrů, aj.). V rámci vyšetřování byla mimo jiné
odhalena továrna na výrobu falešné vodky ve Velké Británii i nelegální jatka v Maďarsku, která byla
zapojena do pašování padělaného alkoholu.
Aktuální případ, který dokládá to, jak padělatelům usnadňují práci nové technologie, zmiňuje článek
deníku Wall Street Journal Call Centers: New Front for Fake Drugs 19. Rostoucí počet zákazníků
v současné době objednává léky telefonicky nebo přes internet. Padělatelé léků stejně jako legální
prodejci využívají jako formu zákaznického servisu call centra. Největším zaměstnavatelem operátorů
call center na světě jsou Filipíny. Na počátku června proběhl v jednom z filipínských call center zátah
s cílem odhalit prodejce nelegálních léků. Zátahu předcházely měsíce vyšetřování, během něhož byly
zajištěny padělky léků, nakonec se však nepodařilo nikoho zadržet, ačkoli byly na místě také nalezeny
ručně zaznamenané stížnosti od amerických zákazníků poukazující na to, že zakoupené přípravky
zřejmě nebyly pravé. Problémem je, že padělatelé mohou provozovat call centra, webové stránky propagující
produkty i výrobu v různých zemích, odhalení pachatelů proto bývá obtížné. Webové stránky například
bývají provozovány v USA či východní Evropě, výroba ale obvykle probíhá v Indii nebo Číně. Situaci
navíc komplikuje to, že místní úřady často nemají na odhalení pachatelů dostatečné zdroje.
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Daně
Georg Geberth, Berthold Welling
Abgrenzung zwischen einfacher Berichtigung und strafbefreiender Selbstanzeige : ein erster
Diskussionsentwurf des BMF für einen Anwendungserlass zu § 153 AO
Vymezení prosté opravy a beztrestného sebeudání : první diskusní návrh Spolkového
ministerstva financí pro prováděcí vyhlášku k § 153 daňového řádu (Abgabenordnung)
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 31, S. 1742-1747
Diskusní návrh Spolkového ministerstva financí ze 14. 7. 2015 reaguje na zpřísnění podmínek pro beztrestné
sebeudání za daňové úniky, které platí od 1. 1. 2015. Toto zpřísnění podle autorů článku fakticky znemožnilo
užití osvobozujícího sebeudání, neboť vzhledem ke složitosti a změnám daňových předpisů není v silách
plátců daně poukázat na všechny chyby v daňových přiznáních za posledních deset let, aby sebeudání
nabylo účinku. Také autoři kritizují platnou zákonnou úpravu, protože nezohledňuje motivace
domnělého daňového úniku, který mohl vzniknout pouhou administrativní chybou. Diskusní návrh
z dílny německého resortu financí by ovšem měl riziko neoprávněné kriminalizace eliminovat, neboť
ukládá finanční úřadům zohlednit prohlášení plátce daně, zda z jeho strany došlo k lehkomyslnému
nebo úmyslnému krácení daně. Rovněž by plátci daně po oznámení o zahájení trestního řízení měli být
vyjmuti z povinnosti okamžité opravy daňového přiznání. V případě existence vnitropodnikových
kontrolních systémů (tax-compliance) by pak finanční úřady měly zjištěný daňový přečin považovat
za neúmyslný. Ministerský návrh k prováděcí vyhlášce by proto podle autorů mohl pozitivně přispět
ke zvýšení právní jistoty u daňových poplatníků. - Pozn. -- Podrobněji ke zpřísnění podmínek pro
osvobozující sebeudání viz Finanz-Rundschau: Ertragssteuerrecht, roč. 2015, č. 15, s. 673-692.
Sebastian Benz, Julian Böhmer
Aktueller Stand der steuerpolitischen Vorhaben der EU
Aktuální stav plánů EU v oblasti daňové politiky
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 30, S. 1679-1685
Přehled iniciativ Evropské komise v oblasti sjednocení daňových politik členských států od vydání
Akčního plánu k boji proti daňovým podvodům a únikům v prosinci 2012. Autoři se podrobněji
zaměřují na představení záměrů EK z prvního pololetí roku 2015. Především se jedná o "Transparenční
balíček" z 18. 3. 2015 (obsahující tax-rulings, code of conduct a návrh na zrušení směrnice
2014/48/EU) a Akční plán ze 17. 6. 2015 (návrh na harmonizaci výpočtu základu daně z příjmů
právnických osob - tzv. CCCTB, country-by-country reporting, BEPS). Podle autorů je překvapivé, že
EK vypracovává vlastní plány v oblasti eliminace daňových rájů (BEPS) k již existujícím iniciativám
na úrovni G20 a OECD. O vlastním schválení a implementaci těchto návrhů však rozhodne teprve
Rada členských států EU za lucemburského a nizozemského předsednictví v druhém pololetí roku
2015, resp. první polovině roku 2016. - Pozn.
All my bags are packed : tax inversions
Vše mám sbaleno : daňové inverze
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8951, p. 56-57
K jevu zvanému "daňová inverze", který využívají americké firmy ke snížení své daňové zátěže.
Firma buď fúzuje se zahraniční firmou nebo ji koupí a přesune své sídlo do zahraničí. Inverze mohou
způsobit dominový efekt, kdy první firmy, které přesídlí do země s nízkými daněmi, získají
konkurenční výhodu, jež přiměje rivaly k následování. Americké ministerstvo financí však nehodlá
učinit prostředí v USA přívětivějším, ale snaží se odchod firmám do zahraničí ztížit. -- Viz i článek na s. 12.
Melanie Rübartsch
Belastende Bürokratie : für Export-Unternehmen birgt das Umsatzsteuerrecht hohe Risiken
Zatěžující byrokracie : pro exportéry skýtá legislativa k dani z obratu vysoká rizika
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 147 (4.8.2015), S. 13
Zákony o dani z obratu a praxe finančních úřadů zatěžují německé vývozce. Oslovení právníci a
auditoři poukazují na vysoké úroky z daňových nedoplatků a krátkou lhůtu pro doplacení daně a
uplatnění sebeudání (Selbstanzeige). Nejasnosti také nově plynou z rozsudku Spolkového finančního
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soudu ve věci řetězových obchodů, kdy pro osvobození od daně bude nově rozhodující "doba vzniku
dispoziční moci" a nikoliv jen vlastní organizace přeshraničního transportu zboží. S ohledem na
rozsudek Soudního dvora Evropské unie lze ovšem očekávat určité zmírnění hloubkových kontrol
daňových přiznání. Podle tohoto judikátu musí být osvobozeny od daně všechny dodávky, jejichž
dokumentaci národní finanční úřad již jednou akceptoval. -- K rozsudku Spolkového finančního dvora
ve věci řetězových obchodů viz Umsatzsteuer-Rundschau, roč. 64, (2015) č. 11, s. 419-426.
Petr Kolev
Daňové ráje : nebe pro mnohé firmy, peklo pro státní pokladnu
Sondy, Sv. 2015, č. 8, s.12-13
Článek se věnuje problematice daňových rájů. Přibližuje daňové výhody, jež skrze ně mohou firmy
dosáhnout, a dopady na veřejné finance. Nastíněna je také spojitost s potenciálními korupčními riziky
při získávání veřejných zakázek a plán Evropské komise, jak přimět firmy platit odvody v plné výši
v zemi, kde skutečně podnikají.
Rüdiger Philipowski
Deutsche Umsatzsteuer für die Benutzung einer Kredit- oder Debitkarte im Ausland?
Německá daň z obratu na použití kreditní či debetní karty v cizině?
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 13, S. 489-500
Článek se věnuje metodickému pokynu Spolkového ministerstva financí finančním úřadům z 16. 7. 2014
ve věci posuzování daňové povinnosti pro přeshraniční bezhotovostní platební transakce pomocí
kreditních a debetních karet. V pokynu uvedená zásada "jednotnosti výkonu" je klíčovým
předpokladem pro osvobození bankovních institutů vydávajících kreditní a debetní karty z obratové
daně. Podle autora se však vzhledem k současné praxi karetních společností prakticky nevyskytují
případy, kdy by tato zásada byla porušena. Jiná situace ovšem nastává při poskytnutí známkového
práva a know-how pro užívání čipových technologií ze strany karetních společností bankám. To je
podle názoru ministerstva ve vztahu k přeshraničním transakcím samostatný výkon, který dani z obratu
podléhá. Autor nicméně tuto argumentaci odmítá: bankám je sice know-how karetních společností
užitečné, ale protože jej neodebírají za účelem jeho pozdější vlastní produkce, nemělo by být na nich
zaplacení daně vymáháno. O oprávněnosti tohoto zdaňování by proto měly rozhodnout soudy. - Pozn.
Christoph Wäger
Diskussionsfall innergemeinschaftliches Reihengeschäft : gehört Lübeck noch zum Inland?
Vnitrounijní řetězový obchod coby případ k diskusi : patří Lübeck ještě k tuzemsku?
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 15, S. 576-585
Člen 5. senátu Spolkového finančního dvora (BFH) Christoph Wäger kriticky hodnotí dva rozsudky BFH
ohledně vnitrounijních řetězových obchodů z 25.2. 2015. Srovnává tuto judikaturu nejprve s předchozími
nálezy Soudního dvora Evropské unie a uvádí i současnou praxi německé daňové správy. Mnohé
sporné situace může sice odstranit důraz BFH na objektivní kritérium udělení dispoziční moci předáním.
BFH se tak odklání od právního názoru Soudního dvora EU, podle nějž postačuje pouhé subjektivní
sdělení zprostředkovatele o prodeji koncovému odběrateli ještě před transportem zboží přes hranice
odchozího státu. Nicméně nadále bude záležet na míře důslednosti při prosazování abstraktních
právních ustanovení na konkrétní případy. Autor se rovněž domnívá, že při posuzování osvobození od
daně bude ve správních a soudních řízeních nadále rozhodující, jaké daňové identifikační číslo
zprostředkující subjekt v řetězovém obchodu používá. - Pozn.
Claus Jochimsen, Gerhard Kraft
Entstrickung und Verstrickung von Sonderbetriebsvermögen außerhalb des § 50i EStG im
Outbound-Kontext - illustriert anhand von Fallstudien
Otázka vyvázání a podléhání daňové povinnosti při zdanění zvláštních provozních aktiv nad
rámec § 50i spolkového zákona o dani z příjmů v přeshraničním kontextu - ilustrováno na
příkladu případových studií
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, Nr. 14, S. 629-638
Problematika zdanění zvláštních provozních aktiv (Sonderbetriebsvermögen) u německých osobních
obchodních společností s majetkovou účastí v zahraničí. Důležitost diskuse na toto téma podle autorů
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dokládá rozsudek Soudního dvora Evropské unie z 21. 5. 2015 v kauze "Verder LabTec", který vynětí
z daňové povinnosti zvláštních provozních aktiv (v tomto případě jde o převod práv známkových a
patentových) zasazuje do kontextu unijního práva. Článek poskytuje výklad sporných situací při
zdanění tichých rezerv po převodu licenčních práv na společnost partnerskou, dceřinou či pobočku
společnosti v druhém státu. Nejasnosti mohou vznikat zejména při nabytí či pozbytí platnosti
mezistátní smlouvy o zamezení dvojího zdanění či při existenci atypických tichých rezerv. Dále může
činit výkladové potíže poskytnutí přeshraniční půjčky, odchod jednoho ze dvou podílníků společnosti,
částečné či úplné užívání licenčních práv nebo transformace z osobní na kapitálovou obchodní
společnost. - Pozn. -- Podrobněji k rozsudku v kauze "Verder LabTec" viz Der Betrieb, roč. 68, (2015)
č. 24, s. 1377-1379 a Finanz-Rundschau: Ertragssteuerrecht, roč. 2015, č. 13, s. 585-592.
Thomas Kollruss
Fiktive Dividenden im Lichte der gewerbesteuerlichen Schachtelprivilegierung : eine
steuersystematische Analyse unter besonderer Berücksichtigung des AStG-Hinzurechnungsbetrags
Fiktivní dividendy ve světle daňového zvýhodnění podílnictví : systematická daňová analýza zvláště
zohledňující připočítávanou částku k daňovému základu, která vyplývá ze zákona o zdanění
zahraničních příjmů
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, (2015) Nr. 15, S. 693-710
Článek se podrobně zabývá možnostmi krácení připočítávané částky vyplývající z výnosu podílu
v zahraniční společnosti (AStG-Hinzurechnungsbetrag). Upozorňuje na protichůdné právní názory
obsažené v rozsudcích Finančního soudu v Düsseldorfu z roku 2012 a Spolkového finančního dvora
z roku 2014. Podle prvého soudu není krácení možné, druhý jej připouští s odůvodněním, že se jedná
o výnos tuzemského podílníka, který připadá na v zahraničí se nacházející společnost. Autor nicméně
zdůrazňuje, že v kontextu legislativy k dani z příjmů právnických osob a příjmů z kapitálových zisků
by se s připočítávanou částkou z výnosů v zahraničí mělo nakládat jako s fiktivní dividendou. Její
krácení by mělo být možné jen v případě podílnictví na zahraniční dceřiné kapitálové společnosti
v rámci EU.
Jinyan Li
China and BEPS : from norm-taker to norm-shaker
Čína a BEPS : od příjemce ke spolutvůrci norem
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) no. 6-7, p. 355-370
Autor se věnuje vlivu BEPS iniciativy skupiny G20 a OECD na Čínu a dopadům čínských opatření
proti erozi daňového základu a přesouvání daní na mezinárodní daňový systém. Podle autora čínská
zákonná opatření (ztělesněná v GAAR - General anti-avoidance rule) přesahují rozsah BEPS iniciativy.
Ačkoliv Čína spojuje s BEPS iniciativou velká očekávání, realisticky přepokládá, že tato iniciativa nezmění
dosavadní zvýhodněné postavení rozvinutých zemí (disponujících převahou ve tvorbě nehmotných
aktiv) v rámci mezinárodních daňových pravidel a daňového systému. V každém případě ovšem autor
dochází k závěru, že se Čína stává z pouhého příjemce mezinárodních norem jejich spolutvůrcem. -Dané číslo časopisu obsahuje články o přístupech dalších rozvíjejích se a rozvojových zemí k problematice
BEPS. Viz "Base erosion and profit shifting: an Indian perspective" (s. 382-386) a "Developing
countries´ reactions to the G20/OECD Action plan on base erosion and profit shifting" (s. 375-381).
Chloe Burnett
Interest deductions and multinational enterprises : Goldilocks and the brave new world
Odpočty úroků a nadnárodní společnosti : Zlatovláska a statečný nový svět
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) no. 6-7, p. 326-333
Autorka se zabývá dvěma metodami regulace odpočtu úroků nadnárodních firem: 1) pravidlem
celoskupinového podílu úrokových odečtů k zisku před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace a
2) pravidlem fixního podílu úrokových odečtů k různým ukazatelům v rámci jedné jurisdikce. Zvažuje
také jejich možnou kombinaci. Dochází k závěru, že pravidlo celoskupinového podílu (navrhované
v rámci iniciativy BEPS) představuje lepší alternativu vzhledem ke snaze eliminovat problémy
dvojího zdanění, dvojího nezdanění a vysokých nákladů firem na dodržování regulace. Autorka
připouští také možnost kombinace obou přístupů.
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Andreas Macho, Melanie Bergermann, Mark Fehr, Silke Wettach
Olymp der Milliardäre : während die Mittelschicht unter dem Sparkurs ächzt, profitieren
Griechenlands Oligarchen von der Krise. Möglich machen das Steuerprivilegien, Vetternwirtschaft
und Korruption
Olymp miliardářů : zatímco střední vrstva úpí pod úsporami, řečtí oligarchové z krize profitují.
Umožňují to daňová privilegia, klientelismus a korupce
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 33, S. 56-61
Počet řeckých dolarových milionářů vzrostl navzdory krizi v roce 2014 oproti předchozímu roku
o 12 procent na 565 osob. O 17 procent se také zvětšil objem jejich bohatství, které nyní činí 70 miliard
dolarů. V míře nerovnosti v příjmech obyvatelstva (koeficient Gini) pak Řecko spolu se Španělskem a
Portugalskem zaujímá první místo v Evropě. Nárůst zisků zaznamenávají zejména řečtí rejdaři. Ti jsou
v Řecku nadále osvobozeni od daně z příjmů a jejich podniky podléhají pouze paušální dani z tonáže,
která se vypočítává podle počtu a velikostí užívaných lodí a pohybuje se mezi 38 a 48 centy za tunu.
Nárůstu majetku nejbohatších Řeků v posledních letech také podle článku napomáhá zatím liknavý
přístup státu ve vymáhání daňových nedoplatků. Zatím došlo k potrestání jen jednoho případu
daňového úniku do Švýcarska, jak jej doložil takzvaný "seznam Lagardové" z roku 2010, jejž tehdejší
francouzská ministryně financí získala od švýcarské vlády. Jako značná překážka se také jeví
okolnost, že z daňových úniků nejvíce podezřelí podnikatelé jsou zároveň vlastníky největších
televizních a rozhlasových stanic či jsou klíčovými akcionáři nejdůležitějších bank v zemi.
Daniel W. Blum
Permanent establishments and Action 1 on the digital economy of the OECD base erosion and
profit shifting initiative : The nexus criterion redefined?
Stálé provozovny a Opatření 1 o digitální ekonomice v rámci iniciativy OECD k erozi daňového
základu a přesouvání zisku : Redefinice kritéria spojitosti?
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) no. 6-7, p. 314-325
Autor se zabývá návrhy předloženými OECD ve vztahu k Opatření 1 iniciativy BEPS, jež se týká
digitální ekonomiky. Ohnisko zájmu přitom představuje koncept stálé provozovny a kritéria spojitosti
("nexus criterion") zdanění s ekonomickou aktivitou. Proměny podnikatelského prostředí spjaté s nástupem
"digitálního věku" představují řadu výzev pro současná mezinárodní pravidla přímého zdanění firem.
Autoři analyzují různé alternativy redefinice konceptu stálých provozoven, které OECD navrhuje jako
součást řešení současné situace. -- V daném čísle časopisu viz také tematicky související článek
"Abuse and economic substance in a digital BEPS world" (s. 399-409).
Vanessa Houlder
Revenues surge as global tax crackdown gathers pace
Celosvětový tvrdý kurs proti daňovým únikům nabírá na síle a příjmy rostou
Financial Times, Vol. 2015, No. 38928 (10.8.2015), p. 2
Jako součást boje proti daňovým únikům nabízejí vlády provinilcům poslední šanci přiznat se ke svým
zahraničním účtům. Do státních pokladen na celém světě tak proudí stamiliony dolarů z dodatečně
přiznávaných daní. Podle OECD k tomu vede i skutečnost, že v roce 2017 si řada zemí začne
vyměňovat daňové údaje. Některé země také oznámily, že hodlají ukončit svůj program daňových
amnestií. Někteří kritici však tvrdí, že i přes velké vybrané částky jejich výše neospravedlňuje vysoké
náklady na realizaci nových pravidel.
By Tom Burgis and Vanessa Houlder
Show them the money
Ukažte jim peníze
Financial Times, Vol. 2015, No. 38938 (21.8.2015), p. 6
Britské ministerstvo financí chce přitvrdit boj s daňovými úniky, zejména pokud jde o bohaté, slavné a
mocné. Ve veřejnosti totiž převládá přesvědčení, že režim uplatňovaný vůči této skupině daňových
poplatníků je mnohem mírnější než ve vztahu k ostatním. Her Majesty' Revenue & Customs, daňová
správa, proto má být vybavena novými pravomocemi i finančními prostředky k odhalování závažných
případů daňových úniků.
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Pascal Janssens, David Ledure, Bertrand Vandepitte, Jelle Loos
The end of intra-group financing ... or not just yet? - Part 1
Konec vnitroskupinového financování ... nebo zatím ještě ne? - Část 1
European taxation, Vol. 55, (2015) no. 7, p. 279-291
Autoři se zabývají dopadem akčního plánu OECD BEPS (eroze daňového základu a přesouvání zisku)
na vnitroskupinové financování nadnárodních firem. Příslušná opatření jsou kriticky hodnocena,
přičemž autoři zkoumají rozsah vedlejších škod těchto opatření na financování skupiny či na
podnikové financování obecně. V tomto článku na problematiku nahlížejí z pozice dlužníků, pro které
mohou doporučení OECD vyústit mj. ve zrušení odečitatelnosti části vnitroskupinových úrokových
nákladů. Dále mohou navrhovaná pravidla ve vztahu ke zneužívání smluv negativně ovlivnit
autentické obchodní transakce, jejichž záměrem primárně ani není daňové zvýhodnění. -- Dopad
příslušných opatření na věřitele autoři rozebírají v srpnovém čísle European taxation (The end of intragroup financing ... or not just yet - part 2, vol.55, no. 8).
Marisa Lipp
The German silent partnership
Tichá společnost v Německu
European taxation, Vol. 55, (2015) no. 7, p. 325-329
Autorka v tomto příspěvku poskytuje především obecný přehled zdanění tichých společností v Německu.
Zmiňuje také přeshraniční kontext existence tohoto typu financování, jenž může vést k dvojímu
zdanění, či naopak dvojímu nezdanění. Autorka dochází mj. k závěru, že tiché společnosti umožňují
německým firmám využívat daňové výhody vážící se jak k dluhovému, tak ke kapitálovému
financování. Rozlišuje přitom daňové aspekty typických a atypických tichých společností.
Antony Ting
The politics of BEPS - Apple´s international tax structure and the US attitude towards BEPS
Politika BEPS - mezinárodní daňová struktura firmy Apple a postoj USA k BEPS
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) no. 6-7, p. 410-415
Na základě rozboru mezinárodní daňové struktury firem Apple a Caterpillar hodnotí autor postoj USA
vůči projektu OECD BEPS (eroze daňového základu a přesouvání zisku). Z jednotlivých vyjádření
amerických politických představitelů (mj. v rámci slyšení v Kongresu USA) vyplývá jejich ochota
podpořit vyhýbání se amerických nadnárodních firem nejen zahraničním, ale dokonce i domácím
daním z příjmu. Neochota USA začleňovat opatření BEPS do své daňové legislativy podle autora
přetrvává a může vést k ohrožení celého projektu. -- Dopady plánu BEPS na vyspělé země jsou
hodnoceny v celé řadě dalších článků daného čísla, viz např. "Some thoughts on the OECD´s
recommendations on hybrid mismatches" (s. 334-349), "Action 4 of the OECD Action plan on base
erosion and profit shifting initiative: interest and base-eroding payments - insights from the Canadian
experience" (s. 350-354), či "Improving treaty dispute resolution: an Australian perspective" (s. 387-398).
Andreas Musil
Umsatzsteuerprobleme der öffentlichen Hand im Bereich der Daseinsvorsorge
Problémy s daní z obratu u státního a veřejného sektoru v oblasti veřejných služeb
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 14, S. 533-538
V německém daňovém právu se pod daní z obratu (Umsatzsteuer) rozumí souhrnné označení pro daň
z přidané hodnoty, spotřební daň, daň na vstupu a všechny ostatní daně, jež nezatěžují zisk a nejsou
započítatelné ani do nákladů plátce daně. Tvoří však přirážku k ceně za produkt či službu, které jsou
plátcem nabízeny. Díky privatizačním krokům a vstupu soukromého sektoru do oblasti veřejných
služeb ovšem sílí v Německu hlasy po ujasnění kritérií pro povinnost či osvobození státních a
veřejných institucí tyto daně hradit. Autor v této souvislosti připomíná judikáty Soudního dvora
Evropské unie a Spolkového finančního dvora ohledně směrnice EU o dani z přidané hodnoty. Podle
nich vzniká povinnost hradit daně z obratu všem státním a veřejným institucím za tu činnost, která
není v souladu s celkovým profilem činnosti daného subjektu. U outsourcingu, zakládání vlastních
servisních organizací a projektů PPP však problémy se stanovením povinnosti hradit daň přetrvávají.
Aby totiž mohlo dojít k osvobození od daně z obratu, musí být splněna kritéria pro vznik obratové
daňové jednotky mezi kooperujícími aktéry. Jejich splnění je však v praxi často obtížně předvídatelné.
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To je v druhé části článku dokládáno na příkladu nabídek doprovodného a následného vzdělávání
soukromoprávními subjekty na veřejných vysokých školách. - Pozn.

Zkrácené obsahy časopisů

Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny
Daňová a hospodářská kartotéka : DHK
Sv. 23, (2015) č. 14-15
DPH a spřízněné osoby, včetně zaměstnaneckých benefitů (s. 2-7); Poskytování úročených a bezúročných
úvěrových finančních nástrojů v podmínkách roku 2015 - jejich daňové dopady mezi spojenými a
nespojenými osobami (s. 11-15); Bezúplatná plnění (dary) u zaměstnanců - jejich souvislost s daní
z příjmů (s. 15-19); Vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací - z pohledu rozpočtových
předpisů a s dopady do daňové oblasti (s. 19-24); Informace GFŘ u uplatňování DPH u skupiny
v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp. (s. 33); Šikanózní insolvenční návrhy:
jak se proti nim lze bránit? (s. 37-42); Promíjení daně a příslušenství daně podle daňového řádu v roce
2015 - vzory - 1. část (s. 62-72).
Daňová a hospodářská kartotéka : DHK
Sv. 23, (2015) č. 16
Testování daňové účinnosti nákladů spojených s úvěrovými finančními nástroji, vč. příkladu (s. 2-8);
Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 rozšíření výčtu plnění (s. 8); Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 (1.) - povinnost předkládat kontrolní hlášení
na základě novely zákona o DPH č. 360/2014 Sb. (s. 11-15); Promíjení daně a příslušenství daně podle
daňového řádu v roce 2015 - vzory - 2. část (s. 22-28); Snížení základního kapitálu s.r.o. výplatou
společníkům (s. 29-35).
Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi
Sv. 2015, č. 16
Sankce v roce 2015 - změny zákona o dani z příjmu a daňového řádu, vč. příkladů (s. 1-5); Jak vysoké
jsou daně na Slovensku? (s. 5-6); Společnost s ručením omezeným - daňová a účetní specifika - 2. část,
vč. příkladů (s. 6-8).
Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi
Sv. 2015, č. 17
Společnost s ručením omezeným - jednatelé, společníci a jejich odměňování - 3. část, vč. příkladů (s. 4-7);
Dotazy: osvobození od daně u nových staveb (s. 3), zdanitelnost příjmu z vratky spotřební daně,
daňové přiznání - nový byt, aj. (s. 8).
Účetnictví
Sv. 2015, č. 7
Stanovení obratu pro registraci plátce od 1. ledna 2015 (s. 55).

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
A chance of showers : the future of the City
Naděje na déšť : budoucnost City
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8947, p. 55-57
Finančníci v Londýně si často stěžují na nepříznivé podmínky pro své podnikání a vyhrožují odchodem
do zahraničí. Kritizují tvrdou regulaci, vysoké daně i drahé nemovitosti v britském hlavním městě.
City se nicméně zdá být v dobrém zdraví - jediný New York, který je větší, ale z mezinárodního
hlediska méně významný, jí dokáže konkurovat. Londýn dominuje v prodeji dluhopisů i měn, pětina
zahraničních půjček je evidována v Británii. City má víc zahraničních bank než jiná finanční centra a
na Londýnské burze je kótováno přes 500 zahraničních firem. V článku se rozebírá i dopad případného
brexitu na postavení City.
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Melanie Rübartsch
Bafin bevorzugt : erstes deutsches Geldhaus klagt gegen die neue EZB-Bankenaufsicht
Bafin má přednost : první německý bankovní dům vznáší žalobu proti novému bankovnímu
dozoru ECB
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 142 (28.7.2015), S. 11
K žalobě Zemské kreditní banky Bádenska-Württemberska (L-Bank) proti bankovnímu dozoru
Evropské centrální banky (ECB) u Soudního dvora Evropské unie. L-Bank v žalobě nesouhlasí se
svým zařazením pod dozor ECB, neboť není mezinárodně činná a za pohledávky všech jejích věřitelů
ručí spolková země Bádensko-Württembersko. Banka však vykazuje bilanční sumu vyšší než
30 miliard eur, což je jedno z kritérií pro zapojení ECB coby dozorového orgánu. Soudní verdikt by
proto měl vyjasnit vztah jednotlivých podmínek pro uplatňování unijního dozoru. Soudní řízení bude
podle článku mezi německými bankéři bedlivě sledováno, protože současná dozorová praxe ECB
údajně představuje pro bankovní domy značnou administrativní zátěž. Právní podklad pro možné
osvobození od dozoru ECB a přiřazení k německému bankovnímu dohledu BaFin bude tedy vítaný.
Michael Maisch
Banker mahnen Banker : Banken und Ethik
Bankéři napomínají bankéře : banky a etika
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 145 (31.7.2015), S. 3, 6-7
Ke zprávě mezinárodní expertní skupiny ekonomů G30 ke stavu morálky a výnosů ve finančním
sektoru. G30 vyzývá banky k posílení etických standardů a k posílení pravomocí dozorčích rad.
Zprávu skupiny potvrzuje strmý nárůst objemu pokut, které v Evropě a USA bankám udělily místní
regulační úřady. Ty vzrostly ze 3 miliard dolarů v roce 2009 na 75 miliard v roce 2014. Člen G30 a
předseda dozorčí rady BayernLB Gerd Häusler navrhuje, aby se kritéria pro odměňování bankéřů
nezakládala pouze na zhodnocení vynaložených nákladů a docílených zisků. -- v čísle viz také
rozhovor s Gerdem Häuslerem na s. 7.
Stephen S. Roach
Der Griff ins fallende Messer : Stephen S. Roach beschreibt, wie in China und im Westen Märkte
beeinflusst werden
Chycení padajícího nože : Stephen S. Roach popisuje, jak v Číně a na Západě dochází
k ovlivňování trhů
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 145 (31.7.2015), S. 64
Srovnání kvantitativního uvolňování na Západě s reakcí čínské centrální banky na propad čínských
akciových trhů v červenci 2015. Podle autora je čínská strategie přísné regulace trhu s akciemi
správná, neboť hospodářství země zatím není dostatečně odolné vůči dopadům burzovních spekulací.
Propad kurzu cenných papírů ale patrně v Číně ještě není u konce.
Jan Mallien
Draghis Inflationsproblem
Draghiho inflační problém
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 170 (4.9.2015), S. 8
Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi objasnil na tiskové konferenci 3.9.2015, že vidí
nová rizika poklesu inflace v eurozóně. Letošní inflace by měla dosáhnout 0,1 procenta. Draghi
představil též prognózy nižší inflace do roku 2017. Evropská centrální banka může již jen těžko
ovlivnit ceny v eurozóně.
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Michael Brächer
Ein Hebel, der pleite macht : ein junger Mann setzt auf den Schweizer Franken - und verliert in
wenigen Minuten fast 300 000 Euro. Riskante Finanzwetten und lasche Gesetze machen es möglich
Páka vedoucí k bankrotu : mladý muž vsadil na švýcarský frank - a ztratil v několika minutách
skoro 300 000 eur. Riskantní finanční sázky a slabé zákony to umožňují
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 155 (14.8.2015), S. 28-29
Reportáž o negativních dopadech obchodů pomocí kontraktů CFD (contract for difference) na příkladu
neočekávaného uvolnění kurzu švýcarského franku. Případ muže, kterého sázka 3200 eur na posílení
eura vůči franku 15. ledna 2015 během 45 minut uvrhla u jeho brokera do dluhů ve výši 281 666 eur.
Článek upozorňuje, že německé zákony doplatky z obchodů pomocí CFD kontraktů nijak neregulují.
Platný zákon o ochraně drobných investorů totiž počítá jen s ochranou majetkových investic, nikoliv
obchodů, při nichž k přímému nákupu měny, akcií či komodit nedochází. Brokeři tak v Německu
mohou nabízet sázky v poměru 400:1 a více, přičemž kupříkladu maximální povolený poměr sázek
v USA činí 50:1.
By Robin Wigglesworth and Elaine Moore
End of the bond bull run
Konec dluhopisové horečky
Financial Times, Vol. 2015, No. 38925 (6.8.2015), p. 6
Poprvé za téměř deset let se očekává, že americká centrální banka zvýší úrokové sazby. Takové
opatření má tradičně negativní dopad na dluhopisový trh. Už v roce 2013, kdy Fed poprvé
signalizovala záměr ukončit kvantitativní uvolňování, došlo k výprodeji dluhopisů za sníženou cenu.
Teď se obchodníci obávají podobné reakce a někteří analytici mají za to, že v dluhopisovém
"supercyklu" dojde k úplnému zvratu. Na druhé straně je řada investorů, jako pojišťovny a penzijní
fondy, které se zvýšení sazeb nemohou dočkat.
Norbert Häring
Fataler Schnitt : wie eine gut gemeinte Entschuldung die griechische Wirtschaft ruinierte
Fatální řez : jak dobře míněné oddlužení zruinovalo řeckou ekonomiku
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 151 (10.8.2015), S. 11
K důvodům neúspěchu záchranných programů při překonávání řecké krize. Podle švýcarského
ekonoma Michaela Berneggera stojí za zhroucením řecké ekonomiky malá pozornost mezinárodních
věřitelů směrem k řeckým bankám, které byly nedostatečně rekapitalizovány. Když na podzim roku
2011 došlo k odpisu části řeckého státního dluhu u soukromých věřitelů, vlastnily řecké banky na
čtvrtinu dotčených řeckých dluhopisů. Odepsat pak musely dluhopisy v hodnotě 28,2 miliard eur, což
se významně projevilo na jejich kapitálu. Program rekapitalizace ze strany Troiky (EK, ECB a MMF)
z roku 2012 se týkal jen čtyř největších řeckých bank a jednotlivé platby byly podmiňovány
reformními kroky řeckých vlád. Potřebné platby byly proto kráceny a zdržovány a řecké bankovní
domy tak prakticky přestaly poskytovat nové úvěry. Další zhoršení situace nastalo opět v první
polovině roku 2015, kdy vzhledem k nejisté situaci země klienti řeckých bank masivně vybírali
hotovost ze svých kont a převáděli své úspory do zahraničí. Článek je doplněn grafy nárůstu úvěrů,
indexu nákupních manažerů a korelace růstu HDP s růstem cen nemovitostí.
Mark Fehr
Gegenangriff auf PayPal wird zum Flop : das geplante gemeinsame Bezahlsystem der deutschen
Banken, Sparkassen und Volksbanken für Online-Shopping steht vor einem Fiasko
Protiútok na PayPal na cestě k debaklu : plánovanému společnému platebnímu systému
německých bank, spořitelen a družstevních bank pro online nákupy hrozí fiasko
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, (2015) Nr. 34, S. 42
Projekt německých bank pro nákupy přes internet "Paydirekt" má být spuštěn v polovině listopadu
2015. Patrně však nebude představovat vážnou konkurenci pro americkou společnost Paypal ani další
firmy, které podnikají v oblasti plateb po síti. Podle oslovených odborníků zatím není mezi
německými internetovými obchody poptávka po novém poskytovateli a Paydirekt zatím oproti
ostatním nenabízí nic navíc. Banky se také nebyly schopny sjednotit na společném postupu zavádění
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této služby. -- K odloženému zavedení systému Paydirekt u německých spořitelen viz komentář a
článek v: Handelsblatt, roč. 2015, (2015) č. 156, s. 26 a 28-29.
Laura de la Motte, Axel Postinett
Gerubelt, was das Zeug hält : das US-Justizministerium ermittelt gegen die Deutsche Bank. Der
Vorwurf: Geldwäsche in Russland
Rublovat, co to dá : ministerstvo spravedlnosti USA zahájilo šetření proti Deutsche Bank.
Obvinění: praní špinavých peněz v Rusku
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 148 (5.8.2015), S. 30-31
Federální ministerstvo spravedlnosti USA zahájilo vyšetřování takzvaných zrcadlových obchodů
Deutsche Bank s jejími ruskými klienty. U těchto transakcí se mělo jednat o nelegální vyvedení
prostředků v hodnotě až 6 miliard dolarů z Ruska do zahraničí. Ruští klienti měli za rubly nakoupit
značné množství akcií, které od nich v jednom okamžiku Deutsche Bank odkoupila za dolary, čímž
bankovní dům spadá pod jurisdikci amerických úřadů. Ty banku viní z nedostatečného ověření původu
spravovaného jmění těchto ruských klientů a z porušení stávajících sankcí vůči Rusku. Deutsche Bank
tak čelí po skandálu s deriváty amerických hypoték a manipulacemi úrokovými sazbami Libor a
Euribor další aféře.
Frank Drost, Astrid Dörner
Große Freiheit - neu gedacht : die Gewinne der Geldhäuser sind in Gefahr. Immer öfter kommt
der Kredit aus dem Internet
Velká svoboda - nově myšlená : zisky bankovních domů jsou v nebezpečí. Čím dál častěji
pochází úvěry z internetu
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 144 (30.7.2015), S. 30-31
K nárůstu mimobankovního financování pomocí internetových nabídek úvěrů ve formě crowdfundingu
(tj. veřejných půjček jednotlivců jiným osobám či společnostem). Podle analýzy investiční banky
Goldman Sachs by se podíl takto nabízených úvěrů na trhu mohl do roku 2025 zvýšit ze současných
2 na 15 procent. Podle odhadů banky přijdou v následujících pěti letech americké peněžní domy
o 11 ze 150 miliard zisku ve prospěch mimobankovních poskytovatelů. V souvislosti s celosvětově
nízkými úroky se proto snaží i banky pronikat do této oblasti coby společníci internetových platforem,
které zprostředkování těchto úvěrů spojených často s vysokými úroky nabízí. Tento trend se nevyhýbá
ani Německu, kde již družstevní záložna Sparda-Bank Berlin poskytuje výhody svým klientům při
crowdfundingovém financování lokálních projektů start-upu Zencon. -- K tématu rozhovor s bankovní
poradkyní F. Stradtmann na s. 31.
Donata Riedel
Chinas holpriger Weg
Hrbolatá čínská cesta
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 171 (7.9.2015), S. 10
Po turbulencích na burze vidí představitelé států G20 přičlenění jüanu ke světové měně kriticky.
I přesto chtějí, aby čínská měna mohla povýšit na světovou rezervní měnu. Jüan by se tak dostal na
stejnou úroveň jako americký dolar, euro, japonský jen a britská libra. Na setkání v Ankaře potvrdili
ministři financí a šéfové centrálních bank zemí G20 časový plán pro splnění požadavků na čínské
finanční trhy. -- Další článek k tématu na str. 14.
Vukan Vujić
Internal capital markets and crisis transmission : evidence from foreign bank subsidiaries in CESEE
Vnitřní kapitálové trhy a přenos krize : důkazy z dceřiných bank ve střední, východní a
jihovýchodní Evropě vlastněných ze zahraničí
Focus on European economic integration, Vol. 2015, no. 3, p. 39-56
Autor zkoumá vliv snižování finanční páky nadnárodních evropských bank na růst aktiv jejich
dceřiných bank ve střední, východní a jihovýchodní Evropě (SVJE). Jedním z důležitých závěrů
přitom je, že v průběhu dluhové krize v eurozóně došlo ke stahování finančních prostředků z dceřiných
bank v regionu SVJE. Čím více byla bilance mateřských bank zatížena dluhopisy postižených zemí
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(Řecka, Portugalska, Irska...), tím více byly stahovány finanční prostředky z jejich dceřiných bank, a
došlo tak k přesunu dluhové krize eurozóny v západní Evropě do zemí SVJE.
B. Čokajev
Islamskije finansy: vozmožnosti dlja rossijskoj ekonomiki
Islámské finance: možnosti pro ruskou ekonomiku
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 6, s. 106-127
Článek se zabývá perspektivami rozvoje finanční soustavy Ruska v souvislosti s tím, že se v zemi
objevilo odvětví islámských financí. Jsou popsány zvláštnosti islámských financí a posouzeny hlavní
překážky fungování islámských finančních společností v ruském právním systému. Dále jsou
analyzovány ekonomické výhody spojené s rozvojem islámských financí, který by znamenal vytvoření
ekonomické infrastruktury, umožňující subjektům daného odvětví fungovat ve stejných finančních,
daňových a administrativních podmínkách jako ostatní subjekty finančního systému. - Pozn.
By Laura Noonan
Landscape shifts as the titans retreat
Titáni se stahují a podoba finanční krajiny se mění
Financial Times, Vol. 2015, No. 38942 (26.8.2015), p. 5
Vzhledem ke tvrdé pokrizové regulaci většina velkých bank radikálně zmenšila své úseky investičního
bankovnictví a začala se věnovat méně rizikovým činnostem, jako je správa majetku. Z deseti největších
světových bank jen dvě - Goldman Sachs a Morgan Stanley - stále vydělávají nejvíc na operacích
investičního bankovnictví. Analýza Financial Times ukazuje rozsah restrukturalizace ve velkých
bankách, po které je jejich investiční činnost mnohem menší a má navzájem jen málo společného.
Hans-Peter Siebenhaar
Meinl kontra Österreich : Privatbank verklagt die Alpenrepublik vor dem Schiedsgericht der
Weltbank auf Schadensersatz
Meinl proti Rakousku : soukromá banka žaluje alpskou republiku u rozhodčího soudu Světové
banky o náhradu škody
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 152 (11.8.2015), S. 30
Rakouský dozorový orgán nad finančním trhem (FMA) požaduje po bance Meinl odvolání předsedy
představenstva Petera Weinzierla. Důvodem mají být údajné chyby v bilanci banky. Spory banky
s rakouským státem trvají již od roku 2007, kdy banku vedl její majitel a současný předseda dozorčí
rady Julius Meinl V. Od té doby orgány činné v trestním řízení vyšetřují banku za protiprávní zpětné
odkupy certifikátů na burze zapsané společnosti Meinl European Land. Tato operace také vyvolala
téměř 1000 civilních žalob za podvod ze strany drobných akcionářů. Nyní vlastník banky Julius Meinl,
respektive finanční skupina Beleggingsmaatschappij Far East B.V. žaluje rakouský stát u rozhodčího
soudu Světové banky z poškozování svého podnikání a žádá kompenzaci ve výši alespoň 200 milionů
eur. Autorem oslovení insideři odhadují, že rozsudek v této věci padne za 2 až 3 roky.
Much ado about trading : the Volcker rule
Mnoho povyku kolem obchodování : Volckerovo pravidlo
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8948, p. 59
21. července 2015 v USA formálně nabylo účinnosti tzv. Volckerovo pravidlo, které je součástí již
dříve přijatého Doddova-Frankova zákona. Pravidlo zakazuje americkým bankám dvě aktivity:
vlastnické obchodování a vazby na zajištěné fondy a fondy privátního kapitálu. Cílem je zabránit
bankám zaplétat se do spekulací a střetu zájmů. Ve skutečnosti však odlišování takových aktivit od
užitečnějších finančních operací přináší skličující výsledky.
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Jessica Schwarzer, Ulf Sommer
Mutmacher in der Krise : die rasante Talfahrt an den Börsen erinnert an den Crash in der
Finanzkrise 2008. Doch es gibt auch Unterschiede - die Hoffnung machen
Dodavatelé odvahy v krizi : razantní pokles na burzách připomíná propad při finanční krizi
v roce 2008. Nicméně rozdíly zde jsou - a dávají naději
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 162 (25.8.2015), S. 1, 4-5
Vlivem propadu čínského akciového trhu se sice propadly i akcie významných německých výrobců,
přesto je situace oproti nástupu globální recese v roce 2008 podle řady analytiků nesrovnatelná.
Především díky slabému kurzu eura se daří německým firmám na trzích v Evropě a USA. Článek
v této souvislosti upozorňuje na aktuální zlepšené prognózy pro 20 ze 30 koncernů spadajících pod
index DAX. Rovněž připomíná, že světové burzovní indexy rostly kontinuálně od roku 2009 a přerušení
této tendence vlivem čínského poklesu může naopak představovat stimul pro nové investice. -K tématu poklesu burzovních indexů v Německu a Číně viz také s. 5-7 a Handelsblatt, roč. 2015,
č. 165 (28.8.2015), s. 40-49.
One regulator to rule them all : financial supervision
Jeden regulátor, který je bude všechny řídit : finanční dohled
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8950, p. 11-12
Nejmocnějšími postavami finančních trhů nejsou šéfové bank nebo zajištěných fondů, ale regulátoři,
jejichž úkolem je zajistit větší bezpečnost financí. Jejich pravomoci se rozrostly po globální finanční
krizi, ale zájem společnosti držet bankéře pod kontrolou musí být vyvážen jejím zájmem požadovat od
regulátorů vysvětlení provedených kroků.
Plunging like it's 1998 : Asian currencies
Pád jako v roce 1998 : asijské měny
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8950, p. 54-55
Kurz indonéské rupie a malajsijského ringgitu dosáhl letos v létě nejnižší úrovně vůči dolaru za 17 let.
I pro měny dalších rozvíjejících se ekonomik je rok 2015 nepříznivý, k prudkému poklesu kurzu
v Indonésii a Malajsii však přispívá silná závislost obou zemí na komoditách a politický neklid.
Yasmin Osman, Hans-Peter Siebenhaar
Polens Schweiz-Problem : Franken-Kredite müssen in Zloty getauscht werden. Banken drohen
Verluste.
Švýcarský problém Polska : úvěry uzavřené ve francích musí být konvertovány do zlotých.
Bankám hrozí ztráty
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 159 (20.8.2015), S. 32
Polská vláda v reakci na silný švýcarský frank prosadila v Sejmu zákon, který nařizuje bankám
konvertovat hypotéky uzavřené ve švýcarských francích na zloté. Banky také budou muset převzít
90 procent transakčních nákladů u jednotlivých úvěrů. Podle polského bankovního dozoru bude
nucené konvertování hypotečních úvěrů banky stát 5,2 miliard eur, přičemž některé bankovní domy se
mohou dostat do problémů s likviditou. Celkový objem hypoték uzavřených ve švýcarských francích
se v Polsku pohybuje kolem 35 miliard eur. Rakouská banka Raiffeisen International již oznámila, že
v důsledku očekávaných nákladů spojených s tímto zákonem zatím odkládá prodej své polské dcery
Polbank. -- K vyjednávání bank s polskou vládu viz Handelsblatt roč. 2015, č. 166 (31.8.2015), s. 32.
Matthias Brüggmann
Russlands Banken vor wundersamer Erholung : trotz der Ausweitung der Handelsbeziehungen
dürfte der China-Schock für Moskau kaum gefährlich werden, sagt der Finanzchef der Sberbank
Ruské banky před podivuhodným zotavením : navzdory rozšíření obchodních vztahů bude
nejspíš čínský šok pro Moskvu sotva nebezpečný, říká finanční ředitel bankovního domu Sberbank
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 165 (28.8.2015), S. 26-27
Největší východoevropská banka Sberbank zvýšila mezičtvrtletně svůj zisk o 78,4 procent. V meziročním
srovnání je její zisk ve výši 1,3 miliard dolarů ale nadále o 44 procent nižší. Podle finančního ředitele
banky Alexandra Morozova největší odliv kapitálu proběhl v Rusku už v roce 2014 v souvislosti
s ekonomickými sankcemi EU a USA a neměl by se v dalších letech prohlubovat. Rovněž Morozov
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neočekává další propad rublu, protože "kdo chtěl své rubly prodat, tak to již dávno udělal". Článek
nicméně upozorňuje na nadále nízkou cenu ropy a z ní vyplývající nižší příjmy ruského státního
rozpočtu. V případě skutečného vypuknutí krize by tak Rusko mohlo mít značné problémy s rekapitalizací
svých bank.
M. Maisch, F. Drost, Y. Osman
Sabbatical für Regulierer
Volno pro regulátory
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 169 (3.9.2015), S. 1
Předseda Sdružení německých spořitelen Georg Fahrenschon varuje před dalšími pravidly pro banky a
požaduje regulační přestávku. -- Další články k tématu na str. 4-9.
Elisabeth Atzler, Yasmin Osman
Schlappe für Wien : Verfassungsgericht kippt Sondergesetz zum Schuldenschnitt der Skandalbank
Hypo Alpe Adria
Fiasko pro Vídeň : ústavní soud zrušil zvláštní zákon o odpisu dluhů skandály provázené banky
Hypo Alpe Adria
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 143 (29.7.2015), S. 32
Rakouský ústavní soud shledal zákon o sanaci Hypo Alpe Adria Bank jako protiústavní. Zákon
předpokládal odpis pohledávek nyní již zkrachovalé banky ve výši 1,7 miliard eur a zákonodárce jím
chtěl zmírnit závazky spolkové země Korutany coby ručitele za dluhy Hypo Alpe Adria. Ty vznikly
nákupem toxických cenných papírů a jsou zatím spravovány Bad Bank Heta. Ústavní soudci svůj
nález zdůvodnili rovností všech věřitelů při uplatňování svých nároků. Zrušený zákon totiž
předpokládal odpis jen těch závazků, jež by byly splatné do 30. června 2019. Na rozsudku jsou
zainteresovány zejména německé zemské banky a další finanční instituce. Celkové pohledávky
německých věřitelů Hypo Alpe Adria dosahují výše téměř 6 miliard eur. -- K tématu komentář na
s. 29; o potížích spolkové země Korutany v souvislosti s ručením za pohledávky Hypo Alpe Adria
Bank viz WirtschaftsWoche, roč. 2015, č. 28, s. 64-67.
Jan Mallien, Frank Wiebe
Schwarzes Loch : das Beispiel der Schweiz zeigt, wie Notenbanken in Schieflage geraten können.
Den Schaden trägt der Steuerzahler
Černá díra : příklad Švýcarska ukazuje, jak se mohou centrální banky dostat na šikmou plochu.
Škodu pak hradí daňový poplatník
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 146 (3.8.2015), S. 28-29
K rizikům pro centrální bankovnictví v Evropě. Uvolnění kurzu švýcarského franku a oslabení eura
znehodnotilo devizové rezervy Švýcarské národní banky a způsobilo jí tak od ledna 2015 celkovou
ztrátu ve výši 50,1 miliard franků. Potíže s udržením hranice kurzu vlastní měny vůči euru má i dánská
centrální banka, kterou kurzové intervence v lednu a únoru 2015 stály na 37 miliard eur. Švýcarský a
dánský příklad jen dokládá problémy, jimž jsou malé země s vlastní měnou v sousedství významné
měnové unie vystaveny. Rizika se ale nevyhýbají ani Evropské centrální bance a národním centrálním
bankám eurozóny. Případný grexit by banky eurozóny stál 176,5 miliard eur. Článek v této souvislosti
připomíná rozdíl mezi evropským centrálním bankovnictvím na jedné straně a americkým a japonským
na straně druhé. Fed a Bank of Japan totiž na rozdíl od svých evropských kolegyň úzce spolupracují se
svými národními vládami zejména v nákupu státních dluhopisů. Důsledky vysokého zadlužení jsou
tím odvráceny a ani inflace zatím oběma ekonomikám zdaleka nehrozí.
Viktor Lintner
Slovenský finančný sektor z pohľadu finančnej stability
Biatec, roč. 23, (2015) č. 6, s. 3-6
Přehledový článek o vývoji slovenského bankovního a pojistného sektoru v roce 2014 a v prvním
pololetí roku 2015. Dominantním trendem je podle autora rychlý růst objemu úvěrů poskytnutých
domácnostem. Hypotéky a stavební úvěry však v tempu meziročního nárůstu (20% za 4. kvartál 2014)
nahradily spotřebitelské úvěry, jakkoli zůstávají úvěry na bydlení v absolutním objemu nadále
dominantní. V oblasti úvěrování podniků došlo na přelomu roku 2014 a 2015 po více než roce
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k propadu objemu úvěrů u veřejnoprávních podniků a k nárůstu úvěrování soukromých a zahraničních
podniků. Vedle popisu těchto tendencí autor uvádí možná rizika pro slovenský finanční trh jako celek.
Těmi ve střednědobém horizontu může pro bankovní sektor být stoupající zadluženost domácností (do
roku 2016 může být Slovensko na druhém místě mezi zeměmi středovýchodní Evropy), prohlubující
se nesoulad ve splatnosti aktiv a pasiv a vysoký stupeň vzájemné provázanosti mezi velkými podniky.
V sektoru pojišťovnictví se jako hlavní riziko jeví nepřetržitě se snižující výnosy z aktiv kryjících
technické rezervy v životním pojištění, které na konci roku 2014 klesly na úroveň průměrných
garantovaných výnosů. -- K očekávanému makroekonomickému vývoji Slovenské republiky do roku
2017 viz článek na s. 30-31.
Sorry to burst your bubble
Promiňte, že jsme nechali prasknout vaši bublinu
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8947, p. 60
Když počátkem července prudce spadla cena čínských akcií, vláda se usilovně snažila napravit škody.
Napumpovala hotovost do trhů, omezila prodeje nakrátko a nařídila zpětný výkup akcií. Nejedná se
o první zemi, která se snažila podpořit ceny akcií ze strachu ze škod, které by způsobil krach. Jak vyplývá
z nových výzkumných prací, které jsou v článku citovány, ne všechny bubliny jsou stejně špatné.
Rozhodující proměnnou, která odlišuje relativně neškodné bubliny od těch katastrofických, je dluh.
Elisabeth Atzler
Stopp an der virtuellen Grenze : bei vielen Sparkassen müssen Kunden sich für
Auslandsüberweisungen freischalten lassen
Stopka na virtuální hranici : u mnoha spořitelen si musí klienti při přeshraničních transakcích
aktivovat své účty
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 156 (17.8.2015), S. 32
Pomocí podvodných e-mailů (phishing) a zavirovaných programů typu "trojský kůň" se zvýšil počet
útoků na konta klientů bank skrze internetové bankovnictví. Podvodníkům pomohlo usnadnění
přeshraničních transakcí v EU pomocí systému Sepa, který vstoupil v účinnost roku 2014. Proto se již
mnoho německých spořitelen rozhodlo k dodatečným ochranným opatřením na internetu. Klienti musí
před každým přeshraničním převodem své internetové účty aktivovat nebo případně zvýšit maximální
denní limit částky, kterou finanční ústav pro transakce do zahraničí stanovil.
By Martin Sandbu
The case against "cash for reform"
Argumenty proti heslu "peníze na reformy"
Financial Times, Vol. 2015, No. 38936 (19.8.2015), p. 5
Argumenty podporující pomoc evropským zemím postiženým krizím vycházely z přesvědčení, že vlna
státních bankrotů by odsoudila jednotnou měnu k nezdaru. Autor tento předpoklad zpochybňuje a ve
svém článku zkoumá čtyři rozšířené předsudky o euru: za prvé, že euro poškodilo exportní
konkurenceschopnost slabších zemí; za druhé, že výsledný dluh učinil nutnými oficiální záchranné
akce; za třetí, že měnová unie může existovat jen v případě uzavření "fiskální unie"; a za čtvrté, že slabší
země musí projít hlubokými strukturálními reformami, aby mohly zůstat v eurozóně. -- Článek vychází
z autorovy knihy o euru "Europe's Orphan", kterou vydá v říjnu 2015 Princeton University Press.
By John Authers
The index factor
Indexový faktor
Financial Times, Vol. 2015, No. 38934 (17.8.2015), p. 7
Indexy nyní patří mezi nejmocnější - a málo srozumitelné - síly působící na finančních trzích. Jako
příklad je uváděno rozhodnutí společnosti MSCI, která vypočítává nejšířeji akceptovaná měřítka pro
rozvíjející se ekonomiky, nezařadit čínské akcie třídy A do svých hlavních indexů. Toto oznámení se
stalo jedním z katalyzátorů velkého výprodeje čínských akcií, který způsobil poplach na celém světě.
V článku se rozebírá, jak rozhodnutí velkých společností - S&P Dow Jones, FTSE Russell a MSCI ovlivňují trh a jak se rozrostl počet indexů; jen v S&P Dow Jones se jich denně vypočítává milion.
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Gerd Höhler
Türken fliehen aus der Lira : die Währung des Schwellenlandes hat seit Anfang dieses Jahres
fast ein Drittel ihres Wertes verloren
Turci utíkají od liry : měna rozvíjející se země ztratila od počátku roku třetinu své hodnoty
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 160 (21.8.2015), S. 32-33
Turecká lira od začátku roku 2015 oslabila vůči dolaru o 28 procent a patří tak k nejslabším měnám
rozvíjejících se zemí. Klesá rovněž burzovní index a vzrůstají úroky ze státních dluhopisů. Důvodem
klesající důvěry v tureckou ekonomiku je kromě trvající nestability v sousedství země také vzrůstající
vnitropolitické pnutí. Článek v této souvislosti zmiňuje zejména konflikt prezidenta Recepa Tayyipa
Erdogana s tureckou národní bankou o zvýšení úrokových sazeb. Centrální banka nakonec na nátlak
hlavy státu ustoupila od plánovaného zvýšení repo sazby ze stávajících 7,5 procent. -- K tématu viz
také v čísle komentář na s. 14 a WirtschaftsWoche roč. 2015, (2015) č. 36, s. 30.
Stephan Scheuer, Jens Hagen
Verzweiflungstat in Peking
Zoufalý čin v Pekingu
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 153 (12.8.2015), S. 28-29
Čína bojuje proti propadu exportu pomocí nejsilnější devalvace měny za posledních více než deset let.
Ashoka Mody, Guntram Wolff
Wir haben zu viele Banken : Ashoka Mody und Guntram Wolff werten einen Stresstest unter
europäischen Instituten aus
Máme příliš mnoho bank : Ashoka Mody a Guntram Wolff hodnotí zátěžový test evropských
bankovních domů
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 161 (24.8.2015), S. 48
Komentář autorů zátěžového testu 130 bank eurozóny provedeného Evropskou centrální bankou
(ECB) na konci roku 2014. Jako hlavní problém bankovnictví eurozóny identifikují velké množství
rizikových úvěrů u středních a malých bank (tj. bank s hodnotou aktiv nižší než 500 miliard eur),
přičemž tyto banky tvoří 50 procent bankovního trhu eurozóny. Z výsledků zátěžového testu vyplývá,
že celá třetina těchto bankovních institucí by se dostala v případě odpisu 65 procent úvěrů pod hranici
3 procent podílu vlastního kapitálu na svých celkových aktivech. Z 13 největších bank eurozóny by se
naopak do této situace dostala pouze jediná. Podle autorů představují tato zjištění značné riziko pro
všechny budoucí cykly hospodářské recese. Ze strany evropského a národního bankovního dozoru by
proto mělo dojít ke snížení počtu malých bank, ať už iniciováním fúze, restrukturalizací nebo
definitivním ukončením činnosti.

Zkrácené obsahy časopisů

Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny
Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank
Sv. 2015, (2015) č. 5
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o deflaci, ale báli jste se zeptat (s. 18-23); Čtyři měsíce s evropským
kvantitativním uvolňováním (s. 24); Banky budoucnosti budou větší, ale štíhlejší (s. 26-27); Změny
v exekucích zasáhnou i banky (s. 30-31); Lichtenštejnské bankovnictví (s. 34-35).
Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank
Sv. 2015, (2015) č. 6
P2P - zajímavá investice, nejasná legislativa (s. 10-11); Český crowdfunding - uspějí v něm velcí
hráči? (s. 12-13); analýza úspěšného vývoje české ekonomiky v roce 2014 (s. 3-5 přílohy); Bankovní
sektor v České republice v roce 2014: odolnost, stabilita, ziskovost (s. 6-12 přílohy); Platební inovace
fungují, banky se ale musí vyrovnávat s regulací (s. 19-20 přílohy); Pojišťovnictví v zajetí legislativy
(s. 21-24 přílohy); Konec 2. pilíře otevřel debatu o úpravách penzijního připojištění (s. 25-27 přílohy);
makroekonomická analýza řeckého dluhového problému (s. 40-41).
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Euro : ekonomický týdeník
Sv. 2015, č. 30
Hypotéka zadarmo: ministerstvo financí připravuje zákon, díky němuž půjde snadno dosáhnout na
nulové úročení u hypoték - úvaha nad návrhem zákona o úvěru pro spotřebitele, který má regulovat
účelové půjčky zajištěné nemovitostí (s. 34-35); Duše hazardéra: je naprosto naivní se domnívat, že
v případě plošného zákazu hazardu tento problém vymizí a budeme mít šťastnou společnost - polemická
úvaha nad hazardním chováním a regulací hazardu (s. 60-61).
Veřejná správa
Sv. 26, (2015) č. 15
Patologické hráčství rušením loterií nezmizí (s. 20-21).

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
Jens Münchrath, Stephan Scheuer
Ende eines Traums? : China-Krise
Konec jednoho snu? : čínská krize
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 160 (21.8.2015), S. 42-47
Analýza čínské ekonomiky v kontextu propadu tamějších akciových trhů. Relace podílu růstu HDP a
nárůstu veřejného dluhu země v komparaci s Německem, USA a EU. Informace o demografickém
složení obyvatelstva, vývoji platební bilance, zahraničního obchodu, veřejných investic a kvality
života. Článek rovněž přináší názory předních německých ekonomů o příčinách současných potíží
Číny. -- K míře závislosti německého hospodářství na čínském trhu články na s. 48-51.
By Joe Leahy
Engine trouble
Potíže s motorem
Financial Times, Vol. 2015, No. 38922 (3.8.2015), p. 5
Ještě nedávno byla Brazílie hnací silou globální ekonomiky, ale dnes je "nemocným mužem"
rozvíjejících se trhů a překonává rekordy ve všech možných špatných směrech. Nezaměstnanost roste,
kdežto podnikatelská důvěra klesá. Štědrá fiskální politika vyústila v situaci nízkého růstu a vysoké
inflace, která tlačí centrální banku ke zvyšování úrokové sazby. Standard & Poor's uvažuje o zhoršení
ratingu země. Z krize je obviňována prezidentka Dilma Rousseffová, jíž neprospívá ani korupční
skandál ve společnosti Petrobras.
Ulf Sommer
Europas heimliches Comeback : Vergleich der Top 500
Tichý evropský comeback : srovnání top 500
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 142 (28.7.2015), S. 16-17
Srovnání 500 největších podniků v Evropě a USA. Rozdíl v jejich výkonu je nadále značný. Zatímco
americké firmy skončily v loňském roce s čistým ziskem ve výši 588 miliard eur, jejich kolegyně
z Evropské unie, Ruska a Turecka se mohly vykázat pouze necelými 378 miliardami eur. Hodnot před
ekonomickou krizí, kdy výkon evropských podniků byl vyšší než amerických, se Evropě zatím dosáhnout
nepodařilo. Bilance evropských burz je nicméně od počátku roku 2015 o patnáct procent vyšší než
v případě Wall Street. Rovněž evropský automobilový průmysl si může připsat vyšší růst oproti tomu
americkému. Podniky v USA tedy mají robustnější bilanci, díky klesajícím cenám ropy a sílícímu
dolaru je ale jejich výhled ve srovnání s Evropou už méně příznivý. -- K tématu srovnání amerických a
evropských firem podrobněji na s. 18-19, o vztahu slábnoucího eura a rostoucího obratu evropských
firem blíže na s. 17.
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By Henry Sanderson, David Sheppard and Neil Hume
Flight from safety
Únik z bezpečí
Financial Times, Vol. 2015, No. 38915 (25.7.2015), p. 5
I když zlato představuje tradiční útočiště, jeho cena klesla na nejnižší úroveň za posledních pět let.
V článku se rozebírají příčiny poklesu a názory odborníků na další vývoj.
Konrad Fischer
Nach dem Schock ist vor der Krise : Schweiz
Po šoku je před krizí : Švýcarsko
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 31, S. 24-26
Dopady lednového posílení franku na švýcarskou ekonomiku. Postižen je především maloobchod,
neboť poptávka po spotřebitelském zboží se přesouvá do sousedních zemí. V roce 2015 utratí Švýcaři
za nákupy v zahraničí téměř 11,5 miliard franků, což odpovídá 12 procentům celkových výdajů
domácností. Také některé strojírenské závody již oznamují redukci pracovních míst. Podle
průmyslového svazu Swissmen ztratí z důvodů silného kurzu franku trh práce na 10 000 míst a přesun
výroby do zahraničí v současné době zvažuje na 20 procent všech švýcarských podniků. Krizi
nezaznamenali zatím jen výrobci luxusního zboží a farmaceutický průmysl, jehož podíl na celkovém
exportu země se od roku 2000 zdvojnásobil.
Ilona Bažantová
Novela zákona o investičních pobídkách poskytovaných v ČR
Obchodní právo, Sv. 24, (2015) č. 6, s. 209-215
Dne 1. května 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 84/2015 Sb., kterým se měnil zákon č. 72/2000 Sb.,
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů. Článek stručně upozorňuje na nastalé změny. - Pozn.
Kristin J. Forbes, Michael W. Klein
Pick your poison : the choices and consequences of policy responses to crises
Vyber si svůj jed : možnosti a důsledky politik reagujících na krize
IMF Economic Review, Vol. 63, (2015) No. 1, p. 197-237
Autoři zkoumají vliv čtyř typů rychle aplikovatelných opatření hospodářské politiky (velké prodeje
rezerv, významná znehodnocení měn, výrazný nárůst úrokových sazeb a zavedení nových regulací
odlivu kapitálu) na růst HDP, míru inflace a míru nezaměstnanosti v podmínkách hospodářských krizí
spojených s vážnými narušeními toku kapitálu (konkrétně v období 1997-2001 a 2007-2011). S využitím
metody párování na základě pravděpodobnostního skóre (propensity-score matching) autoři docházejí
k závěru, že ani jedno z výše zmíněných opatření nepřináší významné zlepšení co se týče hospodářského
růstu, míry nezaměstnanosti a míry inflace. Prudká zvýšení úrokových sazeb a regulace odlivu
kapitálu signifikantně snižují růst HDP, přičemž nemají žádný vliv na nezaměstnanost a korelují spíše
s vyšší mírou inflace. Výrazná znehodnocení měn vedou nejdříve ke snížení hospodářského růstu a
k vyšší míře inflace, postupem času však přinášejí jisté zlepšení hospodářského růstu a snížení
nezaměstnanosti. Velké prodeje rezerv nemají žádný efekt. Ideální hospodářská politika, která by
reagovala na vážná narušení toku globálního kapitálu a s tím související krize, tedy neexistuje a aktéři
hospodářské politiky vždy stojí před volbou, kdy které opatření za jakých podmínek a s jakými
náklady přijmout. - Pozn.
By James Kynge and Jonathan Wheatley
Redrawing the world map
Překreslení světové mapy
Financial Times, Vol. 2015, No. 38923 (4.8.2015), p. 5
Současná kategorizace zemí na "rozvíjející se" (emerging markets - EM) a "vyspělé" se přežila.
Nepopisuje přesně svět, ve kterém EM země přispívají ke globálnímu domácímu produktu větším
dílem, než jejich vyspělé protějšky, měřeno paritou kupní síly. Navíc toto označení, které zahrnuje
země tak odlišné ekonomické síly, jako je Čína a Česká republika, neosvětluje zásadní rozdíly mezi
těmito zeměmi. Termín emerging markets zahrnuje země velké i malé, vyspělé i málo rozvinuté, průmyslové
i zemědělské, bohaté i chudé, atd. Někteří komentátoři již navrhují alternativy k této definici.
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Anusha Chari, Peter Blair Henry
Two tales of adjustment : East Asian lessons for European growth
Dva příběhy přizpůsobení : východoasijské poučení pro evropský růst
IMF Economic Review, Vol. 63, (2015) No. 1, p. 164-196
Na základě srovnání fiskální politiky východoasijských zemí po finanční krizi z let 1997-1998 a
evropských periferních zemí (tzv. PIIGS - Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko, Španělsko) po finanční
krizi z let 2008-2009 si autoři pokládají otázku, zda náhlá a výrazná změna politiky v Evropě od
fiskálního stimulu k fiskální konsolidaci v době stále klesajícího HDP způsobila, že zotavení těchto
ekonomik bylo pomalejší a slabší, než kdyby k tomuto obratu nedošlo. S využitím statistické analýzy
pak docházejí k závěru, že rychlý obrat ve fiskální politice skutečně vedl k negativnímu vlivu na
ekonomiky států PIIGS (vznik recese ve tvaru tzv. W), a navrhují zmírnění fiskální konsolidace.
Autoři ve svém srovnávacím modelu zabývajícím se především účinky fiskální politiky na HDP
zohledňují i další proměnné, např. vliv cenových změn (především změn měnového kurzu) či
rozdílnou rozpočtovou situaci zkoumaných zemí před krizí. Zdůrazněna je skutečnost, že roli při
řešení finančních krizí nehraje pouze velikost fiskálního stimulu, ale také jeho proměnlivost v čase a
délka trvání. - Pozn.
By Jamil Anderlini
Weakened foundations
Oslabené základy
Financial Times, Vol. 2015, No. 38937 (20.8.2015), p. 5
Čína čelí hospodářskému zpomalení a zjišťuje, že dříve spolehlivé nástroje ke stimulaci růstu ztrácejí
na síle. To, že její představitelé prolomili staré tabu a devalvovali renminbi, svědčí o tom, že
hospodářské základy jsou mnohem slabší, než ukazují oficiální údaje.

Zkrácené obsahy časopisů

Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny
Euro : ekonomický týdeník
Sv. 2015, (2015) č. 32-33
Bakalův slevomat - finančník rozprodává majetek v Česku a shání kupce pro svůj podíl v NWR (s. 30-34);
Voda nad zlato - vláda začíná bojovat proti suchu a chce zvednout ceny za vodu (38-39); ČNB pod
palbou - centrální banka bude muset před soudem obhajovat své rozhodnutí o desetimilionové sankci
pro obchodníka s cennými papíry (s. 46); Půda došla - Česko od r. 1993 prodalo 580 tisíc ha
zemědělské půdy (s. 62-65); Příběh o dvou hříšnících - jak banka Goldman Sachs pomáhala Řekům
lhát o jejich veřejných financích (s. 72-73).
Stavitel : měsíčník Hospodářských novin
roč. 23, (2015) č. 6-7
Hodnota zakázek neustále klesá - přehled objemu zakázek získaných v Česku působícími stavebními
firmami za květen 2015 (s. 52); Daň z nemovitých věcí - odpověď redakce na dotazy čtenářů (s. 53);
O úspěchu v obchodě rozhodují osobní vztahy - rozhovor s ředitelem společnosti Kuhn-Bohemia a.s.,
Stavební stroje (s. VI-VII)
Stavitel : měsíčník Hospodářských novin
roč. 23, (2015) č. 8
Evropské stavebnictví vzroste o 1,9 procenta, české ještě více - shrnutí prognózy sdružení
Euroconstruct (s. 6); BIM je nástrojem zprůmyslnění stavebnictví - k nástroji Informačního modelu
stavby u veřejných zakázek (s. 52); Po půl roce peloton vede Eurovia - přehled zhotovitelů veřejných
stavebních zakázek za 1. pol. 2015 (s. 53)
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
Michel Sapin, [rozhovor vedli] Thomas Hanke a Hans Jürgen Jakobs
"Ich glaube nur das, was ich sehe" : Frankreichs Finanzminister macht Anleihen beim
heiligen Thomas: Ein gespräch über Griechenland, Kollege Schäuble und die europäische
Wirtschaftsregierung
"Věřím jen tomu, co vidím" : francouzský ministr financí si půjčuje u svatého Tomáše:
rozhovor o Řecku, kolegovi Schäublem a evropské hospodářské vládě
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 146 (3.8.2015), S. 6-7
Rozhovor s francouzským ministrem financí Michelem Sapinem. Ministr nesouhlasí s návrhy svého
německého kolegy Wolfganga Schäubleho na dočasné vystoupení Řecka z eurozóny. Účast států
v měnové unii je podle něj neodvolatelná. Ohledně změn evropských smluv, jež by měly za následek
vznik nových společných ekonomických institucí, je Sapin zdrženlivý: vzhledem k současnému
sentimentu u evropské veřejnosti by se měly vyčerpat možnosti stávajících smluv o bankovní unii,
jednotném kapitálovém trhu a boji s daňovými úniky. Úvahy o zřízení nových institucí typu společného
ministerstva financí pro eurozónu by měly být na pořadu dne až po roce 2017. -- K tématu
francouzsko-německého sporu a řecké dluhové krize viz také články na s. 1, 4 a 48; k diskusi
ekonomů o integraci finančních trhů viz článek na s. 11.
Bert Rürup
Das Trilemma der Griechenland-Hilfe : Europa muss enger zusammenwachsen, will es den
Euro erhalten
Trilema pomoci Řecku : Evropa musí úžeji spolupracovat, chce-li si zachovat euro
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 156 (17.8.2015), S. 12
Komentář k projednávanému třetímu záchrannému balíčku eurozóny a Mezinárodního měnového
fondu k sanaci řeckých veřejných financí. Autor nesouhlasí s těmi, kteří volají po grexitu, současně je
ale kritický ke stávající strategii mezinárodních věřitelů a kancléřky Merkelové. Považuje totiž za
pravděpodobné, že v roce 2018 bude Řecko potřebovat ještě jeden set záchranných opatření. A pokud
se v souvislosti s aktuálním programem pomoci již množí kritické hlasy mezi ekonomy i poslanci
německé vládní koalice, bude další restrukturalizace řeckého dluhu i budoucnost eura značně nejistou.
Proto by se evropské elity měly pokusit v následujících třech letech o intenzivnější integraci eurozóny
v podobě dokončení bankovní unie, fiskální unie a společného pojištění v nezaměstnanosti. Tyto reformy
by měly eliminovat excesy v rozpočtových výdajích a tlumit důsledky krizových jevů v různých
částech měnové unie. -- K tématu záchranného balíčku pro Řecko před jeho ratifikací v německém
Spolkovém sněmu viz články na s. 1 a 4-5 v tomto čísle a také v č. 155 (14.8.2015), s. 42-52.
Oliver Busch
Grexit und Brexit aus Verrechnungspreissicht
Grexit a brexit z pohledu zúčtovacích cen
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 27-28, S. 1548-1552
Dopady na vnitřní zúčtovací ceny mezinárodně propojených podniků po případném vystoupení Řecka
a Velké Británie z eurozóny, respektive z Evropské unie. V části věnované Řecku se autor zaměřuje na
vztahy mezi německými mateřskými podniky a jejich řeckými dceřinými a distribučními
společnostmi. Pomocí čtyř hypotetických příkladů nastiňuje rizika, která pro bilanci německé strany
vyplývají jak z pokračování smluvních partnerství ve stávající podobě, tak z možného utlumení
spolupráce a odpisu poskytnutých pohledávek. V případě Velké Británie je předmětem zájmu
eventualita daňových úlev po odchodu mnoha britských bank, pojišťoven i výrobních podniků do
Německa za účelem zachování výhod z unijního vnitřního trhu. Dále autor zvažuje pravděpodobnost
zavedení daně z finančních transakcí po vystoupení Velké Británie z EU a riziko dvojího zdanění
zisku z obchodní činnosti britských a německých firem. Hlavní rozdíl mezi oběma eventualitami tkví
pro soukromý sektor v tom, že zatímco brexit dovoluje delší a důkladnější zvážení krizových scénářů,
grexit vyžaduje jejich co možná nejrychlejší přípravu. - Pozn.
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Axel Schrinner, Jan Hildebrand
Hilft ein Schatzamt Europa? : die Wirtschaftsweisen warnen vor einer Vergemeinschaftung der
Haftung ohne Kontrolle
Pomůže Evropě společné ministerstvo financí? : ekonomičtí experti z "rady moudrých" varují
před nekontrolovaným zespolečenšťováním ručení za závazky členských států eurozóny
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 143 (29.7.2015), S. 6-7
V reakci na řeckou dluhovou krizi předložila Expertní rada pro posouzení celkového hospodářského
vývoje při spolkové vládě návrhy dalších integračních opatření v eurozóně. Stejně jako předseda
Evropské komise Jean-Claude Juncker a představitelé francouzské a německé vlády požadují ekonomové
z Expertní rady posílení společné finanční a hospodářské politiky. Za tím účelem vytvořené evropské
instituce by ale měly mít i odpovídající kontrolní pravomoci nad rozpočty národních států a nástroje
k zahájení insolvenčního řízení u členských států v platební neschopnosti. V insolvenčním řízení by
jako poslední možnost měla být obsažena i procedura vystoupení státu z měnové unie. Teprve po
zavedení těchto kroků je možné uvažovat o dalších integračních krocích, jako je společné evropské
pojištění v nezaměstnanosti. -- Kritika návrhů Expertní rady od předsedy hospodářského institutu DIW
Marcela Fratzschera na s. 48, komentář k tématu na s. 16.

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
Thomas Ludwig
EU und Vietnam schaffen Zölle ab : Einigung über Freihandelsabkommen steht. Mehr
Marktzugang für Firmen.
EU a Vietnam ruší vzájemná cla : shoda nad smlouvou o volném obchodu. Firmy získají větší
přístup na trh.
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 148 (5.8.2015), S. 9
Ke zprávě komisařky EU pro obchod Cecilie Malströmové o dojednání smlouvy o volném obchodu
s Vietnamem. Pokud členské státy a Evropský parlament smlouvu včas ratifikují, vstoupí v roce 2018
v platnost desetileté přechodné období, během něhož odpadne na 99 % cel mezi Evropskou unií a
Vietnamem. EU je pro Vietnam druhý největší obchodní partner. Vietnamské exporty do Unie v roce
2014 činily 22,1 miliard eur, zatímco členské státy EU do Vietnamu vyvezly zboží za 6,2 miliard eur.
V uplynulých deseti letech se vzájemný obchod zpětinásobil.
Mgr. Peter Mišúr
Evropský parlament vyjádřil požadavky k TTIP: větší přístup na trh v USA, reforma ochrany
investic, zachování standardů EU
Obchodněprávní revue [OR], roč. 7, (2015) č. 7-8, s. 229-239
Shrnutí půlroční debaty v Evropském parlamentu (EP) k připravované Dohodě o transatlantickém
obchodním a investičním partnerství mezi Evropskou unií s Spojenými státy americkými (TTIP).
Článek představuje stěžejní části předběžného usnesení EP k TTIP a stanoviska jednotlivých věcně
příslušných výborů. Vzhledem k robustnosti požadavků jednotlivých výborů směrem k obsahu dohody
autor neočekává snadný průběh závěru vyjednávání, ani schvalovacího procesu v EU.
Gefährlicher Ritt auf dem Drachen
Nebezpečná jízda na drakovi
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 154 (13.8.2015), S. 4-5
Čína je pro mnoho německých podnikatelů důležitým odbytovým trhem. Turbulence jüanu a především
oslabení růstu hospodářství způsobují některým z nich potíže. Nejvíce utrpěly automobilky. Přesto
některá odvětví prodávají nadále skvěle. Článek mapuje situaci na čínském trhu pro německé firmy
z různých odvětví (investice, export). -- Další články k tématu na str. 1, 6-7.
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Into the home stretch : the Trans-Pacific Partnership
Do cílové rovinky : Transpacifické partnerství
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8948, p. 55-56
Transpacifické partnerství (TPP) představuje dlouhodobě nejvýznamnější dohodu o volném obchodu.
Bude-li uzavřeno, půjde o největší regionální obchodní ujednání, jehož členové představují 40 %
světové ekonomiky. Hodnocení dopadu je obtížné, protože jednání jsou stále ještě důvěrná. V článku
se rozebírají odhadované přínosy a konstatuje se, že i přes některé nedostatky bude uzavření dohody
přínosem pro světové hospodářství.
Catherine Hoffmann
Krugmans Kollege
Krugmanův kolega
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 30, S. 15-16
Představení ekonoma Maurice Obstfelda, který od září 2015 nastupuje na pozici hlavního
makroekonomického stratéga Mezinárodního měnového fondu (MMF). Obstfeldova volba podle
autorky článku odráží změnu postoje MMF a názorový střet fondu se zeměmi eurozóny ohledně
účinnosti striktních úsporných opatření ve fiskální politice předluženého Řecka. - Přetištěno ze
Süddeutsche Zeitung, München, 22. července 2015. -- K osobě a tezím Maurice Obstfelda viz také
článek ve WirtschaftsWoche, roč. 2015, č. 37, s. 38.
A. Mogilat
Prjamyje inostrannyje investicii v real'nyj sektor rossijskoj ekonomiki: vzgljad s mikrourovnja
i prognoz do 2017 goda
Přímé zahraniční investice do reálného sektoru ruské ekonomiky: pohled z mikroúrovně a
prognóza do r. 2017
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 6, s. 25-44
V článku je navržena metodika analýzy objemů a odvětvové struktury přímých zahraničních investic
(PZI) do reálného sektoru ruské ekonomiky, vycházející z Heckmanova ekonometrického modelu.
Metodika se vyznačuje tím, že 1) umožňuje přihlížet k faktorům přílivu PZI na různých úrovních
agregace (mikro-, odvětvové a makro-) a 2) lze ji využít k sestavení prognózy PZI podle odvětví.
Z prognózy na základě modelu vyplynulo, že v r. 2015 se očekává značný pokles PZI, které by se
měly plně obnovit co do objemu i odvětvové struktury v r. 2017.
Malte Fischer, Philipp Mattheis, Alexander Busch, Martin Fritz, Mathias Peer, Maxim Kireev
Vor dem Sturm : Weltwirtschaft
Před bouří : světové hospodářství
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 35, S. 18-24
Zpomalení čínského hospodářského růstu a protikrizové opatření čínské centrální banky v podobě
oslabení renminbi způsobilo také negativní vývoj kurzů na světových akciových a devizových trzích.
Obzvláště postiženy mohou být současnými čínskými potížemi světové rozvíjející se ekonomiky
(zejména Rusko a země jihovýchodní Asie) či rozvinuté země regionu (Japonsko a Jižní Korea).
Analýza zahraničních korespondentů týdeníku WirtschaftsWoche shrnuje závislost hospodářství
těchto zemí na exportech do Číny a podává informace o současném i očekávaném vývoji kurzů jejich
národních měn, růstu HDP a stavu zahraničního obchodu s Čínou. Zabývá se také dopady možné krize
rozvíjejících se zemí na hospodářství rozvinutých zemí. Podle názoru autorů stoupá riziko měnových
válek, neboť vzhledem k vysoké míře zadlužení rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik se budou
vlády států a jejich centrální banky snažit o hospodářské oživení především kurzovými intervencemi.
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Podnik a podnikání
Christian Schnell
Der neue Star kommt aus Tschechien
Nová hvězda přichází z Česka
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 144 (30.7.2015), S. 22
Bilance Škody Mladá Boleslav za první pololetí roku 2015 na německém trhu. S 91 000 prodanými
vozy a podílem na trhu s automobily ve výši 5,6 procent je Škoda nejvýznamnější dováženou značkou.
Celkový obrat firmy se v meziročním srovnání zvýšil o 23 procent. Klíčem k úspěchu je vedle
cenového faktoru daného směnným kurzem koruny k euru také vysoký podíl užití komponent vlastní
výroby, které firma sdílí spolu s mateřskou společností Volkswagen (VW). Oproti VW však Škoda
užívá interně vyvinuté součástky dvakrát více. -- K hospodářskému výhledu koncernu VW článek na
téže straně. -- Viz také příspěvek v HN č. 146/2015 (30.7.2015), s. 1.
Gillian Tett
The economy is infested with zombie corporate cash
Ekonomika je zamořená firemní zombie hotovostí
Financial Times, Vol. 2015, No. 38932 (14.8.2015), p. 7
Z přehledu vydaného americkou Association of Financial Professionals vyplývá, že podniky nyní mají
v držení větší množství peněz, protože jejich zisky vzrostly, ale investice zůstávají relativně nízké.
Když měli v minulosti pokladníci firem k dispozici volné prostředky, měli tendenci je umisťovat na
kapitálových trzích, kdežto dnes kolem 56 % amerických podnikových peněz leží na bankovních účtech.
Jedním z důvodů pro tento vývoj může být to, že ve světě ultra nízkých úrokových sazeb je tak obtížné
získat nějaký výnos z nástrojů kapitálového trhu, že už to správci firemních peněz ani nezkoušejí.

Pojišťovnictví. Sociální péče
Peter Thelen
Das kleine Rentenwunder : Zuwanderer sorgen dafür, dass die Beitragseinnahmen steigen
Malý důchodový zázrak : migranti se postarali o to, že příjmy důchodového pojištění stoupají
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 148 (5.8.2015), S. 7
Německý důchodový účet profituje z vysoké migrace, neboť díky ní stoupá počet plátců důchodového
pojištění ze zákona (gesetzliche Rentenversicherung). Počet aktivně přispívajících pojištěnců se zahraničním
pasem se mezi lety 2008 a 2013 zvýšil téměř o milion osob (na 4,73 milionu plátců), zatímco počet
plátců s německým občanstvím za stejné období vzrostl o 80 tisíc. Německých pojištěnců v zaměstnaneckém
poměru sice přibylo o 7% z 24,6 na 26,1 milionu osob, pojištěných zaměstnanců-cizinců však bylo
v roce 2013 o třetinu více než o pět let dříve. Pouze 0,3 % pojištěných cizinců pobírá podporu
v nezaměstnanosti a sociální dávky. Největší zastoupení mezi zahraničními plátci si zatím udržují
občané ze zemí středovýchodní Evropy, kteří se do německého důchodového systém dostali
v souvislosti s otevřením pracovního trhu pro nové členské země EU v roce 2011.
Alžběta Vejvodová
Pojišťovací zmatky : klíčovou novelu ohrožuje jediný paragraf
Právní rádce, Sv. 23, (2015) č. 7-8, s. 16-18
Autorka analyzuje příčiny obtížného prosazování novely zákona o pojišťovnictví a hodnotí je spíše
jako politické, než ekonomické (viz spor o regulaci provizí pojišťovacích zprostředkovatelů). ČR by
měla touto novelou do začátku roku 2016 implementovat směrnici EU Solvency II. Pokud se to
nepodaří, hrozí sankce ze strany EU. Kromě toho mají zmatky kolem schvalování další nepříznivé
dopady. Autorka se věnuje také stručnému popisu obsahu směrnice EU Solvency II.
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Helmut Hofmeier, Dieter Krause, Thomas Menning
Risikotragfähigkeit der Lebensversicherung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen :
Konsequenzen des Lebensversicherungsreformgesetzes und der Reform der
Versicherungsaufsichtsgesetzes
Únosnost rizika u životního pojištění při pohledu na aktuální vývoj : důsledky zákona o reformě
životního pojištění a změny v zákoně o dohledu nad pojišťovnami
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 26, S. 1477-1485
Článek shrnuje dopady nízkých úrokových sazeb a regulací na oblast životního pojištění v Německu.
Právě dlouhodobé nízké úročení a povinné tvoření rezervních fondů, jejichž objem od 1.1.2016 zvýší
unijní rámcová směrnice Solventnost II, snižují výnosy tohoto odvětví. Nicméně spolkový zákonodárce
podle autorů na tuto situaci již od roku 2014 reaguje zákony o reformě životního pojištění a dohledu
nad pojišťovnami, které omezují účast pojištěnců na tichých rezervách a pojišťovnám při zjištění
nedostatečné výše kapitálu neukládá okamžité vyhlášení insolvence, ale poskytuje možnost nápravy. Pozn. -- Ke krizi německých poskytovatelů životního pojištění viz také Handelsblatt č. 144/2015
(30.7.2015), s. 1 a 4-5.

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
Elisabeth Beckmann, Antje Hildebrandt, Krisztina Jäger-Gyovai
Current risks in the CESEE residential property market : evidence from the OeNB Euro survey
Současná rizika na trhu rezidenčních nemovitostí v zemích střední, východní a jihovýchodní
Evropy : fakta z europrůzkumu Rakouské národní banky
Focus on European economic integration, Vol. 2015, no. 3, p. 26-38
Autorky se zabývají vývojem trhu rezidenčních nemovitostí ve střední, východní a jihovýchodní
Evropě od roku 2009 do současnosti. Čerpají přitom také z dat získaných z europrůzkumu jednotlivých
domácností. Tato studie přináší mj. následující poznatky: ceny nemovitostí v tomto regionu se
postupně zvyšují, nicméně stále zůstávají pod předkrizovou úrovní; každá třetí domácnost považuje za
složité nalézt nové bydlení, přičemž nejvíce postiženy jsou oblasti s nízkou hustotou bank a
nízkopříjmové domácnosti se základním vzděláním; podíl nesplacených půjček je obecně dosti
vysoký; podíl hypoték v zahraniční měně je také dosti vysoký (s naprostou výjimkou ČR), ale klesá;
rizika plynoucí z pohybu měnových kurzů a z úrokových diferenciálů rostou. V závěru autorky
nabízejí jistá doporučení zemím střední, východní a jihovýchodní Evropy vycházející z jejich analýzy.
Petr Ort
Jeden majetek - různé ceny ve znaleckém posudku : oceňování majetku obcí a měst
Veřejná správa, Sv. 26, (2015) č. 16, s. 8-10
Řada pracovníků veřejné správy se ve své práci setkává s různými typy znaleckých posudků o ceně
nemovitostí. I když pracovník veřejné správy nemusí být nutně znalcem v oboru ekonomika, je jistě
dobré, aby dokázal znalci správně definovat znalecký úkol. Stejně tak je prospěšné, aby dokázal
hotový znalecký posudek přečíst s co největší mírou pochopení, a popř. dovedl následně klást znalci
správné otázky. Článek se zabývá příslušnou terminologií.

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
Destination unknown
Destinace neznámá
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8948, p. 60
Aby platy nerostly příliš pomalu, uchylují se politici k zákonu, kterým přikazují zaměstnavatelům,
jakou minimální mzdu mají vyplácet. To je však zavádí na neznámé území. Po nedávném zvýšení
minimální mzdy se Británie z průměru zemí OECD dostane na přední místo. Nová německá
minimální mzda, zavedená v lednu, představuje 62 % výdělku ve východoněmeckých spolkových
zemích. A pokud se v USA prosadí zvýšení minimální mzdy na 15 USD/hod., bude se to týkat dvou
pětin zaměstnanců. Účinky těchto kroků jsou rozebírány v několika studiích, které jsou v článku
citovány. -- K problematice viz i článek na s. 9.
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Katharina Kistler
Endlich Schluss mit öden Meetings : Besprechungen rauben oft Zeit und Nerven. Dabei könnten
sie durchaus produktiv sein - wenn alle Teilnehmer ein paar Tipps befolgen
Už konec otravným poradám : porady často připravují o čas a nervy. Přitom by mohly být
docela produktivní - pokud všichni zúčastnění dodrží pár rad
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, (2015) Nr. 32, S. 84-88
Podle pracovních psychologů tráví zaměstnanci průměrně 15 procent své pracovní doby na poradách,
u vedoucích zaměstnanců se dokonce jedná o celé 2 dny týdně, které stráví na konferencích s více než
3 účastníky. Více než polovina z oslovených zaměstnanců nepovažuje pracovní porady za produktivní.
Článek představuje celkem šest bodů, jak mohou zaměstnanci a jejich nadřízení tuto část pracovní
doby zefektivnit. Důležitá přitom není jen délka a počet účastníků porady, ale i existence neformální
části zasedání před vlastním jednáním a zasedací pořádek. Kratší a produktivnější mohou být podle
autorky také porady vestoje.
Andrea Cerqueirová
Kurzarbeit pomůže zaměstnancům, firmám i státu
Sondy, Sv. 2015, (2015) č. 7, s. 14
Článek se věnuje schvalovanému návrhu novely zákona o zaměstnanosti, a to především otázce tzv.
kurzarbeitu. Ten by měl sloužit jako opatření v dobách hospodářské krize, umožnit zaměstnancům
dostávat alespoň 70% mzdy a zaměstnavatelům hradit pouze 50%. Rozdíl by financoval stát. Podle
autorky je toto opatření výhodné jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele a stát.
Vladimír Čížek
Zaměstnanecké podílové bonusové plány: základní úskalí z pohledu regulace kapitálových trhů
Právní rozhledy, roč. 23, (2015) č. 13-14, s. 471-474
Článek hodnotí tzv. zaměstnanecké podílové bonusové plány coby nadstandardní formu odměny
zaměstnanců akciových společností. Ve stručnosti představuje v ČR nejběžnější druhy bonusových
plánů a investičních nástrojů. Podrobněji pak definuje výjimky, kdy je možné akcie v rámci
zaměstnaneckých podílových bonusových plánů osvobodit z povinnosti uveřejnit prospekt cenného
papíru. Výklad české právní úpravy je v článku zasazen do kontextu směrnic Evropské komise. - Pozn.

Právo
A question of utility : intellectual property
Otázka užitečnosti : duševní vlastnictví
The Economist, Vol. 416, (2015) No. 8950, p. 43-45
Patenty jsou chráněny vládami, protože se má za to, že podporují inovace. Existuje však řada důkazů,
že tomu tak není. Ekonomové Michele Boldrin a David Levine shrnuli argumenty pro zrušení
patentového práva ve své publikaci "The Case Against Patents", z níž příspěvek čerpá. Zmíněny jsou
i další studie k této otázce. -- K problematice viz i článek na s. 9.
Harald Schumacher
Jäger der verlorenen Schätze : Kartellsünder drücken sich zunehmend vor der Zahlung ihrer
Geldbußen. Berlin will das per Gesetz verhindern. Aber wie?
Lovec ztracených pokladů : kartely čím dál více uhýbají před placením uložených sankcí. Berlín
tomu chce zamezit zákonem. Ale jak?
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 32, S. 40
Německému antimonopolnímu úřadu (Bundeskartellamt) se nedaří vymáhat v plné výši sankce, které
udělil podnikům porušujícím zásady hospodářské soutěže. Důvodem jsou cílené restrukturalizace
těchto podniků, jež přeruší právní kontinuitu a udělenou pokutu tak učiní u soudu napadnutelnou. Úřad
proto navrhuje rozšíření ručení za tyto přestupky dceřiných společností i na jejich firemní matky. Proti
tomuto záměru se doposud vyslovovalo spolkové ministerstvo spravedlnosti, protože přestupky nejsou
v německém právu přenositelné. Po odhalení cílené restrukturalizace podnikatele v potravinářství
Clemense Tönniese, skrze níž unikl sankcím v celkové výši 120 milionů eur, však spolková vláda
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pracuje na novele zákona proti omezování hospodářské soutěže. Ten by měl kopírovat unijní právo
v tom, že mateřským firmám vznikne povinnost dokázat svou nevinu ve věci přestupků svých dcer a
vyjmutí z ručení za ně bude možné pouze po získání statutu korunního svědka.
David Merenda, Martin Hout
Příslušnost, nebo působnost finančního arbitra?
Právní rádce, Sv. 23, (2015) č. 7-8, s. 52-55
Autoři se zabývají příslušností, respektive působností finančního arbitra v českém právním prostředí.
Docházejí mj. k závěru, že územní působnost finančního arbitra je celostátní a jeho věcná působnost
se neustále rozšiřuje. Viz také pohled Ústavního soudu, praktický dopad, taxativní vymezení
působnosti finančního arbitra, volba šíře výkladu.
Petra Joanna Pipková
Směrnice o náhradách kartelových škod a její implementace do českého právního řádu vybrané otázky
Obchodněprávní revue [OR], roč. 7, (2015) č. 7-8, s. 215-222
Ke směrnici Evropské komise 2014/104/EU, kterou má být sjednoceno soukromoprávní vymáhání
evropského soutěžního práva. Členské státy EU jsou povinny tuto směrnici implementovat do svého
práva do 27.12.2016. Článek nejprve shrnuje působnost směrnice a představuje v ní obsažené právní
instituty (pasivní legitimace adresáta sankčního rozhodnutí, aktivní legitimace nároku na náhradu
škody). Dále se zabývá problematikou rozsahu náhrady škody, mírou roztříštěnosti a atomizace škody
tak, jak ji řeší směrnice a jak je obsažena v současném českém právním řádu. Poslední část je
věnována věcné soudní příslušnosti pro uplatňování nároků z porušení soutěžního práva, kterou sice
směrnice nijak nestanovuje, ve Francii, Velké Británii a Německu však fungují specializované senáty,
které by mohly být inspirací pro Českou republiku. Autorka od implementace směrnice v českém
právním řádu očekává zlepšení postavení strany poškozených a zvýšení soukromoprávních žalob.
Nicméně zdůrazňuje, že směrnice je pouze minimálním kompromisem, který sice v rámci EU
představuje obecné zlepšení, strana poškozených skrze kartelové dohody bude ale mít v některých
státech nadále o něco lepší pozici než v jiných. Česko by proto mělo v implementaci jít nad rámec
směrnice. - Pozn.
Jan Dudák
Svěřenský fond : staronový právní institut
Právní rádce, Sv. 23, (2015) č. 7-8, s. 30-38
Autor se zabývá právním institutem svěřenského fondu, jenž byl zaveden občanským zákoníkem 1. 1. 2014,
a klade si otázku, zda má potenciál nahradit anonymní akcie. Podrobněji viz zdanění svěřenského
fondu, anonymita vs. registrace, svěřenské fondy zřízené v zahraničí, účel svěřenského fondu, vznik,
trvání a zánik svěřenského fondu a další dílčí témata.

Statistika. Demografie. Sociologie
By Stefan Wagstyl
Help wanted: youth ane inexperience required
Potřebujeme pomoc: hledají se mladí a nezkušení
Financial Times, Vol. 2015, No. 38941 (25.8.2015), p. 6
Rychlé stárnutí obyvatelstva v Německu způsobuje, že firmy obtížně hledají zájemce o práci, což
ohrožuje pozici Německa jako největší ekonomiky v Evropě. I přes velký příliv imigrantů počet
obyvatel v Německu klesá. Investice do rodinné politiky jsou značné, ale porodnost je nižší než ve
Francii a Británii.
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Účetnictví
By Harriet Agnew
Accounting for change
Odpovědnost za změnu
Financial Times, Vol. 2015, No. 38944 (28.8.2015), p. 6
"Velká čtyřka" - PwC, Deloitte, EY a KPMG - prošla v posledních deseti letech pozoruhodným
vývojem. Z auditorů se stávají firmy poskytující poradenské služby v různých oborech. Příležitost je
velká, ale stejně velké je riziko nezvládnutí střetu zájmů. Podle kritiků by změna ve vyváženosti
aktivit mohla ohrozit kvalitu a nezávislost auditu a firemní kulturu. Článek se zabývá otázkou regulace
činnosti auditorských firem.
Ulf Brüggemann, Jörg-Markus Hitz, Thorsten Sellhorn
Ökonomische Konsequenzen der verpflichtenden IFRS-Einführung : Teil 1: Stand der Forschung,
Teil 2: Welchen Beitrag kann die empirische Forschung leisten?
Ekonomické důsledky zavedení povinnosti mezinárodních standardů účetního výkaznictví
(IFRS) : 1. díl: Stav výzkumu, 2. díl: Jaký užitek může plynout z empirického výzkumu?
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 32, S. 1789-1794
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 33, S. 1849-1855
Dvoudílný článek bilancuje desetileté trvání povinných mezinárodních standardů účetního výkaznictví
(IFRS - International Financial Reporting Standards) v Evropské unii. První část shrnuje závěry zatím
publikovaných studií na toto téma a upozorňuje na nejednotnost a rozpornost jejich závěrů. Druhá část
se pak zabývá kvalitativními kritérii pro posuzování jednotlivých studií, které hodnotí zavedení IFRS.
Cílem příspěvku je poskytnout jednotlivým národním i evropským regulátorům nástroj pro interpretaci
těchto studií z hlediska validity jejich dat. - Pozn.

Veřejná správa
Pavlína Škodová, Jiří Plachý
Judikatura NSS: Poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy
Soudní rozhledy, Sv. 21, (2015) č. 7-8, s. 246-249
Aktuální otázkou problematiky poskytnutí informace o platech zaměstnanců veřejné správy je posouzení
kolize dvou ústavně zaručených lidských práv, kde na jedné straně stojí právo osoby na ochranu
soukromí současně s právem na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo
jiným zneužíváním údaje o své osobě, a na straně druhé existence základního práva na informace, jež
se odráží v základním principu transparentnosti veřejné správy. Je sporné, zda daný osobní údaj
týkající se platu zaměstnance ve veřejné správě je součástí výlučného soukromí zaměstnance, nebo
zda náleží do veřejné sféry. Jádrem sporu je, zda povinný subjekt musí poskytnout informaci o platu
vždy, anebo jen v některých případech (případně v jakých), a zda musí či může její poskytnutí
odmítnout pro neproporcionalitu takového zásahu do soukromí zaměstnance. Článek obsahuje jedno
z několika stanovisek Nejvyššího správního soudu k této problematice a dále shrnutí a názory autorů
článku na tuto problematiku.
V.V. Bandurin, R.Je. Mešalkina, V.I. Ščedrov
Sistemnyje problemy gosudarstvennogo finansovogo kontrolja v Rossijskoj Federacii
Systémové problémy státní finanční kontroly v Ruské federaci
Finansy, Sv. 2015, No. 6, s. 46-52
V článku se rozebírají problémy, vyvolané nesouladem metodologických a právních základů státní a
obecní finanční kontroly v RF se současnými požadavky, jsou analyzovány normy platné legislativy
upravující provádění finanční kontroly v oblasti rozpočtových vztahů a dokazuje se nutnost
vypracování jednoznačných definic pro pojmový aparát systému státní finanční kontroly.
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Eva Vítková
Zákon o státní službě : zkušení úředníci se ho bát nemusí
Moderní obec, Sv. 21, (2015) č. 7, s. 25-27
V rozhovoru s náměstkem vnitra pro státní službu jsou objasňovány některé aspekty zavádění služebního
zákona, např. jeho dopad na úřady samosprávných celků, odpovědnost úředníků ústředních orgánů
státní správy, kritéria jejich hodnocení, možnost zvýšení platů, implementace nového IT systému či
"přesoutěžení" vedoucích pozic na úřadech. -- Viz také další texty k tématu "Úředníci územních
samospráv mají snazší přístup do státní správy" (na s. 27-28) a "Strategický rámec rozvoje veřejné
správy má čtyři cíle" (na s. 29).

Veřejné finance. Rozpočet
Edmund S. Phelps
Der falsche Hebel : Edmund S. Phelps ist überzeugt, dass höhere Staatsausgaben Griechenland
nicht helfen würden
Špatná páka : Edmund S. Phelps je přesvědčen, že vyšší státní výdaje by Řecku nepomohly
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 159 (20.8.2015), S. 48
Článek nositele Nobelovy ceny za ekonomii a profesora na Columbia University Edmunda S. Phelpse
k řecké krizi. Autor polemizuje s názorem, že klíčem k uzdravení řecké ekonomiky je zvýšení
veřejných výdajů za účelem oživení poptávky. Podle Phelpse takové návrhy stojí na vratkých
základech. Při pohledu na současnou výši výdajů ve veřejném sektoru totiž nelze mluvit o skutečném
uplatňování "úsporné politiky": za první kvartál roku 2015 se veřejné výdaje nadále pohybovaly kolem
9,6 miliard eur, což je stále více než v roce 2003, kdy již bylo možné identifikovat neblahé trendy
v řecké fiskální politice. Rovněž v době omezené prodejnosti řeckých státních dluhopisů by Řekové
sami byli nuceni je skupovat, aby pokryli zvýšené výdaje. Pokud navíc struktura ekonomiky není
zaměřená na růst, dostalo by se Řecko na stejnou šikmou plochu, na které bylo před rokem 2009.
Řecká vláda by proto neměla primárně usilovat o zvýšení výdajů a dokonce ani o restrukturalizaci či
odpuštění dluhu ze strany věřitelů, dokud nejprve neeliminuje korporativistický a k inovacím
nepřátelský charakter řeckého hospodářství.
Věra Kameníčková
Jak v roce 2014 hospodařily kraje?
Moderní obec, Sv. 21, (2015) č. 7, s. 17
Text popisuje výsledky hospodaření krajů za rok 2014. Ve srovnání s rokem 2013 se hospodaření
krajů zlepšilo a přebytek činil 2% jejich celkových příjmů. Podrobněji se text věnuje hospodářským
výsledkům v jednotlivých krajích. -- V daném čísle časopisu viz také tematicky související článek
"Více z inkasa DPH pro kraje? Přidá-li se jim, proč ne i obcím?" na s. 16.
Axel Schrinner, Jonathan Schmitt, Frank Specht, Jan Hildebrand
Kommunen bleibt der Schwarze Peter der Flüchtlingsstrom belastet die Kommunen
Obecním samosprávám zůstává černý Petr : příliv uprchlíků zatěžuje obce
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 150 (7.8.2015), S. 45
Náklady spolkových zemí na ubytování a pomoc pro uprchlíky se oproti roku 2014 zdvojnásobily.
Zatíženy jsou však i rozpočty měst a obcí, kterým zemské vlády zpravidla nekompenzují všechny
náklady spojené s výkony podle zákona o dávkách pro žadatele o azyl. Podle údajů německé Spolkové
banky vzrostly platby obcí za tyto výkony meziročně o 65 procent a celkový deficit komunálních
rozpočtů byl v 1. čtvrtletí roku 2015 o 1 miliardu eur vyšší než ve stejném období roku 2014. Německý
svaz měst a obcí proto požaduje zapojení prostředků ze spolkového rozpočtu ve formě paušálních
plateb na jednoho uchazeče o azyl. -- K problematice subjektů nabízejících ubytování a péči pro
uprchlíky viz s. 39-45.
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T. Hoppe, D. Riedel, H.-P.Siebenhaar
Mehr Geld für Flüchtlinge
Více peněz pro uprchlíky
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 164 (27.8.2015), S. 1, 4
Německo musí řešit příliv běženců, jejichž počet strmě narůstá. Pomoc uprchlíkům je bezpochyby
obrovský úkol příštích let. Prezident Gauck a kancléřka Merkelová mobilizují proti nenávisti vůči
cizincům. Spolková vláda je připravena poskytnout miliardu eur a později uvolnit další peníze pro
města a obce na náklady spojené s uprchlíky. Ministr vnitra chce rovněž urychlit vyhoštění žadatelů
o azyl, kteří nemají naději na úspěch. -- Další články k tématu na str. 4-9, 14, 46.
Daniel Kný
Řecká dluhová krize : účinnost záchranných balíčků a alternativní řešení
Finanční a ekonomické informace, Sv. 2015, (2015) č. 7, s. 5-7
Autor se ve svém článku věnuje efektivnosti záchranných balíčků při řešení řecké dluhové krize a
případným alternativním řešením. Dochází k závěru, že kritici příslušných záchranných programů
v odborné ekonomické literatuře převažují nad jejich zastánci, přičemž kritika se zaměřuje především
na příliš tvrdá úsporná opatření.
Donata Riedel, Ruth Berschens
Wie viel? Wohin? Wofür?
Kolik? Kam? Na co?
Handelsblatt, Jg. 2015, (2015) Nr. 158 (19.8.2015), S. 6-7
Německý parlament hlasoval 19.8.2015 o třetím záchranném balíčku pro Řecko. Článek odpovídá na
nejdůležitější otázky o tomto novém záchranném programu. Kolik peněz potřebuje Řecko? Proč dva
předcházející balíčky nestačily? Proč chránit Řecko před státním bankrotem? Na co budou miliardy
eur použity? Co přinese privatizační fond? Bude třetí záchranný balíček stačit? Jaké náklady ponese
Německo? Co se změní v evropských záchranných fondech? -- Další články k tématu na str.1, 8,9,10 a 11.

Zdravotnictví
Mária Hunková
Minister Čislák navrhuje garanciu platov iba svojim
Trend, Sv. 25, (2015) č. 34, s. 36-37
Nový mzdový zákon na Slovensku se měl týkat všech státních zdravotníků. Jeho návrh však hovoří jen
o pracovnících zařízení ministerstva zdravotnictví. V návrhu novely zákona o poskytovatelích
zdravotní péče, kterou nedávno představil rezort, se zdravotníci dočkali dvou nepříjemných
překvapení - stejné minimální mzdy nebudou mít garantované ani ve všech státních zdravotnických
zařízeních a sestry v nemocnicích ve správě ministerstva zdravotnictví můžou mít na výplatních
páskách méně peněz než dnes. Zdravotníci dlouhodobě lobují, aby se zákon vztahoval na všechny bez
ohledu na to, zda jde o státní, soukromé či samosprávné zařízení.

Životní prostředí
Michal Lehuta
Limity uhlíkového rastu
Trend, Sv. 25, (2015) č. 29-30, s. 30-31
Po více než čtyřiceti letech od publikování studie Římského klubu nazvané Limity růstu je zřejmé, že
mnohem větším problémem, než je omezený objem fosilních paliv v zemské kůře, je jejich neudržitelné
spalování s cílem získat energii. Článek se zabývá problémy vyplývajícími ze spalování fosilních
zdrojů: globálním oteplováním a jeho následky z ekonomického pohledu.
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Ostatní
Zkrácené obsahy časopisů

Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny
Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank
Sv. 2015, č. 7-8
Dopad regulace provizí na obchod s životním pojištěním - metoda nabídkové elasticity (s. 10-11);
S oživením ekonomiky nastává čas pro aktivní makroobezřetnostní politiku (s. 18-21); Evropská
směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) nabírá směr do českého právního řádu v režii Ministerstva
financí - co přinese distribuci investičních produktů? (s. 24); Co přináší novely pojišťovacích zákonů?
(s. 30-31); Srovnávače jakožto další prodejní kanál ve finančním světě (s. 34-35); Posvícení
u dluhopisových investic už definitivně nečekejte (s. 36-37); Vliv měnové politiky ČNB na český
bankovní trh (s. 38-39); Banky a jejich kyberbezpečnost - jaký vliv bude mít nový zákon? (s. 40-41)
Ekonom : týdeník Hospodářských novin
Sv. 59, (2015) č. 30
Ve Švédsku kartou zaplatíte i bezdomovci: svět bez peněz - pohled na bezhotovostní platby ve Skandinávii,
na jihu Evropy a v Česku (s. 22-23) a Od lesklých mušlí k nulám a jedničkám - historie peněz
s ohledem na možnost zrušení hotovosti (s. 25); Odkvetlá růže BRICS - komentář k hospodářské
budoucnosti Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jihoafrické republiky v kontextu zpomalení jejich
ekonomik (s. 38-39); Na solární arbitráže jsme vybrali nejlepší z nejlepších, říká Marie Talašová
z ministerstva financí k výměně advokátů zastupujících stát (s. 42-43).
Ekonom : týdeník Hospodářských novin
Sv. 59, (2015) č. 31
Čeští miliardáři se stěhují do Lucemburku - pohled na české holdingy kontrolované z některých daňových
rájů, nejčastěji z Nizozemska, Lucemburska nebo Kypru (s. 20-23); Minimální mzda, nebo životní
minimum? - téma záporné daně z příjmu, slev na dani pro pracující rodiny a snaha o stanovení
minimální mzdy ve Velké Británii i očekávané seškrtání sociálních výdajů (s. 34-35); Ministerstvo
zlepšuje zákon o obětech - seznámení s připravovanou novelou zákona o obětech trestných činů (s. 36-37).
Ekonom : týdeník Hospodářských novin
Sv. 59, (2015) č. 32-33
Rok a půl s vládou polovičatých řešení - hodnocení vlády (s. 10-13); Vše, co si můžete přát: čísla,
účty, značky - byznys na přání (s. 20-23); Téma: malé pivovary (s. 26-51); Téma: podnikání na zámku
(s. 60-71); Stavební firmy chtějí v zákoně jasné lhůty (s. 76-77).
Euro : ekonomický týdeník
Sv. 2015, č. 31
Biliony v ráji - podle odhadu organizace Tax Justice Network nechalo za posledních zhruba 40 let na
deset milionů jednotlivců zmizet z vyspělých a rozvojových ekonomik 21-32 bilionů dolarů do
daňových rájů. Grafy a mapka naznačují, o kolik peněz jednotlivé země přišly (s. 9); Podnikatelé si to
mohou dovolit - v rozhovoru se ministryně práce a soc. věcí M. Marksová Tominová vyjadřuje ke
zvyšování minimální mzdy, karenční době v nemocenské a dalším tématům svého resortu (s. 18-21);
Varufakis lže, jen ho tiskněte - Zámečníkův komentář k argumentům ekonoma Varoufakise v kontextu
řecké krize a "řeckého Treuhandu" (s. 52-53)
Hospodářské noviny
Sv. 59, (2015) č. 146 (30.7.2015)
Vláda schválila Babišovi konec nonstop heren a vyšší zdanění hazardu - k návrhu zákona týkajícího se
regulace a zdanění hazardních her v ČR (s. 3); Matky by na rodičovské mohly zastoupit babičky k ministerským plánům na změny rodičovského příspěvku (s. 5); VŠE o...chybějících příjmech ve
státním rozpočtu - úvaha nad problematikou kolotočových podvodů a preventivních opatření proti nim (s. 13).

36

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Hospodářské noviny
Sv. 59, (2015) č. 147 (31.7.2015)
Financial Times v síti Nikkei - informace o prodeji ekonomického deníku japonskému mediálnímu
domu Nikkei (s. 2); Po letech odkladů začne fungovat státní elektronické tržiště. Bude ale polovičaté od 1. srpna funguje Národní elektronický nástroj (NEN) pro veřejné zakázky, k budoucí strategii
elektronického zadávání veřejných zakázek (s. 5); Třetí balík pro Řecko ohrožují rebelové ze Syrizy
i MMF - komplikace a další vyjednávání o záchranném programu (s. 6); Za obranu české měny
utratila ČNB již 15 miliard - náklady a důsledky červencového zásahu do měnového kurzu ze strany
centrální banky (s. 15).
Hospodářské noviny
Sv. 59, (2015) č. 149 (4.8.2015)
ČSSD vzdává plán zvýšení daní pro firmy. Babišovi ale vytýká chyby s DPH - aktuální pohled na
problematiku výběru DPH (s. 3); Minimální mzda stoupne o 700 korun, navrhuje Marksová - k návrhu
nařízení vlády od ledna 2016 a pohled na zvyšování mezd v ČR (s. 3); Obama chce zelenou Ameriku navrhovaná regulace na snížení emisí oxidu uhličitého v USA (s. 12); Burza v Aténách po pětitýdenní
nucené pauze během jednoho dne ztratila šestinu hodnoty (s. 15).
Unes - účetnictví neziskového sektoru
Sv. 13 (2015), č. 7-8
Měníme stanovy spolku (s. 3-6); Ne každý, kdo si říká auditor, jím skutečně je (s. 35-36); Vybraná
judikatura NSS v oblasti daně z příjmů v souvislosti s problematikou rozlišení oprav a investic (s. 37-42);
Zveřejňování poskytnutých informací (s. 43-45).
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Daně
28176
Jana Ledvinková, Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák
Abeceda DPH 2015
Praha : ANAG, 2015, 348 s. : il.
Publikace je koncipovaná jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce daně.
Zahrnuje základní pojmy pro účely zákona o DPH, předmět daně, zahájení podnikatelské činnosti,
pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně, pravidla pro vystavování daňových dokladů, stanovení
základu daně, oprava základu daně a sazby daně, sazby daně, dodání zboží, poskytnutí služby,
obchodování mezi členskými státy, dovoz a vývoz zboží, zvláštní režimy, správa DPH. Zákon o DPH
byl k 1.1.2015 novelizován třemi novelami (nový režim jednoho správního místa, režim přenesení
daňové povinnosti u zboží a služeb z nové přílohy č. 6, druhá snížená sazba daně 10%). Jednotlivé
řešené oblasti jsou doplněny praktickými příklady. - Pokračování podnázvu: praktický průvodce pro
začínající plátce DPH, průvodce komplexními registračními povinnostmi, provedení všemi základními
oblastmi DPH, tuzemská plnění, zahraniční plnění, zvláštní režimy, rozšíření přenesení daňové
povinnosti od 1.4.2015, snížená sazba DPH 10% od 1.1.2015. - ISBN: 978-80-7263-950-2 (kroužková vazba)
28189
Radek Jurčík
Daňové systémy v České republice a v mezinárodním srovnání se zaměřením na aktuální trendy
Ostrava : KEY Publishing 2015, 137 s. : il.
Kniha se zabývá daňovými systémy v mezinárodním srovnání. Po úvodních kapitolách, které se
zabývají analýzou typů daní a základní terminologií, se další kapitola zaměřuje na daně a daňové
systémy v jiných zemích EU a jejich harmonizaci v rámci EU. Následuje srovnání daňového systému
ČR s jinými zeměmi EU, ale také se systémem v USA. Daňové plánování a optimalizace jsou
obsahem další části výkladu. V závěrečných kapitolách jsou vedeny úvahy o změnách v daňovém
systému v ČR i v zahraničí a o nových trendech v mezinárodním zdanění. - Vyd. 1. - Vydáno ve
spolupráci s Vysokou školou Karla Engliše. - ISBN: 978-80-7418-176-4 (brož.)
28156
International Bureau of Fiscal Documentation ; editor Marnix Schellekens
European tax handbook 2015
Evropská daňová příručka 2015
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, c2015, 1044 s. : tab.
Referenční příručka věnovaná základům daňových systémů evropských zemí a výběru nejdůležitějších
daňových aspektů každé jurisdikce. Popis je založen na informacích o 49 evropských státech a
jurisdikcích dostupných na počátku roku 2015. První kapitola je věnována zdanění v Evropské unii základní charakteristice daní a výši sazeb. Je doplněna textem několika směrnic EU (č. 2009/133/ES směrnice o fúzích, č. 2011/96/EU - o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností
z různých členských států a č. 2003/49/ES - o společném systému zdanění úroků a licenčních
poplatků). Další kapitoly přinášejí podrobnější informace o zdanění právnických a fyzických osob,
kapitálových příjmů, o DPH a o daních vybíraných srážkou z dividend, úroků a licenčních poplatků
i o mezinárodních aspektech, oblasti správy daní a zamezení vyhýbání se daňové povinnosti v jednotlivých
zemích Evropy (abecedně uspořádaných). - 26th annual ed. - ISBN: 978-90-8722-313-7 (brož.)
28182
Milena Drábová, Olga Holubová, Milan Tomíček
Zákon o dani z přidané hodnoty : komentář
Praha : Wolters Kluwer 2015, xxi, 969 s.
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších zákonů. Součástí
komentáře jsou odkazy na související předpisy, ustanovení, odkazy na koordinační výbory a evropské
právní předpisy a také na judikaturu českých i evropských soudů. Publikace zohledňuje aktuální vývoj
v této oblasti a proto je věnován prostor i komunitárnímu právu a rozhodnutím Soudního dvora EU.
Právní stav publikace je k 1.4.2015. - 6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7478-740-9 (váz.)
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28173
Milan Skála
Zvláštnosti zdaňování nemovitých věcí
Praha : Wolters Kluwer 2015, 338 s. : il.
Publikace uceleným způsobem reaguje na zdaňování nemovitých věcí po rekodifikaci. Úvodní část
seznamuje s vybranými částmi soukromého práva, které jsou pro zdaňování nemovitých věcí nezbytné
(občanský zákoník, katastr nemovitostí, stavební právo, pozemní komunikace, energetika, voda a
kanalizace). Následná veřejnoprávní část rozebírá daňové zvláštnosti v účetnictví, na daních z příjmů,
dani z přidané hodnoty, dani z nabytí nemovitých věcí a dani z nemovitých věcí. Další část se věnuje
problematice zdaňování developerských projektů od fáze přípravy, přes fázi realizační, až po fázi
obchodní - prodej či nájem. Podrobné jsou příklady zdaňování konkrétního developerského projektu.
V závěru jsou vysvětleny daňové zvláštnosti smluv o nemovitých věcech, včetně vzorů. Výklad je
doplněn anotacemi judikátů k technickému zhodnocení a opravám, zněním metodických materiálů MF
a GFŘ ke zdaňování nemovitých věcí a přehledem zodpovězených dotazů k problematice. Publikace
vychází z právního stavu k 15.3.2015. - Vyd. 1. - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7478-820-8
(brož.)

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
E-9560
Ministerstvo financí ČR, oddělení Analýzy finančního trhu
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2014
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2015, 102 s. : il.
Každoroční zpráva shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém
roce a naznačuje trendy pro další období. Vedle analýzy dílčích oblastí finančního trhu obsahuje zvláštní
podkapitolu věnovanou hlavním legislativním aktivitám MF v roce 2014. Obsahuje následující oddíly:
makroekonomická situace a vnější vztahy, prostředky použitelné na finančním trhu, struktura úspor
domácností, institucionální pohled na finanční trh, úvěrové instituce a ostatní poskytovatelé
financování aktiv, kapitálový trh, pojišťovny, penzijní systém, vztah vládního sektoru k finančnímu
trhu, aktivity MF a legislativa v oblasti finančního trhu. Data uvedená ve zprávě jsou z období duben květen 2015. - 1. vyd. - Příloha obsahuje legislativu finančního trhu a doplňující tabulky. - ISBN: 97880-85045-78-9 (brož.)

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
28154
OECD
France : OECD economic surveys 2015
Francie : hospodářské přehledy OECD 2015
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2015, 146 s. : tab., grafy, rámečky
Hospodářská situace Francie - hodnocení a doporučení. Pokrok ve strukturálních reformách. Posílení
konkurenceschopnosti, kupní síly a zaměstnanosti. Profesní vzdělávání a vzdělávání dospělých. Pozn. - ISBN: 978-92-64-20647-2 (brož.)
28188
Yanis Varoufakis ; [přeložil Rudolf Převrátil]
Globální Minotaurus : Amerika, Evropa, krize a budoucnost globální ekonomiky
V Praze : Rybka Publishers 2013, 276 s.
Řecký ekonom Yanis Varoufakis podává nekonvenční erudovaný výklad "globální tragédie", kterou je
hospodářská krize, jež vypukla roku 2008 a přetrvává dodnes. Jaké jsou její historické kořeny a
souvislosti? Co způsobilo krach systému, který fungoval po desetiletí? Jak se vyvíjela globální
ekonomika od světové krize roku 1929 do současnosti? A proč jsou vyhlídky na oživení ekonomiky
stále v nedohlednu? Podstata krize spočívá podle něj ve zhroucení globálního uspořádání, které se
prosadilo kolem roku 1971 a které autor podle antické mytické obludy požírající lidské oběti obrazně
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nazývá Glogální Minotaurus. Ten symbolizuje nerovnoprávný vztah, ve kterém silnější mocnost
působí jako garant míru a obchodu výměnou za tribut, z něhož je živena rostoucí obluda. Kniha je
o změnách v celosvětovém uspořádání, chybějících politických vizích a dravčím způsobu vládnutí.
Roli Minotaura představují deficity Spojených států a tribut dostal podobu přicházejícího zboží a
kapitálu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87067-09-3 (váz.)
28153
OECD
Going for growth 2015 : economic policy reforms
Cesta růstu 2015 : reformy hospodářské politiky
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015, 339 s. : tab., grafy, rámečky
Analýza a hodnocení pokroku, kterého jednotlivé země OECD a partnerské země dosáhly ve
strukturálních reformách a hospodářské výkonnosti, spojené s konkrétními doporučeními změn pro
udržitelný růst ekonomiky. Měřítkem výkonnosti je zde zejména poměr HDP na obyvatele,
produktivita a zaměstnanost. První kapitola hodnotí pokrok jednotlivých států od roku 2013 v reakcích
na doporučení a identifikuje a diskutuje nové oblasti, kde jsou potřebné prorůstové strukturální
reformy. Druhá kapitola zjišťuje dopady prorůstových strukturálních reforem na nerovnost příjmů.
Třetí kapitola se zabývá vztahem reforem, hospodářského růstu a životního prostředí. Čtvrtá kapitola
hodnotí reformy v zemích OECD za posledních deset let. Zbývající dvě kapitoly přinášejí přehled
priorit jednotlivých zemí s ohledem na růstovou výkonnost a konkrétní doporučení k nápravě v dané
oblasti politik a komplexní sadu kvantitativních ukazatelů umožňující porovnání zkoumaných oblastí a
jejich změn u jednotlivých států. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-22044-7 (brož.)
28155
OECD
Latvia : OECD economic surveys 2015
Lotyšsko : hospodářské přehledy OECD 2015
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, February 2015, 114 s. : tab., grafy,
rámečky
Hospodářská situace Lotyšska - hodnocení a doporučení. Zlepšení efektivity veřejného sektoru.
Zvýšení produktivity a zajištění konvergence. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-22845-0 (brož.)
28198
Pavla Smetanová, Yiannis Koreček
Řecká ruleta : příběhy lidí v nejisté době
Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2015, 118 s.
Příčiny řecké krize pohledem Češky žijící v Řecku. Kniha je sestavena z popisu konkrétních životních
situací Řeků a pomáhá pochopit kulturní, sociální, ale i politické rozdíly mezi Řeckem a naší zemí.
Autorka se zamýšlí nad tím, jsou-li obecně přijímané stereotypy opravdu skutečností. Jednotlivé čtivé
kapitoly popisují např. řecké platy a důchody, fungování státní pojišťovny, organizaci zdravotnictví,
řeckou státní správu, daně, fungování domácností, soudnictví a politiku. Kapitoly jsou doplněny
věcným pohledem řeckého analytika na ekonomickou situaci země. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7422439-7 (váz.)
28157
OECD
Sweden : OECD economic surveys 2015
Švédsko : hospodářské přehledy OECD 2015
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, March 2015, 113 s. : tab., grafy, rámečky
Hospodářská situace Švédska - hodnocení a doporučení. Pokrok hlavních strukturálních reforem s ohledem
na předchozí doporučení. Posílení hospodářského růstu. Schopnosti a inkluzivní růst. - Pozn., příl. ISBN: 978-92-64-22985-3 (brož.)

42

Informace Odborné knihovny MF
Nové knihy v Odborné knihovně MF
__________________________________________________________________________________________

Informatika. Počítače
28192
Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee ; překlad Filip Drlík
Druhý věk strojů : práce, pokrok a prosperita v éře špičkových technologií
V Brně : Jan Melvil 2015, 295 s. : il.
Autoři se zamýšlejí nad současnými možnostmi digitálních technologií, které postupně zvládají
činnosti dosud vyhrazené pouze lidem. Díky tomu se zvyšuje produktivita a firmám rostou zisky, ale
také narůstá nezaměstnanost a klesají reálné mzdy mnoha profesí. Publikace objasňuje masivní změny,
které díky digitálním inovacím v současnosti podstupuje ekonomika a společnost (tzv. druhá
průmyslová revoluce). Mnohé jsou pozitivní, neboť přinášejí větší blahobyt, jiné ale představují vážná
rizika pro stabilitu společnosti: zánik bezpočtu profesí a prohlubování nerovnosti. Autoři přesvědčivě
argumentují, co mohou udělat státy, aby zachovaly svým občanům zaměstnání, a jak by se na éru umělé
inteligence měli adaptovat jednotlivci. - Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-87270-71-4 (váz.)

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
28197
Postavení a vztahy Evropské unie a USA v měnící se globální ekonomice : souhrnná publikace
z vědeckopopularizační konference realizované v rámci projektu Podpora šíření poznatků
výzkumu evropské integrace
Praha : Newton College ; Vzdělávací středisko na podporu demokracie 2015, 122 s. : il.
Vědeckopopularizační konference, která se konala v dubnu 2015, se věnovala otázkám ekonomického
postavení jednotlivých zemí a regionů a jejich schopnostem ovlivňovat vývoj světové ekonomiky,
neboť od roku 2000 lze v globální ekonomice pozorovat výrazné a dynamické změny. Úvodní část sborníku
obsahuje výkladové texty: Pozice EU a USA ve světové ekonomice (J. Malý); Kvalita podnikatelského
prostředí v EU a USA podle hodnocení Světové banky (I. Dostálová); Vztahy EU a USA pohledem
společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (P. Wawrosz). Následují znění příspěvků přednesených
na konferenci: Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky (J. Malý);
Porovnání vývoje států BRICS a G7 ve světové ekonomice (J. Sipko); Inovační výkonnost jako faktor
konkurenceschopnosti EU a USA v globální ekonomice (K. Mráček); Nová etapa adaptace strategie
USA v globálním vládnutí (M.Šikula); Příprava obchodní dohody Transatlantické obchodní a investiční
partnerství (TTIP); TTIP, jeho předpokládané přínosy a možná rizika (M. Tlapa); Problémy eurozóny
a jejich vliv na postavení EU v globální ekonomice (J. Jedlička); Vztahy USA a EU pohledem
primárního práva EU (P. Wawrosz); Vládní regulace a podnikání - srovnání kvality podnikatelského prostředí
v EU a USA (I. Dostálová). Závěr patří záznamu diskuse. - 1. vyd. - Souhrnná publikace
z vědeckopopularizační konference pořádané dne 10. dubna 2015 v Brně v Dietrichsteinském paláci
Moravského zemského muzea vysokou školou Newton College, a. s. a Evropským hnutím v České
republice. Hlavním partnerem konference byla Česká spořitelna a. s., mediálním partnerem byl
EurActiv.cz. - ISBN: 978-80-87764-04-6 (brož.)

Podnik a podnikání
28187
Dana Kubíčková, Irena Jindřichovská
Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem
V Praze : C.H. Beck 2015, xxiii, 342 s.
Zdroje dat pro finanční analýzu a jejich rozbor (ekonomické informace podniku, účetnictví, výroční
zprávy atd.). Metody finanční analýzy, jejich klasifikace a interpretace výsledků. Metody horizontální
a vertikální analýzy. Rozdílové ukazatele (ukazatele pracovního kapitálu, ukazatele zisku).
Charakteristika poměrových ukazatelů. Soustavy ukazatelů (pyramidová, paralelní, skupinová).
Mezipodnikové srovnání. Ukazatele EVA a MVA a další ukazatele hodnotového managementu. Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-538-1 (brož.)
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28177
Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková
Příspěvkové organizace 2015
Praha : Wolters Kluwer, 2015, 290 s. : il.
Příspěvkové organizace podléhají přísným regulačním pravidlům v rozpočtové oblasti a v oblasti
financování. Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní praxe těchto organizací a
vysvětluje na příkladech a poznatcích z praxe jednotlivé aspekty zdanění v oblasti daně z nabytí
nemovitých věcí, daně z nemovitých věcí, daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a daně silniční.
Následuje výklad z účetní oblasti. Popsány jsou obecné principy finančního účetnictví a právní
regulace finančního účetnictví v ČR. Na ně navazují kapitoly obsahující příklady účetních souvztažností
podle účtových tříd 0-7 a 9. V publikaci jsou zohledněny změny právních předpisů, které nabyly
platnosti a účinnosti pro rok 2015. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7478-833-8 (brož.)

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
28185
Jitka Kocianová, Jaromír Zrutský
Pracuje, pracuješ, pracujeme...
Praha : Wolters Kluwer 2015, 143 s. : formuláře
Odpovědi na otázky z praxe pracovněprávních vztahů jsou členěny na jednotlivé okruhy: pracovní
poměr, pracovní doba a doba odpočinku, odměňování, dovolená, náhrada škody aj. Součástí publikace
jsou vzory nejčastějších smluv, dohod či jiných podání v pracovním právu. Příručka je zpracována dle
právního stavu k 1.2.2015 - ISBN: 978-80-7478-813-0 (brož.)
28172
Vít Pošta, Libuše Macáková, Tomáš Pavelka
Strukturální míra nezaměstnanosti v ČR
Praha : Management Press 2015, 83 s. : il.
První část studie se zabývá odhadem a analýzou strukturální nezaměstnanosti v české ekonomice. První
část se zabývá vývojem trhu práce v ČR v kontextu evropské ekonomiky, struktury nezaměstnanosti,
motivace hledání zaměstnání (nákladů práce) a možné sektorové změny. Následující část přibližuje
problém pracovní migrace cizinců v ČR (vývoj počtu cizích státních příslušníků, kvalifikační a
regionální aspekty, imigrační politika) a potenciální vliv zahraničních pracovníků na něj. Poslední část
se věnuje odhadu strukturální nezaměstnanosti v ČR a její analýze. Představuje stat-space modely,
které byly při výzkumu použity. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-296-3 (brož.)

Právo
28194
Nadační fond proti korupci
Chapadla justiční chobotnice v České republice a jejich dosah
Brno : Tribun EU 2015, 183 s.
Případy mediálně známých kauz, které poukazují na klientelismus, zneužívání nezávislosti, korupci a
další nešvary v české justici. Na konkrétních případech jsou ilustrovány snahy nejen politiků a
lobbistů ovlivňovat chod české justice, ale současně i ochota některých vysoce postavených soudních
funkcionářů, soudců či státních zástupců takovým snahám vyhovět. Stručně jsou zmíněny i současné
problémy v insolvenčních řízeních. Publikace obsahuje čtyři kapitoly nazvané Pavel Němec – mladý
muž s vlivem, Jaroslav Bureš – od taláru k politice a zpět, Jan Sváček – justiční funkcionář s kontakty,
Pavel Kučera – soudce, který ztratil soudnost. Ve dvou přílohách čtenář nalezne stručný popis
podstaty současného problému zmanipulovaných insolvenčních řízení a chronologii kauzy konkurzní
mafie kolem soudce Jiřího Berky. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-263-0960-4 (brož.)
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28178
Jarmila Pavlátová
Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku
Plzeň : Čeněk, 2015, 159 s.
Problematika vzájemného vztahu pracovního práva k novému občanskému zákoníku (zák. č. 89/2012
Sb., s účinností od 1.1.2014). Výklad základních okruhů problémů, které mají význam pro právní
úpravu individuálních pracovněprávních vztahů: fyzická osoba jako subjekt pracovněprávních vztahů,
právní jednání v pracovněprávních vztazích a jeho vady, zajištění a utvrzení dluhu v pracovněprávních
vztazích, zánik pracovněprávních vztahů. Právní stav publikace je ke dni 1.7.2014. - ISBN: 978-807380-507-4 (brož.)
15392/71
Ústavní soud České republiky
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 71, ročník 2013 - IV. díl
v Praze : C.H. Beck, 2015, 612 s. +1 CD ROM
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto díle
nálezy č. 170 až 218 a usnesení č. 9 až 12. - Vyd. 1. - CD ROM s věcným rejstříkem zahrnuje veškeré
vydané svazky - 1 až 71. - ISBN: 978-80-7400-580-0 (váz.)
Úplné znění zákonů (ÚZ)
27990/1093
Odměňování státních zaměstnanců : katalog správních činností, platové poměry státních zaměstnanců,
služební hodnocení, osobní příplatek, vybraná ustanovení zákoníku práce, vybraná ustanovení zákona
o státní službě : podle stavu k 1.7.2015
27990/1094
Státní služba : zákon o státní službě, kompletní soubor nařízení vlády a vyhlášek: obory státní služby,
úřednická zkouška, placené překážky ve státní službě, organizace služebního úřadu, sladění osobního a
rodinného života, rovnocennost zkoušek a odborných kvalifikací : podle stavu k 1.7.2015
27990/1095
Spotřební daně. Líh, uhlíková paliva a maziva. Energetické daně : redakční uzávěrka 13.7.2015

Veřejné finance. Rozpočet
28190
Jitka Doležalová
Politický cyklus a fiskální politika: význam jejich vztahu pro hospodářskou politiku
Brno : Masarykova univerzita 2014, 207 s. : il.
Popis výzkumu politicko-ekonomického cyklu a na něj navazujícího zkoumání politicko-rozpočtového
cyklu v 23 členských zemích EU v období 1995-2008. Výzkum mapuje chování vlád v minulých
volebních obdobích a odkrývá jejich tendenci podléhat krátkodobým volebním cílům. Zaměřuje se i na
institucionální faktory, které mohou vznik politicko-rozpočtového cyklu podporovat (charakter voleb,
termín konání, ideologie vládnoucích politických stran atd.) a charakteristiku jednání voliče a politika.
Výsledky výzkumu ukazují, že vznik politicko-rozpočtového cyklu je podmíněn především ideologií
vlád. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-210-7142-1 (brož.)
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Životní prostředí
28196
Boris Valníček
Klimatické změny : Milankovičovy cykly, vývoj člověka a rozvoj civilizace v současné době meziledové
Třebíč : Akcent, Drahomír Rybníček 2015, 54 s. : il. (některé barev.)
Autorovy názory na klimatické změny vycházející z jeho znalostí z oblasti astronomie a geologie. Výklad
poznatků profesora bělehradské univerzity Milutina Milankoviče, který už počátkem 20. století odhalil
jádro problému ledových dob a jejich periodicity. Výsledky studia sedimentů mořského dna a měření
ledových vrstev antarktických ledovců v souvislosti s pohledem na budoucnost života na planetě.
Současné studie o perspektivách pokračování vývoje a života lidstva na planetě. Závěry "Goddardovské
studie" NASA ze začátku 21. století o perspektivách současné civilizace. - Vyd. 1. - ISBN: 978-807497-081-8 (váz.)

Ostatní
28171
Jiří Rejzek
Český etymologický slovník
Praha : LEDA, 2015, 823 s.
Slovník poskytuje více než 11 000 základních hesel zaměřených jak na běžnou slovní zásobu, tak na
slova nově přejatá i nespisovná, přehled nejdůležitějších hláskových změn a příbuzenskou klasifikaci
jazyků celého světa. - 3. vyd. (2. přeprac. a rozšíř. vyd.) - ISBN: 978-80-7335-393-3 (váz.)
28191
Eduard Gombár
Dějiny Libye
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 249 s. : il., mapy, fot.
Hlavní historické etapy libyjských dějin od starověku až po současnost (občanská válka v roce 2011).
Historie a současnost československých a česko-libyjských vztahů. - Vyd. 1. - Chronologický přehled
významných událostí. - ISBN: 978-80-7422-363-1 (váz.)
E-9562
Pavel Juřík
Liechtensteinové v českých zemích : stručná historie a současnost knížecího rodu Liechtensteinů
a Lichtenštejnska
Praha : Historický spolek Liechtenstein 2015, 35 s. : il., barevné foto.
Stručná brožura o historii rodu, vzniku Lichtenštejnského knížectví, o majetku na území českých zemí
a jeho konfiskaci ve 20. století a o významných představitelích rodu. Pohled na česko-lichtenštejnské
vztahy v současnosti. - Na titulním listě uvedeno: Vydáno k 70. narozeninám vládnoucího knížete
Hanse-Adama II. z Liechtensteinu. - (brož.)
28199
Petr Žantovský
Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000
Praha : Institut Václava Klause 2015, 261 s. : il., fot.
Vzájemná provázanost politické, ekonomické a mediální sféry při snaze o prosazení politických zájmů
prostřednictvím masivní manipulační a dezinformační kampaně, vedené v mediálním prostoru.
Předpoklady mediální manipulace. Základní manipulační techniky. Nejznámější a největší česká kauza
s politickým pozadím a silnou mediální podporou, to jsou události kolem krize v České televizi na
přelomu let 2000-2001, v období tzv. opoziční smlouvy. Autor předkládá konkrétní fakta a
dokumentaci o manipulaci během této krize a vyvozuje závěry. - 1. vyd. - Přílohy. - ISBN: 978-8087806-97-5 (brož.)
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28180
Karel Černý (ed.)
Nad Evropou půlměsíc. I., Muslimové v Česku a západních společnostech
Praha : Karolinum 2015, 278 s. : il., mapy
Muslimská přítomnost v Česku a na Slovensku, ale i v západní Evropě, je tématem příspěvků v tomto
sborníku. Co ovlivňuje mínění a formuje stereotypy Evropanů při vnímání muslimských komunit
žijících v západních společnostech? Jak se k muslimům a islámu staví česká majorita? Jednotlivé příspěvky
popisují roli religiozity a etnicity v procesu integrace muslimů-imigrantů do české společnosti,
muslimskou komunitu v Praze, integraci čečenských azylantů do české společnosti, integraci mladých
evropských muslimů, znalosti o islámu a subjektivní postoje k islámu a muslimům v dotazníkovém
šetření českých a slovenských vysokoškoláků a reprezentaci islámu v Česku a na Slovensku. Autoři
upozorňují i na některé potenciální problémy a rizika s ohledem na budoucí integraci: na vnitřní
dynamiku muslimské komunity, neinformovanost české veřejnosti o islámu, nebo na rostoucí islamofobii,
která může doposud dobře integrované muslimy přimět k dobrovolné separaci v bezpečí vlastní
komunity. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-246-3066-3 (brož.)
28181
[slovník vytvořil autorský kolektiv pracovníků Lingea]
Polština : slovníček
V Brně : Lingea 2015, 607 s. ;
Kapesní slovník se současnou slovní zásobou vyjádřenou 30 000 hesly. - 1. vyd. - Obálkový podnázev:
...nejen pro začátečníky. - ISBN: 978-80-7508-077-6 (brož.)
28179
Irena Žantovská
Rétorika a komunikace
Praha : Dokořán 2015, 287 s.
Pojem lidská komunikace a základní komunikační funkce. Komunikace neverbální. Komunikační
situace včetně řečnických triků a protitriků. Dějiny rétoriky. Analýzy současného stavu rétorické a
komunikační praxe. Rétorické umění, osobnosti řečníka, řečnické žánry, jednotlivé fáze rétorického
procesu a kultura mluveného projevu. Komunikační základy úspěšného jednání a rétorického
vystoupení. - 1. vyd. - Obsahuje přílohu: Sebeanalýza řečníkova vystoupení. - ISBN: 978-80-7363712-5(brož.)
28193
Michal Stehlík
Slovensko : země probuzená, 1918-1938
Praha : Academia 2015, 193 s. : fot.
Proměny Slovenska během první československé republiky. Situace, za kterých tehdejší "horní Uhry"
vstoupily v roce 1918 do společného státu Československa. Role, představy a zájmy amerických Slováků,
úloha Slovenské ľudové strany a osobnost Andreje Hlinky pro postavení Slovenska v té době.
Dvacetiletý rozvoj slovenské společnosti v oblasti hospodářství, sociální infrastruktury, vzdělání,
kultury a umění. Postavení národnostních menšin. Nástup nové slovenské politické generace ve
třicátých letech a politická situace v kontextu mezinárodních událostí na konci 30. let. - Vyd. 1. Přehled chronologických událostí a obrazová příloha. - ISBN: 978-80-200-2405-3 (brož.)
28186
David Gruber
Zlatá kniha komunikace : jemně doladěné vydání bestselleru No. 6
[Ostrava] Gruber-TDP [2015], 280 s.
V knize jsou popsány základní komunikační techniky, situace a vzorce chování: asertivita, motivování,
zásady správné diskuse, brainstormingové metody, přesvědčivý projev, řečnický takt, prezentační a
prodejní dovednosti atd. Jsou uvedeny jejich definice, vymezeny komunikační situace, popsány konkrétní
příklady a jejich řešení v osobním i pracovním životě. - Vyd. 6. - ISBN: 978-80-85624-97-7 (váz.)
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