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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám prosincové 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 dva přehledové 
články věnující se čínské ekonomice. První z nich nese název 
„Ohlasy na přijetí renminbi mezi světové rezervní měny“. 
Reaguje na modifikaci Special Drawing Rights Mezinárodního 
měnového fondu, na jejímž základě bude od 1. října 2016 jüan 
světovou rezervní měnou, a všímá si, jak odborný tisk hodnotí 
možný dopad této změny na čínskou i světovou ekonomiku.  

Druhý článek pod názvem „Dopady zpomalování hospodářského 
růstu Číny na světovou ekonomiku“ se věnuje vlivu současného 
nízkého hospodářského růstu Číny na zotavující se rozvinuté 
ekonomiky a chování významných finančních institucí. 

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

 
 

Mgr. J. Benda 
       vedoucí redakční rady 
 

 

 

 

 

 

 

 

Texty publikované v tomto bulletinu nevyjadřují názor redakce ani nejsou 
oficiálním stanoviskem Ministerstva financí. Uvedené  informace 
odrážejí aktuální trendy a komentáře v odborné literatuře. 

 
 

 
 

mailto:knihovna@mfcr.cz
mailto:knihovna@mfcr.cz
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/odborna-knihovna/dokumentacni-bulletin
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/odborna-knihovna/dokumentacni-bulletin
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/odborna-knihovna/dokumentacni-bulletin


Informace Odborné knihovny MF                                                             
__________________________________________________________________________________________ 

3 

AKTUALITY     
 
Z aktuálních zpráv stojí za pozornost, že Ministerstvo 
financí a Česká národní banka doporučily 
nestanovovat cílové datum přijetí eura a neusilovat 
v roce 2016 o vstup do kurzového mechanismu ERM II. 

Skupina 21 senátorů se podepsala pod ústavní stížnost 
proti kontrolnímu hlášení u DPH, které má začít 
platit od 1. 1. 2016. Opatření je podle nich v rozporu 
s právem na ochranu před shromažďováním a 
zneužíváním údajů. Ministerstvo financí je 
přesvědčeno o ústavnosti zákona. 

22. prosince 2015 vstoupila v platnost Smlouva mezi 
Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím 
o zamezení dvojímu zdanění a zamezení daňovému 
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla 
podepsána v Praze dne 25. září 2014. 

 
Publikováno na webu MF 
 
Fiskální výhled ČR - listopad 2015 
 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ 
makroekonomika/fiskalni-vyhled/2015/fiskalni-
vyhled-cr-listopad-2015-23190 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 28. 11. 2015 –
28. 12. 2015 se tentokrát věnuje tématu: Kontrolní 
hlášení a podvody na DPH 

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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Ohlasy na přijetí renminbi mezi světové rezervní měny 

Marek Benda, B. A.  
Oddělení 3004, Informační podpora a knihovna 

 

Na přelomu listopadu a prosince 2015 Mezinárodní měnový fond (MMF) oznámil, že od 1. října 2016 
bude čínská měna renminbi (či jüan)1 přijata mezi světové rezervní měny. Vedle amerického dolaru, 
eura, japonského jenu a britské libry bude tak volně směnitelná s globální měnovou a účetní jednotkou 
MMF Special Drawing Rights (SDR, česky Zvláštní práva čerpání) a podílet se na jejím kurzu. 
Kompozice měn v SDR bude tak v tomto poměru: 41,73% pro dolar, 30,93% euro, 10,92% bude 
přiděleno renminbi a 8,33%, respektive 8,09% připadne jenu a libře.2 Tato modifikace SDR, první od 
vzniku eura v roce 1999, vyvolala značný ohlas ve světových médiích.     

Skepticky ohledně posílení čínského vlivu na světovou ekonomiku vyznívá text Moritze Kocha a 
Stephana Scheuera Chinas Schein-Welt3, který uveřejnil 27. listopadu 2015 německý deník Handelsblatt. 
Přijetí renminbi mezi světové rezervní měny je interpretováno jen jako politické gesto, které má 
utlumit frustraci čínského vedení z americké dominance v MMF. O reformu systému kvót určujícího váhu 
hlasů jednotlivých zemí se již několik let neúspěšně pokouší Obamova administrativa. K jejímu prosazení 
ale potřebuje souhlas Kongresu, jehož republikánská většina je striktně proti redukci váhy USA na 
rozhodovacích mechanismech MMF. V článku citovaný ekonom německé Commerzbank pro Čínu Hao 
Zhou proto zatím nepředpokládá zvýšený zájem investorů o jüan, jsou-li za jeho novým statusem zatím 
jen politické hry a když vyšlo najevo, že kurz čínské měny by oslabil i bez srpnového zásahu centrální banky. 

Podobného mínění je také Shawn Donnan z Financial Times v článku SDR move seen as vote of confidence 
in China´s leaders4 z 30. listopadu 2015. Podle Dawna může sice nové postavení renminbi čínské 
vedení vnímat jako světové uznání důležitosti Číny v globální ekonomice. Samotná Zvláštní práva 
čerpání jsou však spíše anachronismem, neboť mimo vlastních transakcí MMF na světových trzích 
jsou jen zřídka užívána. V současné praxi lze také renminbi jen stěží označit za významnou rezervní 
měnu, jestliže podle dat za rok 2014 je jako devizovou rezervu účtuje pouze 38 ze 188 zemí sdružených 
v MMF a celkový podíl čínské měny na světových devizových aktivech činí jen 1,1 procenta. To je 
zhruba polovina množství světových deviz účtovaných v australském dolaru. Přitom americký dolar se 
na globálních rezervách podílí z 64 a euro z 21 procent. Bude tedy i vzhledem k letošní devalvaci trvat 
roky, než si renminbi získá faktickou vyšší důvěru na finančních trzích. 

O poznání příznivěji hodnotí platidlo Říše středu další ekonomický komentátor Financial Times James 
Kynge ve svém příspěvku Pivotal moment for the renminbi and China.5 Podle něj byl rok 2015 
rokem jüanu. To dokládá jeho stoupajícím významem na světových platbách, kdy navzdory nečekané 
devalvační intervenci čínské centrální banky čínský jüan v srpnu 2015 s podílem 2,79 procenty na 
veškerých přeshraničních transakcích překonal o tři setiny procenta japonský jen. Dále Kynge uvádí, 
že zatím sice i na samotném čínském peněžním a kapitálovém trhu probíhá v renminbi jen necelá 
                                                      
1 Oba názvy se užívají pro čínskou měnu ve stejné míře. Věcně ale renminbi (人民幣) označuje měnu jako celek 
(český překlad zní „lidová měna“), zatímco jüan (元) je pojmenování měnové jednotky.  
2 K okolnostem přijetí a bezprostředním reakcím podrobněji: DONNAN, Shawn. IMF poised to admit China´s 
renminbi in elite currency basket. In: FT.com [online]. November-29-2015, 5:40 pm [cit. 2015-12-10]. Dostupné 
z:  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/fd81211a-96a9-11e5-9228-87e603d47bdc.html#axzz3szJwftIe;  
DONNAN, Shawn; KYNGE, James. Boost for China as it joins IMF elite. In: FT.com [online]. December-1-
2015, 2:28 am [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d5ac853a-978a-11e5-95c7-
d47aa298f769.html#slide0  
3 KOCH, Moritz; SCHEUER, Stephan. Chinas Schein-Welt. In: Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 230 (27. 11. 2015), S. 32-33.  
4 DONNAN, Shawn. SDR move seen as vote of confidence in China´s leaders. In: FT.com [online]. November-
30-2015, 12:02 am [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/cf10d4ce-7f02-11e5-98fb-
5a6d4728f74e.html#slide0 
5 KYNGE, James. Pivotal moment for the renminbi and China. In: FT.com [online]. November-30-2015, 12:02 
am [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/12abb02e-7f02-11e5-98fb-
5a6d4728f74e.html#slide0 



Podrobně k tématům                                                                                             Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

6 

čtvrtina všech plateb, podle prognóz investiční banky Standard Chartered to ale do dvou let bude již 
38 a v roce 2020 46 procent. V absolutní hodnotě by se jednalo o objem transakcí vyšší než 2,6 bilionu 
dolarů. A tím, že se v Číně také zvyšuje podíl aktiv v jüanu v držení zahraničních investorů (podle 
Goldman Sachs se v prvním čtvrtletí roku 2015 jednalo o 4,2 bilionu renminbi, tj. 680 miliard dolarů), 
bude vedení státu nejspíše pokračovat v procesu liberalizace domácího kapitálového trhu. Kynge proto 
konstatuje, že členství renminbi v SDR může důvěru investorů v čínskou měnu jenom posílit a 
reformní opatření (zejm. eliminaci tržních restrikcí) podpořit. Výhledově pak očekává, že tento vývoj 
časem přesvědčí i centrální banky ostatních států, aby zvýšily své jüanové rezervy.              

Profesor politické ekonomie z University of California v San Diegu, Victor Shih, také považuje účast 
renminbi na SDR za událost, která vejde do dějin. Vstup čínské měny mezi nejdůležitější platební 
jednotky MMF znamená konec hegemonie malého počtu rozvinutých zemí v globálním finančním 
systému. Ve svém článku Transparency under threat after China´s SDR entry6 se ale obává,      
zda čínská účast nesníží míru transparence světových financí. V této souvislosti upozorňuje na 
neprůhlednou bilanci čínské centrální banky ohledně vývoje dolarových rezerv mezi srpnem a říjnem 
2015, výše pohledávek vůči nebankovním finančním institucím a transakcí mezi centrální bankou a 
státní firmou China Securities Finance Corporation, jež v červenci 2015 intervenovala na čínských 
burzách. Jestliže se tedy renminbi v roce 2016 stane globální rezervní měnou, měla by světová 
finanční veřejnost mít právo od čínské centrální banky znát její plány kapitalizace akciových trhů a 
skutečné množství likvidity, které banka vynakládá na své intervence.    

Podle bývalého ředitele Světové banky pro Čínu Yukona Huanga je nová role Číny také nesporným 
úspěchem. Čínské vedení by se ale mělo rozhodnout, co od své národní měny ve světové ekonomice 
očekává. V komentáři Renminbi´s SDR promotion is both gift and burden for China7 se Huang 
domnívá, že proměnit jüan ve světovou měnu typu amerického dolaru či eura bude pro Čínu velmi 
obtížné. Za tímto účelem bude totiž muset být dosaženo jak stabilizace kurzu, tak plné konvertibility 
měny a liberalizace národního kapitálového trhu. Právě odstranění kapitálových kontrol a radikální 
otevření trhu zahraničním investorům by byla pro Čínu jediná možná cesta, nechce-li si své postavení 
zlepšit po vzoru USA vývozem měny do zahraničí za cenu vysokého deficitu obchodní bilance. 
Nicméně spíše než podstupovat souboj s dolarem by podle Huanga bylo realističtější a slibnější 
variantou usilovat o postavení jüanu jako hlavní měnové jednotky v regionální obchodní výměně. 
Právě harmonizace jeho kurzu s kurzy měn ostatních východoasijských zemí a uzavírání regionálních 
obchodních a investičních partnerství by eliminovalo čínské dilema udržet si relativní měnovou 
stabilitu při současné flexibilitě vůči americkému dolaru.          

Vyhlídky na světovou dominanci Číně naopak neupírá Malte Fischer z německého týdeníku 
WirtschaftsWoche. Ve svém komentáři nazvaném Kommt nach dem Euro der Globo?8 sice kritizuje 
dosavadní čínský intervencionismus jako kontraproduktivní, což důvěru finančních trhů v ekonomiku 
země neposiluje. Nicméně Čína se rychle učí a její vláda ví, že americký dolar vděčí za své nynější 
postavení dřívějšímu zlatému standardu. A jestliže v posledních letech čínská centrální banka masivně 
nakupuje zlato na světových trzích, může se alespoň na určitou dobu o krytí vlastní měny zlatem také 
pokusit. SDR by dokonce podle Fischera díky tomuto čínskému kroku nemusela nadále být jen interní 
virtuální měnou MMF, ale skutečným globálním platidlem.  

Názory na vstup renminbi mezi nejvýznamnější světové měny se různí. Od skeptických, které za tímto 
krokem vidí jen symbolické gesto s malým bezprostředním dopadem, přes mírně optimistické 
zdůrazňující potřebu dalších reforem a liberalizace čínského trhu po ty, které za změnou ve skladbě 
Zvláštních práv čerpání vidí přísliby budoucích posunů v globální měnové struktuře.  

 

                                                      
6 SHIH, Victor. Transparency under threat after China´s SDR entry. In: FT.com [online]. Dec-07-2015, 11:06 
[cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://blogs.ft.com/beyond-brics/2015/12/07/transparency-under-threat-after-
chinas-sdr-entry/    
7 HUANG, Yukon. Renminbi´s SDR promotion is both gift and burden for China. In: FT.com [online]. Dec-04-
2015, 00:30 [cit. 2015-12-10]. Dostupné z: http://blogs.ft.com/the-exchange/2015/12/04/renminbis-sdrs-are-
both-gift-and-burden-for-china/  
8 FISCHER, Malte. Kommt nach dem Euro der Globo? In: WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 30 (4. 12. 2015), S. 36.  
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Dopady zpomalování hospodářského růstu Číny na světovou ekonomiku 

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

 

Již dnes je jisté, že Čína v roce 2015 zaznamená nejnižší hospodářský růst za posledních 25 let. Spolu 
s ostatními rozvíjejícími se trhy tak Čína přispívá ke zhoršení vyhlídek světové ekonomiky. Po tzv. Velké 
recesi a krizi eurozóny se jedná o třetí významný negativní šok pro světovou ekonomiku od roku 2008. 
Nejasná je však jeho velikost a délka trvání. Cílem tohoto příspěvku je přiblížení současného a možného 
budoucího stavu čínské ekonomiky a stručná diskuse otázky, jak tento stav ovlivňuje a v budoucnu 
může ovlivňovat zejména zotavující se rozvinuté ekonomiky, jež jsou pro světový hospodářský růst 
stále klíčové. Závisejí na nich (zejména na Německu) také vyhlídky české ekonomiky.  

V článku „Beijing’s economic competence questioned“1 Jamil Anderlini uvádí, že čínské úřady ještě 
před dvěma roky předpokládaly udržení ročního tempa růstu ve výši 8% nejméně po dalších dvacet 
let. V současnosti se však jeví jako velmi komplikované splnit i jen sedmiprocentní cíl pro rok 2015. 
David Keohane navíc ve svém článku „Goldman vs China’s statisticians“2 cituje úryvky ze zprávy od 
Goldman Sachs, jejichž indikátor pro měření hospodářského růstu Číny naznačuje, že čínské oficiální 
údaje se mohou značně odchylovat od reality. Na nadsazené oficiální údaje poukazuje i Martin Wolf 
v článku „Why worries about China make sense“.3 Jakékoliv alternativní indikátory však nemohou 
být považovány za náhradu oficiálních dat, protože jejich konstrukce může být vždy zpochybněna. 
Samotná debata o falšování dat s sebou v každém případě nese negativní dopady mj. v podobě snížení 
důvěry investorů v čínské úřady a zvyšuje nejistotu ve světové ekonomice. 

Výraznější pochyby o vývoji čínské ekonomiky zavládly mezi investory po překvapivě ohlášené 
devalvaci čínské měny renminbi v srpnu roku 2015. Ačkoliv tento krok mohl být považován za mistrovský 
tah, kterým mohli čínští představitelé zahalit svůj primární cíl zvýšení konkurenceschopnosti a exportu 
do hávu plnění požadavků MMF pro přijetí renminbi do koše světových měn, většina komentátorů se 
shoduje, že naopak vyvolal spíše paniku na světových trzích.4 Čínská měna se začala propadat natolik, 
že Čínská lidová banka musela sáhnout k devizovým intervencím. Došlo k hlubokým propadům na 
Šanghajské burze, které se snažila čínská vláda tlumit nákupem aktiv prostřednictvím svých státních 
firem. Tuto snahu však při nemalých nákladech později vzdala. Od srpna se čínská ekonomika taktéž 
potýká se značným odlivem zahraničního kapitálu a s klesajícími devizovými rezervami, jejichž 
velikost je nicméně i nadále úctyhodná. Do záporných čísel se propadl export i import.5 Čínská lidová 
banka opakovaně snížila úrokové sazby. 

Martin Wolf v článku „China risks an economic discontinuity“6 upozorňuje, že výše uvedený vývoj 
má mnohem hlubší kořeny v čínském ekonomickém modelu. Největší problém podle něj představuje 
závislost čínské ekonomiky a jejího růstu na investicích, jejichž výnosnost se však dramaticky snižuje. 
Neudržitelný je také související růst celkového čínského zadlužení. Při těchto hodnotách není 
                                                      
1 ANDERLINI, Jamil. Beijing’s economic competence questioned. In: FT.com [online]. November 20, 2015, 
1:19 am [cit. 2015-12-23]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/5bd011ce-78b7-11e5-933d-
efcdc3c11c89.html#axzz3v8BgqxVJ. 
2 KEOHANE, David. Goldman vs China’s statisticians. In: FT.com [online]. November 18, 2015, 7:54 am [cit. 
2015-12-23]. Dostupné z: http://ftalphaville.ft.com/2015/11/18/2145339/goldman-vs-chinas-statisticians/. 
3 WOLF, Martin. Why worries about China make sense. In: FT.com [online]. August 25, 2015, 6:11 pm [cit. 
2015-12-23]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/2/edd707ba-4a56-11e5-9b5d-
89a026fda5c9.html#axzz3v8BgqxVJ. 
4 Viz poznámku 1. 
5 Viz WILDAU, Gabriel. China import decline reflects manufacturing weakness. In: FT.com [online]. December 
8, 2015, 4:45 am [cit. 2015-12-23]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4a01cc1c-9d60-11e5-bfed-
a24713ecdd4f.html#axzz3v8BgqxVJ. 
6 WOLF, Martin. China risks an economic discontinuity. In: FT.com [online]. September 1, 2015, 7:14 pm [cit. 
2015-12-23]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/cfe855be-5092-11e5-8642-
453585f2cfcd.html#axzz3v8BgqxVJ. 
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dostačující ani šestiprocentní růst HDP. Wolf Číně doporučuje přechod k jinému ekonomickému 
modelu, kde by hrála mnohem větší úlohu spotřeba domácností a vlády i investice do zlepšení 
životního prostředí. V této souvislosti však hrozí propad agregátní poptávky spojený s přeměnou 
ekonomického modelu. Propad agregátní poptávky pak představuje další riziko pro hospodářský růst. 
Zpomalování čínské ekonomiky je nejen dle Wolfa, ale i Tao Wanga, hlavního ekonoma UBS pro 
Čínu, dlouhodobější záležitostí, s níž se bude muset světové hospodářství potýkat.7 Wolf varuje před 
případným záměrem čínské vlády řešit situaci oživením růstu založeného na exportu a globální 
důsledky takového kroku označuje za devastující.8  

V článku „Choose your own adventure, China contagion edition“9 David Keohane prezentuje 
diagram Alberta Galla, kde jsou znázorněny mechanismy, jak zpomalování čínské ekonomiky může 
ovlivnit různé aktéry světové ekonomiky. Stagnující čínská průmyslová výroba vede a i nadále může 
vést k propadu cen komodit, což zasahuje jejich producenty, zejména Rusko, Jižní Afriku a Austrálii. 
Zhoršující se kvalita čínských aktiv se může přelít do bankovních systémů Spojeného království a 
dalších zemí. Snižující se čínská agregátní poptávka spolu s devalvací renminbi zasahuje producenty 
importující do Číny – německé automobilky, evropské producenty luxusního zboží, australské, chilské 
a brazilské výrobce. 

Evropská centrální banka, jejíž „Zpráva o finanční stabilitě“ („Financial Stability Review“) je 
přiblížena v článku „Emerging market woes weigh on eurozone stability“),10 formulovala své obavy 
z vývoje na rozvíjejících se trzích se zvláštním zřetelem k Číně. Riziko vidí především v potenciální 
ztrátě důvěry na globálních trzích a v klesající ochotě investorů nakupovat rizikovější aktiva. Na 
druhou stranu ECB vyjadřuje opatrný optimismus, co se týče schopnosti ekonomiky eurozóny zvládat 
výzvy posledních šesti měsíců včetně výprodejů na akciových trzích souvisejících se situací v Číně. 
Taktéž články „Emerging market slowdown hits German exports“11 a „German economy negotiates 
emerging market trade decline“12 indikují rozporuplný pohled na dopady ekonomických problémů 
rozvíjejících se zemí včetně Číny na největší evropskou ekonomiku. Ačkoliv statistiky průmyslových 
objednávek a exportu v Německu zaznamenaly výrazné problémy v Číně a v Rusku, trhy v USA a 
v zotavujících se zemích eurozóny čísla do značné míry kompenzují. 

Situace v Číně bezesporu ovlivňuje vyhlídky světové ekonomiky a rozhodnutí významných finančních 
institucí. MMF snižuje své odhady světového hospodářského růstu a ECB rozhodla o prodloužení 
svého programu kvantitativního uvolňování a dalším snížení úrokových sazeb do zápornějších hodnot. 
Rozhodování amerického Federálního rezervního systému o zvýšení úrokových sazeb bylo doprovázeno 
intenzívní debatou ekonomů a ekonomických komentátorů ohledně možné předčasnosti tohoto kroku. 
Ve světové ekonomice hrozí období dlouhodoběji nižšího růstu a výrazných deflačních tlaků. 
Prozatím jsou však dopady čínského zpomalení na hospodářský růst většiny vyspělých zemí pouze 
mírné a hospodářská krize srovnatelná s Velkou recesí z let 2008 a 2009 tak není na pořadu dne. 

                                                      
7 Viz poznámku 1. 
8 Viz poznámku 3. 
9 KEOHANE, David. Choose your own adventure, China contagion edition. In: FT.com [online]. November 19, 
2015, 9:18 am [cit. 2015-12-23]. Dostupné z: http://ftalphaville.ft.com/2015/11/19/2145401/choose-your-own-
adventure-china-contagion-edition/. 
10 JONES, Claire; SHOTTER, James. Emerging market woes weigh on eurozone stability. In: FT.com [online]. 
November 25, 2015, 12:35 pm [cit. 2015-12-23]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0183fd06-9361-
11e5-94e6-c5413829caa5.html#axzz3v8BgqxVJ. 
11 SHOTTER, James; WAGSTYL, Stefan. Emerging market slowdown hits German exports. In: FT.com 
[online]. October 8, 2015, 10:52 am [cit. 2015-12-23]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b604104c-
6d94-11e5-aca9-d87542bf8673.html#axzz3v8BgqxVJ. 
12 JONES, Claire. German economy negotiates emerging market trade decline. In: FT.com [online]. October 14, 
2015, 11:57 am [cit. 2015-12-23]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/205538a4-71af-11e5-9b9e-
690fdae72044.html#axzz3v8BgqxVJ. 
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Daně 

Tim Gerstenberg 
Ausgewählte Fragestellungen zu Kunst und Künstlern im nationalen und internationalen Steuerrecht 
Vybrané otázky k umění a umělcům v národním a mezinárodním daňovém právu 
Finanz-Rundschau, Jg. 2015, Nr. 21, S. 984-991 
Umělecká činnost se stává čím dál více předmětem zájmu finančních úřadů. Autor nejprve vykládá 
pojem umělecké činnosti podle německého daňového práva a zabývá se problematikou oceňování 
uměleckých děl za účelem výměru daně dědické a darovací. Popisuje faktory ovlivňující cenu a dochází 
k závěru, že se při stanovení hodnoty díla nelze spolehnout jen na dobrozdání aukčního domu. Finanční 
úřady a případně finanční soudy jsou naopak povinovány provést vlastní kontrolu při zohlednění 
představených cenotvorných faktorů. Dále se článek věnuje možnostem zdanění zahraničních příjmů 
umělců a sportovců. Zde podle autora existuje prostor pro právní kolize mezi právem národním, 
unijním a smlouvami o dvojím zdanění, který uspokojivě neřeší ani doporučení z Partnership Reports 
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). - Pozn. 
 
Heike Schwerdtfeger 
Brisante Restposten mit Milliardenwert : Tafelpapiere 
Třaskavé zbytkové položky s miliardovou hodnotou : investiční certifikáty 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 47, S. 72-73 
Od 18. února 2016 bude v Lucembursku zakázáno vydávání anonymních certifikátů tamních investičních 
fondů. Tyto certifikáty nepodléhají povinnosti bankovní úschovy a poskytují tak prostor pro daňové 
úniky. Napříště budou muset být všechny nákupy investičních certifikátů podmíněny zřízením 
úschovny cenných papírů u některé z bank, které tento investiční produkt nabízí. Protože investice do 
lucemburských fondů dosud zprostředkovávalo mnoho německých bank, odhaduje se, že jejich klienti 
do anonymních certifikátů vložili nejméně jednu miliardu eur. V případě spáchání daňového úniku se 
lze v Německu trestnímu stíhání vyhnout buď sebeudáním (Selbstanzeige) nebo počkat s vyplacením 
podílů za anonymní certifikáty až po roce 2026, kdy uplyne promlčecí lhůta. Riziko předčasného 
odhalení ale nadále zůstává. Od 18. února 2016 také nebudou na nevyplacené anonymní certifikáty 
připisovány žádné výnosy. 
 
Ivan Zammit 
Centralized intellectual property business models - tax implications of EU patent box regimes 
Obchodní modely centralizovaného duševního vlastnictví - daňové dopady režimů pro příjmy     
z duševního vlastnictví, patentů apod. v EU 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) no. 9, p. 540-549 
Článek se zaměřuje na mezinárodní daňový vývoj v posledních letech ovlivňující nadnárodní společnosti, 
jež využívají obchodní model centralizovaného duševního vlastnictví. Autor se věnuje především 
speciálním daňovým režimům pro příjmy z duševního vlastnictví, patentů apod. (tzv. "patent box" 
regimes), které byly přijaty dosud jedenácti členskými státy EU, a opatřením, která jsou přijímána EU 
a OECD za účelem omezení agresivního daňového plánování a škodlivé daňové konkurence. Autor 
dochází k závěru, že obchodní modely centralizovaného duševního vlastnictví, které profitují z režimů 
"patent box", čelí riziku porušení pravidel EU pro státní podporu. S tím související nejistota vede        
v oblasti investic do výzkumu a vývoje ke zvýhodnění těch členských států EU, jejichž všeobecné 
daňové systémy (i bez režimu "patent box") umožňují nižší efektivní daňové sazby na příjmy               
z licenčních poplatků. 
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Sönke Iwersen, Volker Votsmeier 
Der Feind in meiner Bank : Schock für die Landesregierung NRW: die ehemalige Landesbank 
WestLB schädigte den Fiskus mit Steuerdeals der Marke Cum-Ex 
Nepřítel v mé bance : šok pro zemskou vládu Severního Porýní - Vestfálska: bývalá zemská 
banka WestLB poškodila veřejné rozpočty daňovými obchody cum-ex 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 222 (17.11.2015), S. 1, 28-29 
Nová zjištění ve vyšetřování německých bank s tzv. cum-ex-obchody, kdy si bankovní domy 
prodejem akcií krátce před splatností dividend nechaly od státu vícekrát vrátit daň z kapitálových 
příjmů. Veřejné rozpočty tak do zpřísnění obchodů s akciemi v roce 2012 přišly až o 12 miliard eur. 
Zemská vláda Porýní-Vestfálska koupila v říjnu 2015 od anonymního prodejce za 5 milionů eur 
datový nosič dokazující zapojení zemské banky WestLB do cum-ex-obchodů, jež podle prvních 
odhadů připravily stát v letech 2006 až 2011 o 600 milionů eur. Není ale patrně jedinou bankou se 
státní účastí, která se do těchto daňových podvodů zapojila. V souvislosti s vysokými vratkami daně 
jsou z cum-ex-obchodů podezřelé také banky LBBW a HSH Nordbank. Spolková frakce Zelených 
požaduje ustavení parlamentní vyšetřovací komise, která by objasnila odpovědnost politiků za 
dlouholeté tolerování těchto machinací. -- K tématu také článek a rozhovor na s. 29 a komentář na      
s. 26; k případu WestlLB také článek v Handelsblatt sv. 2015, č. 223 (18.11.2015), s. 32. 
 
Kateřina Gawthorpe 
Elasticity of taxable income : a case study for the Czech Republic 
Elasticita zdanitelného příjmu : případová studie České republiky 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 23, (2015) č. 3, s. 18-29 
Autorka se zabývá elasticitou zdanitelného příjmu v ČR v období let 2004 až 2009. Tato elasticita 
vyjadřuje reakci individuálního zdanitelného příjmu na procentuální změnu daňové sazby. Autorka se 
přitom soustředí na firemní zdanitelné příjmy a na daň z příjmu právnických osob. Sazba této daně      
v uvedeném období postupně klesala. Zdanitelné příjmy jednotlivých firem však na tento pokles 
nereagovaly, čímž nebyla prokázána ani existence příslušné elasticity.  Autorka tento závěr vysvětluje 
jak s využitím teorie racionálních očekávání, tak na základě faktu, že se firmy v ČR velice často a ve 
velkém měřítku (ve srovnání s USA a západní Evropou) vyhýbají daňovým povinnostem. 
 
Niklas Hoyer 
Im Reich der kleinen Zahlen : Steueroasen 
V říši malých čísel : daňové ráje 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 46, S. 72-79 
Reportáž o přesunu zisků amerického koncernu AT&T do daňových rájů skrze vnitrokoncernové 
zúčtovací ceny. Na základě takto snížené bilance pak odmítá jeho německá dceřiná firma valorizovat 
podnikové penze svých bývalých zaměstnanců. Ti se nyní s koncernem soudí. Podle autora tento spor 
ilustruje dosavadní praxi nadnárodních korporací, z nichž jen 500 největších firem s americkými 
vlastníky deponuje na 2,1 biliony dolarů v daňových rájích a ušetří tak na daních 90 miliard dolarů 
ročně. Článek také upozorňuje na to, že nejnovější doporučení OECD v rámci projektu BEPS praktiky 
podobné těm v AT&T nepostihnou, protože hodlají regulovat pouze převod zisků těch dceřiných 
společností, jež samostatně neobchodují s externími subjekty. 
 
Karla Rucká 
Jaký je dosavadní vývoj inkasa sdílených daní a co mohou obce očekávat v příštím roce? 
Moderní obec, Sv. 21, (2015) č. 8, s. 16-17 
Ačkoliv obcím v roce 2015 přiteklo z podílu na sdílených daních zatím méně peněz než předchozí rok, 
rozpočty obcí za prvních pět měsíců roku vykázaly přebytek rozpočtového hospodaření ve výši        
8,6 mld. Kč. Článek rozebírá příčiny a dopady této situace, prognózy do konce roku 2015 a co čeká 
obce v oblasti financování v roce 2016. 
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Kakoj byt' nalogovoj politike: biznes-orientiry na 2016-2018 gody 
Jaká bude daňová politika: hlavní směry na léta 2016-2018 
Finansy, Sv. 2015, no. 8, s. 36-40 
Ministerstvo financí RF předložilo k projednání návrh Hlavních směrů daňové politiky Ruské federace 
na rok 2016 a na plánovací období 2017-2018. Jednotlivé části návrhu se týkají moratoria na 
zvyšování daňového břemena, rozhodnutí přijatých v oblasti daňové politiky a jejich důsledků, 
"daňového manévru" v ropném sektoru, osvobození movitého majetku od daně z majetku organizací, 
daňových nákladů, hlavních opatření plánovaných na léta 2016-2018, tvorby převodních cen aj. 
 
Dina Pomeranz 
No taxation without information : deterrence and self-enforcement in the Value Added Tax 
Žádné zdanění bez informací : odrazující účinek a samovymáhání u daně z přidané hodnoty 
The American Economic Review, Vol. 105, (2015) no. 8, p. 2539-2569 
Autorka se v tomto odborném článku zabývá efektivností daně z přidané hodnoty při zvýšení 
vymahatelnosti daní. Dochází k závěru, že tištěné záznamy ("paper trail") spojené s daní z přidané 
hodnoty přispívají k omezení daňových úniků. Tento efekt se navíc přelévá napříč celým výrobním 
řetězcem. Autorka vychází z dat za Chile a upozorňuje, že příslušný závěr nelze jednoduše zobecnit.   
V oblasti efektivnosti DPH při výběru daní je podle ní stále řada otevřených otázek, které by měly být 
dále zkoumány. 
 
Stopping slurping : taxing sugary drinks 
Jak skoncovat s popíjením : daně na slazené nápoje 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8966, p. 66-67 
Po celém světě jsou vlády a výrobci nápojů ve sporu ohledně zdanění limonád. Některé země již daně 
ze slazených nápojů zavedly (Maďarsko, Francie, Mexiko), některé od těchto plánů ustoupily 
(Slovinsko, Dánsko). Ze studií k této otázce vyplývá, že vyšší zdanění mělo dopad na spotřebu 
slazených nápojů. Daně však nejsou ještě zavedeny natolik dlouho, aby bylo možno zjistit jejich 
pozitivní účinek na zdraví obyvatelstva. 
 
Sven-Eric Bärsch, Marcel Olbert 
Tax classification of debt and equity and recent jurisprudence in Germany 
Daňová klasifikace dluhu a vlastního kapitálu a aktuální judikatura v Německu 
Bulletin for international taxation, Vol. 69, (2015) no. 9, p. 497-502 
Článek se věnuje relevantnosti rozlišení mezi dluhem (cizím kapitálem), jenž generuje úroky, a vlastním 
kapitálem, jenž přináší svým vlastníkům dividendy, z perspektivy německého daňového práva a 
souvisejících soudních rozhodnutí. Autoři docházejí k závěru, že nedávná rozhodnutí německých 
soudů přispěla ke zvýšení právní jistoty daňových subjektů. Stále však existují témata, která nebyla 
jednoznačně vyjasněna. 
 
By Vanessa Houlder and Vincent Boland 
The $240bn black hole 
Černá díra ve výši 240 mld. USD 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39020 (25.11.2015), p. 7 
Příspěvek se zabývá daňovými úniky velkých nadnárodních firem v souvislosti s nejnovější iniciativou 
OECD a ohlášenou fúzí americké farmaceutické společnosti Pfizer se společností Allergan sídlící       
v Dublinu. Jejich spojením by vznikl největší výrobce léků na světě, který by na daních ušetřil 21 mld. 
USD. Americké ministerstvo financí však zpřísnilo pravidla pro tzv. daňovou inverzi, tedy přesun 
daňového sídla po akvizici zahraniční firmy mimo USA. 
 
The mega-haven : tax evasion 
Megapřístav : daňové úniky 
The Economist, Vol. 417, (2016) No. 8963, p. 67 
Nevládní organizace Tax Justice Network zveřejňuje každé dva roky Index finančního tajemství, ve 
kterém zohledňuje různá opatření finanční transparentnosti a sdílení informací ve více než 90 zemích 
světa a poté je váží podle úrovně finančních služeb, které každá země poskytuje nerezidentům. Podle 
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tohoto žebříčku je Amerika, která tolik ostatních zemí tlačila k poskytování informací, třetí nejvíce 
tajnůstkářskou jurisdikcí. Toto zjištění je důležité, protože v Americe má sídlo řada offshorových podniků. 
 
Markus Hassa 
Vertrauensschutz im Mehrwertssteuerrecht : Grundlagen und Entwicklungen im Bereich der 
innergemeinschaftlichen Dienstleistungen 
Ochrana jednání v dobré víře v legislativě k dani z přidané hodnoty : principy a trendy v oblasti 
vnitrounijních služeb 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 64, (2015) Nr. 21, S. 809-821 
Unijní prováděcí nařízení k DPH č. 2011/282/EU od článku 18 stanovuje zásady pro ochranu jednání 
v dobré víře při poskytování přeshraničních služeb v rámci EU. Chrání tak poskytovatele služeb, 
jejichž odběratelé se dopustili daňového úniku, pokud například od DPH osvobozenou službu dále 
nepoužili pro podnikatelské, ale soukromé účely. Z formulace nařízení však není jednoznačné, jaká 
země si může nárokovat vymáhání nezaplacené daně za poskytnutou službu. To dokládá i vyhláška 
německého ministerstva financí pro finanční úřady, která vychází z fikce podnikatelského účelu 
příjemce. Autor se zněním této vyhlášky polemizuje, protože podle něj neodpovídá logice společného 
unijního systému DPH (podle směrnice 2006/112/ES). Namísto toho se přiklání k vytvoření analogie   
s vnitrounijním pohybem zboží, kdy odběratel bude povinován k doplacení daně v zemi původu dané 
služby. Aby poskytovatel služby mohl požívat ochrany plynoucí z jednání v dobré víře, musí doložit, 
že si nechal příjemcem služby potvrdit platnost jeho daňového identifikačního čísla. - Pozn. 
 
Ľuboslav Kačalka 
Výhody najmä bonitnejším 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 41, s. 64-66 
Slováci budou moci po několikaleté přestávce opět investovat s daňovou podporou, nikoliv však přes 
klasické fondy či životní pojistky. Na rozdíl od minulosti, kdy se daňová úleva týkala účelového 
spoření, v aktuálně schválené novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov jsou to jen cenné 
papíry obchodované na burze a investiční portfolia na minimálně 15 let. Samotné správcovské 
společnosti nastavují nyní vlastní modely tak, aby mohly daňovou podporu získat také podílové listy. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny 
    
Daně a právo v praxi : měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí  
Sv. 20, (2015) č. 11  
Zajištění daně z příjmu nerezidentů (s.5-13); Osvobození a zdanění starobních důchodů v roce 2015 
(s.14-16); Právo stavby (s.30-33); Veřejné zakázky (I. část) (s.34-37); Bezpečnost osobních údajů       
v judikatuře (s.49-51).  
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
Sv. 16, (2015) č. 12  
Plný a zjednodušený rozsah vedení účetnictví (s. 3-4); Daň stanovená paušální částkou (s. 7-11); 
Dodání nemovitých věcí po 1. lednu 2016 - vyrovnání odpočtu daně a úprava odpočtu daně (s. 20-23); 
Částečný nárok na odpočet daně v přiznání k DPH a kontrolní hlášení (s. 24-28); Poskytování 
informací o trestním řízení (2.) (s. 55-57); Náhrada škody při pracovních úrazech - změny (2.) (s. 68-70).  
 
Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  
Sv. 23, (2015) č. 21  
Kontrolní hlášení k DPH v praxi od 1. ledna 2016: motivující sankce (s. 15-17).  
 
Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  
Sv. 23, (2015) č. 22  
Jak se vyhnout solidárnímu zvýšení daně (s. 6-12); Sazby daně z přidané hodnoty při dodání 
nemovitých věcí (s. 12-15); DPH při poskytnutí peněz a platebních prostředků (s. 15-18); Kontrolní 
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hlášení k DPH v praxi: Kdo, kdy a jak podává? (s. 19-21); Vládní návrh zákona o zadávání veřejných 
zakázek (s. 29).  
 
Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  
Sv. 23, (2015) č. 23  
Odpovědnost daňového poplatníka za chyby softwaru (s. 2-6); Odpočet DPH v poměrné výši (s. 6-12); 
Daňová specifika osobního bankrotu alias oddlužení (s. 12-19); Připravovaná novela občanského 
zákoníku a souvisejících zákonů (s. 26-30); Účetní závěrka za období 2015 a 2016 (s. 34-36).  
 
Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  
Sv. 2015, (2015) č. 23  
Novela účetní vyhlášky pro podnikatele od 1.1.2016 (s. 1-5).  
 
Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi  
Sv. 2015, č. 24  
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění od 1.1.2016 (s. 1-3); Uplatňování institutu 
závazného posouzení v daňové oblasti (s. 3-8). 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Norbert Häring, Axel Schrinner 
Drei Prozent plus x : vom Stabilitätskriterium zur flexiblen Messlatte: Das Haushaltsdefizit im 
freien Spiel der Kräfte 
Tři procenta plus x : z kritéria stability k flexibilnímu měřítku: rozpočtový deficit ve volném 
ringu sil 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 226 (23.11.2015), S. 11 
K problematice pojmu strukturálního deficitu veřejných rozpočtů. Zatímco dikce Paktu stability a 
růstu pracuje s "neočištěným" deficitem státního rozpočtu, v praxi Evropské komise a v uvažování 
mnohých ekonomů hraje odečítání konjunkturálních a mimořádných vlivů od nominální výše 
zadlužení stále významnější roli. Článek představuje vývoj konceptu strukturálního deficitu, který má 
svůj počátek v díle švédského ekonoma Gunnara Myrdala v 30. letech 20. století. Použití tohoto 
konceptu bylo vždy ovlivněno převládajícím ekonomickým paradigmatem. Samotný Myrdall chtěl 
měřítkem strukturálního deficitu přimět tehdejší vládu k politice vyrovnaných rozpočtů, která by 
tlumila negativní dopady ekonomického cyklu. Keynesiánská škola naproti tomu byla přesvědčena      
o ovlivnitelnosti ekonomického cyklu skrze státní intervence a strukturální deficit používala jen jako 
indikátor expanzivnosti finanční politiky. Monetarismus považoval jakýkoli deficit za vážný 
ekonomický problém, vlivem neokeynesiánství ale ekonomický mainstream opět začal připouštět 
možnost hospodářského růstu skrze zvýšené výdaje. Proto znovu roste důležitost diferenciace mezi 
nominálními a strukturálně podmíněnými hodnotami. Evropská komise tento vývoj reflektuje nejen ve 
flexibilnějším přístupu k zadlužení členských zemí EU, ale také v expertízách o výši nezaměstnanosti. 
Zde operuje s hodnotami, které jsou očištěny od inflačních vlivů (non-accelerating wage rate of 
unemployment). -- K problematice výpočtu strukturálního deficitu v německém kontextu viz článek na 
téže straně. 
 
Torsten Riecke 
Mal Ignoranz, mal Hysterie : empirische Studien zeigen, wie Furcht die Wirtschaft lähmt 
Jednou ignorance, jednou hysterie : empirické studie ukazují, jak strach ochromuje ekonomiku 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 230 (27.11.2015), S. 55 
Po útocích v Paříži vzrostly obavy z terorismu a budoucnosti. Empirické studie psychologů potvrzují 
korelaci mezi sentimentem strachu a nižší ochotou podstupovat investiční rizika. Na finančních trzích 
je však faktor strachu jen obtížně měřitelný. Jediným rozšířeným indexem, který se jím zabývá, je 
Volatility Index (zkráceně Vix) chicagské opční burzy (Chicago Board Options Exchange) 
prognózující chování 500 největších akciových společností USA na 30 dní dopředu. Po krachu 
Lehman Brothers v roce 2008 překročil Vix hranici 50 bodů, nyní navzdory nárůstu terorismu 
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dosahuje pouze 16 bodů. Podle článku je za touto resistencí především síla zvyku. Aktéři intezivně 
obchodující na finančních trzích proto své strategie nemění. Strach tlumí naopak spíše jen aktivity 
příležitostných účastníků ekonomické výměny v dané oblasti. -- K debatám o dopadu rizik terorismu 
na ekonomické jednání viz také článek v čísle na s. 52-54; návrh stresového indexu z dílny německého 
think-tanku IFK viz WirtschaftsWoche roč. 2015, č. 50, s. 38. 
 
Philippe Jehiel, Laurent Lamy 
On discrimination in auctions with endogenous entry 
O diskriminaci v aukcích s endogenním vstupem 
The American Economic Review, Vol. 105, (2015) no. 8, p. 2595-2643 
Na základě teorie her se autoři zabývají diskriminací při aukcích realizovaných mj. veřejným 
sektorem. Docházejí k závěru, že v případě endogenního vstupu firem (kupců) do těchto aukcí, jejichž 
parametry jsou nastaveny tak, že již nutně diskriminují některé subjekty, by při maximalizaci 
celkového výnosu nemělo docházet k další diskriminaci mezi vstupujícími subjekty na základě jejich 
různých vstupních charakteristik. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

William Coen, [rozhovor vedl] Bernd Neubacher 
"Ja, da gibt es Argwohn" : Interview mit William Coen, Generalsekretär des Baseler 
Ausschusses für Bankenaufsicht 
"Ano, je zde nedůvěra" : interview s Williamem Coenem, generálním tajemníkem Basilejského 
výboru pro bankovní dohled 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, Nr. 45, S. 16-20 
Basilejský výbor pro bankovní dohled v současnosti sdružuje centrální banky a dozorové orgány z 27 zemí 
včetně Evropské centrální banky a jejího bankovního dohledu. Podle generálního tajemníka výboru 
Williama Coena není na pořadu dne zvýšení tříprocentního minimálního podílu vlastních zdrojů na 
celkových aktivech bank (jeho zavedení do roku 2018 předpokládá regulační program Basilej III). 
Výbor však hodlá v příštích letech omezit význam interních bankovních modelů při výpočtech 
operativních rizik, neboť analýzy spolehlivosti těchto modelů vykazují v odhadech rizikových aktiv 
opakovaně značné výkyvy. V průběhu roku 2016 hodlá také výbor představit diskusní návrhy, které by 
po bankách požadovaly určitou míru vlastního kapitálu i při obchodování se státními dluhopisy. - 
Přetištěno z Börsen-Zeitung z 28. října 2015. 
 
Thomas Henning 
Allgemeine Geschäftsbedingungen - Unwirksames Buchungspostenentgelt für Geschäftsgirokonten : 
Besprechung von BGH-Urteil vom 28.07.2015 - XI ZR 434/14, DB 2015, S. 2073 
Obecné obchodní podmínky - neúčinný poplatek za účetní položku u podnikatelských 
bankovních kont : komentář k rozsudku Spolkového soudu z 28.07.2015 - XI ZR 434/14, DB 
2015, s. 2073 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 45, S. 2619-2621 
Německý Spolkový soud vydal v roce 2015 precedentní rozsudky ohledně formulace obchodních 
podmínek pro vedení soukromých a podnikatelských bankovních účtů. Banky a spořitelny se tak nyní 
vystavují riziku úspěšné žaloby svých klientů, pokud jednotlivé bankovní poplatky nejsou v obchodních 
podmínkách přesně uvedeny. Článek se podrobněji zabývá rozsudkem ve věci podnikatelských kont, 
který se týkal žaloby vůči jedné ze spořitelen za jednotné zpoplatnění každé účetní položky ve výši 
0,32 eur. Zpoplatněny tak byly i chybné a klientem neautorizované bankovní operace. - Pozn. 
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Ruth Berschens, Frank Drost 
Brüssel will Sparer absichern : die Banken der Euro-Zone sollen bis 2024 schrittweise einen 
gemeinsamen Einlagensicherungsfonds aufbauen 
Brusel chce pojistit střadatele : banky eurozóny mají do roku 2024 postupně vytvořit společný 
pojišťovací fond 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 228 (25.11.2015), S. 36-37 
Shrnutí záměru Evropské komise postupně zavést ve státech eurozóny společné pojištění bankovních 
vkladů do výše 100 tisíc eur. Podle návrhu nařízení komise budou mít banky povinnost odvést mezi 
lety 2017 až 2024 do společného evropského pojistného fondu (European Deposit Insurance Scheme - 
EDIS) 43 miliard eur. Podle komisaře EU pro kapitálové trhy Jonathana Hilla ale bankám nevzniknou 
žádné dodatečné náklady, neboť jejich platby do EDIS půjdou na vrub jejich současných příspěvků do 
národních pojistných systémů. Zároveň budou mít přístup k čerpání prostředků ze společného fondu 
jen banky z těch zemí, jejichž národní pojistné systémy budou funkční a odpovídající předpisům 
bankovní unie. Správcem EDIS by podle plánů Evropské komise mělo být dozorové grémium 
bankovní unie (Single Resolution Board), které je odpovědné také za likvidaci insolventních 
bankovních domů. Německá vláda a svaz spořitelen ale se společným pojištěním vkladů nesouhlasí, 
neboť to podle nich bude znamenat faktické zavedení stálých přerozdělovacích mechanismů mezi 
státy měnové unie. -- K tématu viz také komentář v čísle na s. 15; k navrhovaným fázím budování 
EDISu viz také Handelsblatt, sv. 2015, č. 226 (23.11.2015), s. 40-41 a komentář komisaře EU 
Jonathana Hilla tamtéž na s. 56. 
 
Holger Alich 
Der schwierige Weg zur einfachen Pleite : Finanzstabilitätsrat FSB glaubt nicht, dass 
Großbanken im Krisenfall abgewickelt werden können 
Těžká cesta k snadnému bankrotu : Rada pro finanční stabilitu nevěří, že velké banky v případě 
krize mohou být úspěšně likvidovány 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 213 (4.11.2015), S. 34 
Členka řídícího výboru Rady pro finanční stabilitu při skupině G20 (Financial Stability Board) a 
prezidentka vznikajícího evropského bankovního likvidátora SRB Elke König varuje, že potenciální 
krach jedné ze 30 největších světových bank nadále představuje nebezpečí pro světový finanční 
systém. FSB proto pracuje na vyčíslení potřebného vlastního kapitálu, který by banky měly mít pro 
případ potíží připraven. Pro bezproblémovou likvidaci krachujícího bankovního subjektu bude ale 
nutné, aby všechny země, kde daná banka operuje, vzájemně respektovaly rozhodnutí svých národních 
likvidátorů. Článek shrnuje významné změny na seznamu rizikových finančních institucí, jejž FSB 
aktualizuje každý rok vždy v listopadu. 
 
Thorsten Polleit 
Die Anleihekäufe der EZB sind erst der Anfang 
Nákupy dluhopisů Evropskou centrální bankou jsou teprve začátek 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 48, S. 33 
V minulých letech poskytla centrální banka USA Fed americkým bankám nákupem cenných papírů na 
2,6 bilionů dolarů. Komerční banky s pohledávkami u svých zákazníků ve výši 1,7 bilionu dolarů mají 
na svých účtech u Fedu tedy velké rezervy a jsou dostatečně odolné proti případné panice vkladatelů. 
To ale není případ eurozóny, jejíž banky drží pohledávky vůči svým klientům za 5,4 bilion eur, na 
účtech u Evropské centrální banky mají však celkem jen 680 miliard eur. V případě krize jsou tedy 
evropské banky potenciálně nesolventní. Další kolo kvantitativního uvolňování ECB má mimo jiné 
tuto diskrepanci zmírnit. Autor však v této strategii vidí rizika nekontrolovaného zadlužování států, 
které v kombinaci s oživeným růstem cen dříve či později povede k nutnosti devalvace měny. 
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Jessica Schwarzer 
Die ganze Welt im Depot : eine Studie zeigt die Schwächen globaler Aktienindizes und wie 
Anleger diese im Portfolio ausgleichen 
Celý svět v úschově : studie ukazuje, jaká jsou slabá místa globálních akciových indexů a jak je 
mohou investoři ve svém portfoliu kompenzovat 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 220 (13.11.2015), S. 40-41 
Podle studie Institutu pro majetkovou strukturu (Institut für Vermögensaufbau - IVA) hodnota 
světových akciových indexů dostatečně nevypovídá o ekonomice států. Kupříkladu na Německo 
připadá v indexu MSCI All Country World Index pouze 3,1 procenta celkového světového kapitálu, 
třebaže k světovému HDP přispívá z pěti procent. Ekonomika USA je naopak v indexu nadhodnocena, 
neboť je jí přisuzována hodnota 51,5 procenta, ačkoliv se na světové produkci zboží a služeb podílí 
pouze 22,6 procenty. Důvodem této diskrepance je rozdílný podíl podniků zapsaných na burze. 
Německo s velkým počtem rodinných podniků střední velikosti tak vychází v indexu MSCI jako 
menší ekonomika, než ve skutečnosti je. Podle autorů studie by proto investoři v posuzování rizik 
jednotlivých akciových trhů měli více zohlednit hospodářský výkon v daném regionu a také kurzová 
rizika. Za tímto účelem IVA představuje návrh investičního portfolia pro zejména evropské investory 
(se stanovenou kvótou evropské měny ve výši 50 procent). 
 
Dirk H. Bliesener 
Ein Modell für Europa? Die Nachrangigkeit von Bankschudverschreibungen im 
Abwicklungsmechanismusgesetz 
Model pro Evropu? Druhořadost bankovních dluhopisů v zákoně o jednotném mechanismu 
řešení krizí 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 43, S. 2502-2503 
Komentář k německé implementaci unijních nařízení o vytvoření jednotného mechanismu pro 
likvidaci krachujících bank (Single Resolution Mechanism). Německý zákon přijatý 6. října 2015 
odpovídá dikci unijních nařízení upřednostnit tzv. bail-in (tj. přenesení větší odpovědnosti za odpis 
pohledávek ze států na věřitele bank). Evropskou předlohu ale zákon překračuje v privilegování těch 
druhů bankovních pohledávek, které jsou zpravidla ve vlastnictví bank podléhajících dozoru ECB a 
skupin operujících ve více státech, tedy klíčových subjektů pro udržení finanční stability v bankovní unii. 
 
Michael Maisch, Laura de la Motte 
In der Falle : Grossbaustelle Banken 
V pasti : banky jako velkostaveniště 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 220 (13.11.2015), S. 1, 6-7 
Téměř nulové úroky, přísná regulace i nová konkurence nutí evropské banky k úsporám na provozních 
nákladech. Například italský bankovní koncern Unicredit plánuje do roku 2018 snížit počet 
pracovních míst o 18 tisíc, Credit Suisse o 5 tisíc a Deutsche Bank o 9 tisíc. Propouštění chystají           
i německé lokální spořitelny a záložny, které reagují také na rostoucí popularitu internetového 
bankovnictví mezi svými klienty. Součástí článku jsou statistická data vybraných evropských bank      
o výši výnosů, poměru nákladů k výnosům, počtu poboček, zaměstnanců a jejich srovnání s největšími 
bankovními domy v USA. Údaje u německých bank jsou doplněny srovnáním s rokem 2008. --          
K tématu viz také články v čísle na s. 7; k důvodům současné zvýšené regulace bank komentář na s. 30. 
 
Mark Fehr 
Kleine Banken, große Kosten : Finanzaufsicht 
Malé banky, velké náklady : finanční dozor 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 49, S. 50 
Požadavky evropského bankovního dozoru čím dál více zatěžují německé malé banky. Vedle pravidel 
registrace pro obchodované cenné papíry se jedná o zpřísněnou ohlašovací povinnosti pro všechny 
úvěry nad 25 000 eur a formulaci hlášení podle mezinárodních účetních standardů IFRS. To 
představuje pro malé banky značné náklady na informační technologie a odbornou podporu. Podle 
studie profesora ekonomie Romana Indersta z Goethovy univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem vydá 
500 volksbank a raiffeisenek za splnění nových regulačních požadavků až 100 milionů eur ročně. 
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Lukáš Zrůst 
Krize na finančním trhu - Garanční systém finančního trhu 
Daně a finance, Sv. 2015, č. 3, s. 20-26 
Článek popisuje základní východiska vládního návrhu zákona o ozdravných postupech (ZOPRK), jímž 
mají být do českého práva implementovány unijní směrnice č. 2014/59/EU o ozdravných postupech 
(tzv. směrnice BRRD) a č. 2014/49/EU o pojištění vkladů (tzv. směrnice DGSD). Návrh připravilo 
MFČR ve spolupráci s Českou národní bankou. Norma stanovuje rámec pro ozdravné postupy a řešení 
krize úvěrových institucí a investičních podniků. Bankám, družstevním záložnám a obchodníkům        
s cennými papíry s počátečním kapitálem nad 730 tisíc eur bude uložena povinnost přispívat do 
nového Fondu pro řešení krize. Ten bude ve správě České národní banky a spolu se stávajícím 
Fondem pojištění vkladů bude tvořit tzv. Garanční systém finančního trhu. Dotyčné subjekty budou 
rovněž muset zpracovat vlastní ozdravné plány a udržovat předepsaný minimální objem odepisovatelných 
závazků. Podle autora tento návrh nahradí stávající roztříštěnou právní úpravu komplexnějším a 
ucelenějším předpisem. Rovněž navrhované nástroje jsou spíše preventivního charakteru a jsou plně    
v souladu s evropskou předlohou, když zdůrazňuje princip "bail-in" (tj. zásadu, že náklady krize 
ponesou nejprve akcionáři a věřitelé dané instituce před vkladateli). - Pozn. 
 
Gerald Braunberger 
Licht ins Dunkel der Kapitalströme 
Světlo do temnot kapitálových toků 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2015, (2015) Nr. 44, S. 31-32 
Mezi lety 2002 a 2007 evropské komerční banky rozšířily své angažmá na kapitálovém trhu USA 
prodejem cenných papírů s krátkodobou splatností a investicemi do vysoce úročených finančních 
produktů. Po nástupu americké hypoteční krize se pak potýkaly s nedostatkem dolarové likvidity a 
byly odkázány na pomoc centrálních bank svých zemí. Ekonomové z Banky pro mezinárodní platby 
(Bank for International Settlements - BIS) proto upozorňují, že by analýzy finanční stability neměly 
zohledňovat pouze saldo dovozu a vývozu kapitálu, ale celkový objem těchto operací. Finanční 
operace v amerických dolarech však v sobě skrývají další nebezpečí v podobě zadlužování korporací 
skrze své dceřiné společnosti zejména z rozvíjejících se zemí. Pokud jsou jejich dolarové pohledávky 
kryty především výnosy v měně těchto zemí, hrozí při propadu kurzu vůči dolaru fatální ztráty. Podle 
BIS se celková výše dolarových pohledávek bank a podniků mimo USA nyní pohybuje kolem 9,6 bilionu 
dolarů. Celkové riziko těchto operací také posiluje napodobování americké uvolněné měnové politiky 
v mnoha zemích. Autor článku také připomíná, že zadlužování skrze dceřiné společnosti v amerických 
dolarech způsobilo vážnou krizi německého bankovního sektoru už v roce 1931. - Přetištěno                
z Frankfurter Allgemeine Zeitung z 21. října 2015. 
 
By Ferdinando Giugliano, Sam Fleming and Claire Jones 
Peak independence? 
Maximální nezávislost? 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39006 (9.11.2015), p. 5 
Moc centrálních bankéřů po krizi vzrostla. Využívali nové nástroje, jako nákup aktiv v hodnotě 
bilionů dolarů s cílem podpořit své ekonomiky, a získali více regulatorních pravomocí nad bankami a 
trhy. To vyvolalo novou vlnu kritiky, podle které by se centrální banky měly soustředit především na 
svůj hlavní úkol - udržet inflaci ve stanovených mezích. Jeden z argumentů zní, že čím větší pravomoc 
banky získávají, tím více riskují, že jejich rozhodnutí budou politicky ovlivněná. Na centrální banky je 
také vyvíjen tlak, aby více zprůhlednily své vazby s finančním odvětvím. 
 
Luboš Mazanec, Pavel Seknička 
Primární veřejná nabídka akcií a význam prospektu v tomto procesu 
Obchodní právo, Sv. 24, (2015) č. 7-8, s. 248-261 
Článek se zabývá procesem primární veřejné nabídky akcií (IPO) v České republice. Cílem článku je 
popsat regulaci IPO z hlediska práva kapitálového trhu, tj. hlavně právních norem regulujících 
fungování kapitálového trhu. Do popředí tak vystupuje především realizační fáze IPO, specificky se 
zřetelem k aktivitám veřejného nabízení a prospektu cenného papíru. - Pozn. 
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James Kynge ... [et al.] 
The future of the renminbi 
Budoucnost renminbi 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39024 (30.11.2015), sep. sect. (4 p.) 
Čínská měna se stává stále významnější jednotkou vypořádávání obchodů. Svědčí o tom i záměr 
Mezinárodního měnového fondu zařadit renminbi do elitního koše rezervních měn. Rok 2015 tak byl 
pro čínský jüan přelomovým. Přeskočil japonský jen a stal se čtvrtou světovou měnou nejčastěji 
používanou v platbách, a to i přes nečekanou devalvaci v srpnu a obavy ze zpomalení čínského růstu. 
Jednotlivé články přehledu se zaměřují na vedoucí úlohu Číny ve světovém obchodu, revoluci na 
čínském dluhopisovém trhu, Londýn jako výspu čínského finančního systému aj. -- Viz i článek 
Maiden voyage: the yuan joins the SDR v čas. The Economist č. 8967 ze dne 5. 12. 2015, s. 65. 
 
The great chain of being sure about things : blockchains 
Velký řetězec, který dává jistotu : blockchainová technologie 
The Economist, Vol. 417, (2016) No. 8962, p. 21-24 
Infrastruktura digitální měny bitcoin zahrnuje množství služeb a produktů, které přitahují pozornost 
investorů. Velký zájem ve finančních kruzích budí technologie, na níž je celý koncept postaven - 
blockchain. Jedná se o sdílenou veřejnou databázi všech transakcí, jež umožňuje lidem, kteří se 
neznají a nedůvěřují si, vytvořit spolehlivé "lešení". Registr má spoustu využití, např. Honduras 
plánuje vytvoření katastru nemovitostí, který by byl díky decentralizované povaze blockchainu 
zabezpečen proti manipulacím, a zájem o tuto myšlenku projevilo i Řecko. Burza Nasdaq začne brzy 
využívat blockchainovou technologii k zaznamenávání obchodů v soukromých společnostech; další 
příklady jsou uvedeny v článku. Konstatuje se, že samotná digitální měna není příliš atraktivní, 
protože její hodnota je nestabilní a nepřevídatelná, ale mechanismus blockchainu funguje velmi dobře. 
-- Viz i článek na s. 11. 
 
Katharina Schneider 
Unsichtbare Helfer der Geldhäuser : spezielle Fintechs sehen sich nicht als Konkurrenten, 
sondern als Dienstleister etablierter Banken 
Neviditelní pomocníci bank : specializovaní poskytovatelé internetového finančnictví nechápou 
sebe jako konkurenty, ale jako poskytovatele služeb pro etablované banky 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 216 (9.11.2015), S. 30-31 
Proces digitalizace se projevuje nejen zvýšenou konkurencí mezi start-upy a klasickými bankami. Někteří 
noví poskytovatelé finančních služeb on-line navazují s bankami vzájemně prospěšnou spolupráci.     
V Německu tato kooperace probíhá zejména v ověřování identity a úvěruschopnosti zákazníků bank, 
převodu konta na jinou finanční instituci nebo přenosu dat z papírových účtů do formulářů internetového 
bankovnictví. Radikální změnu v globálních finančních službách ale může přinést technologie 
blockchain, která pomocí volně přístupné databáze kontaktů a virtuální měny bitcoin má potenciál 
urychlit jednotlivé transakce. Na dvacet evropských a amerických bank proto již nyní spolupracuje se 
start-upem R3 na vývoji technologie na bázi blockchain. Jiné start-upy uvažují, jak blockchain využít 
v oblasti rychlého vyplácení pojistek nebo při eliminování obchodu s kradeným zbožím. -- K tématu 
viz také rozhovor na s. 31; o spolupráci bank a start-upů v zabezpečení svých systémů proti 
kyberkriminalitě viz článek a rozhovor v Handelsblatt, sv. 2015, č. 226 (23.11.2015), s. 34-35. 
 
Winning converts : credit unions 
Získávání konvertitů : úvěrové společnosti 
The Economist, Vol. 417, (2016) No. 8962, p. 69 
Úvěrní společnosti se poprvé objevily v Německu v 19. století. Stejně jako banky přijímaly vklady a 
poskytovaly půjčky, ale byly vlastněny především svými členy. V Evropě většina těchto raných institucí 
vytvořila síť, jako DZ Bank v Německu nebo Rabobank v Nizozemsku. Úvěrní svazy jsou rozšířené    
i v Americe. Dnes opět přicházejí do módy - počet osob v úvěrních společnostech se od r. 2000 
zdvojnásobil. Nabízejí totiž vyšší sazby vkladatelům a nižší sazby u úvěrů  než banky. Ve finanční 
krizi byly navíc odolnější. 
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Michael Miasch, Frank Wiebe 
Zurück im Rausch : die Auferstehung der Wall Street 
Zpět v rauši : zmrtvýchvstání Wall Street 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 215 (6.11.2015), S. 44-47 
Sedm let po krachu Lehman Brothers americké investiční bankovnictví zaznamenává vzestup, zatímco 
jeho evropští konkurenti zaostávají. Největší nárůst zisků si může připsat banka JP Morgan, jejíž roční 
čisté zisky se od roku 2009 pohybují nad 10 miliardami dolarů a prognózy pro rok 2015 počítají          
s překročením hranice 20 miliard. Rovněž hodnota akcií banky vzrostla oproti roku 2007 o více než 
třetinu. Nejen JP Morgan, ale i Citigroup nebo Goldman Sachs jsou podle článku příkladem 
úspěšnějšího krizového managementu vlády USA, která banky buď rychle rekapitalizovala nebo 
přinutila k vyhlášení insolvence. S oživením v USA se však vrací také rizika nové krize. Autoři se 
nicméně domnívají, že příští krize nevzejde od velkých investičních bank, jejichž jednání na 
kapitálovém trhu spadá pod bankovní dohled. Nebezpečí nových turbulencí lze spíše očekávat ve sféře 
stínových bank a hedgeových fondů, které zatím přísné regulaci nepodléhají. -- K tématu rozhovor         
s generálním ředitelem JP Morgan Jamie Dimonem na s. 48-51. 
 
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. 11  
Lichtenštejnsko už není bezpečným přístavem pro daňové podvodníky - rozhovor se Simonem 
Tribelhornem (s. 14-17); Očekávané vlivy připravované regulace na trh s mikropůjčkami (s. 18-19); 
Banky se musí zapojit do diskusí o změnách občanského zákoníku (s. 20-22); Britský model regulace 
v Česku? Raději ne... (s. 24-25); Regulace - projekt, který nikdy nekončí (34-35). 

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

By John Authers 
Bridging the gap 
Překlenutí rozdílu 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39007 (10.11.2015), p. 7 
Politici i investoři se shodují na tom, že investice do infrastruktury jsou globálně nedostatečné. Např. 
většina americké infrastruktury byla vybudována v rámci velkých stavebních programů ve 30. a 50. letech 
20. století a nyní je v ubohém stavu. I v Evropě, kde je stav veřejné infrastruktury lepší, se objem 
soukromých investic v posledních 10 letech snížil. Podle kritiků vlády často přijdou se seznamem 
projektů, ale nedokážou přesvědčit investory, že se projekt uskuteční, nebo že dosáhne potřebných 
výnosů. Penzijní fondy a fondy privátního kapitálu zase uvádějí, že chtějí investovat, ale že je 
nedostatek vhodných projektů. 
 
Celtic phoenix : the Irish economy 
Keltský fénix : irská ekonomika 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8965, p. 70 
Zatímco zbytek eurozóny pokulhává, Irsko se necelé dva roky po ukončení pomoci od EU a MMF 
žene vpřed. V roce 2014 dosáhlo růstu ve výši 5,2 % a v prvním pololetí 2015 jeho HDP vzrostl o 7,0 % 
oproti stejnému období loňského roku. Irsko stále láká americké nadnárodní společnosti díky 
kvalifikované pracovní síle a nízkým podnikovým daním. Ekonomice pomáhají i silné vývozy do 
Ameriky a Británie, v poslední době podpořené i slabým eurem. -- Viz i článek na s. 15-16. 
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Thomas Ludwig 
EU springt Europas Fluglinien bei : im Streit um Subventionen sucht die Kommission eine 
Handhabe gegen die Airlines aus den Golfstaaten 
EU vypomůže evropským leteckým společnostem : ve sporu o subvence hledá Komise nástroj 
proti aeroliniím ze států Perského zálivu 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 225 (20.11.2015), S. 14 
Evropská komise chce získat informace o všech leteckých společnostech ze třetích zemí. Důvodem je 
podezření z nedovolených státních subvencí u společností ze zemí Perského zálivu. Pokud tyto 
subvence budou prokázány, plánuje komisařka EU pro dopravu Violeta Bulc dotčeným subjektům 
odebrat právo přistávat v zemích Evropské unie. Článek upozorňuje, že podobná podezření proti 
Emirates Airline a Qatar Airways jsou vznášena i v USA, kde někteří experti odhadují výši skryté 
státní podpory od roku 2004 až na 42 miliard dolarů. -- K tématu viz také komentář v čísle na s. 16. 
 
Stephan Scheuer 
Chinas Versprechen : der aktuelle Fünfjahresplan kündigt eine Öffnung von Branchen wie Öl, 
Energie und Telekommunikation an 
Čínské přísliby : aktuální pětiletý plán vyhlašuje otevření ropného průmyslu, energetiky a 
telekomunikací soukromým investorům 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 213 (4.11.2015), S. 8-9 
Podle zveřejněného návrhu pětiletého plánu hodlá čínská vláda do roku 2020 zrušit státní monopol     
v energetických a telekomunikačních odvětvích. Rovněž si čínské vedení vytklo za cíl učinit do pěti 
let jüan plně konvertibilním s ostatními měnami. Tato opatření spolu s reformami finančních trhů, 
zdravotnictví a penzijního systému mají zajistit udržitelný růst HDP ve výši 6,5 procent a odbourání 
chudoby. -- K tématu viz také komentář v čísle na s. 18; k obnoveným vyjednáváním o zřízení zóny 
volného obchodu mezi Čínou, Japonskem a Jižní Koreou viz článek na s. 8. 
 
Martin Wolf 
In the long shadow of the Great Recession 
V dlouhém stínu Velké krize 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39008 (11.11.2015), p. 9 
USA a Evropa se stále ještě vypořádávají s dědictvím finanční krize v letech 2007 - 2009 a následné 
krize eurozóny. V současnosti probíhá oživení, ale jen v omezené míře. HDP je daleko nižší, než by 
vyplývalo z předkrizových trendů. Ze vzorku 23 vysokopříjmových zemí došel profesor Laurence Bell 
z Univerzity Johna Hopkinse k závěru, že ztráty na potenciálním výstupu se pohybovaly od nuly ve 
Švýcarsku až po více než 30 % v Řecku, Maďarsku a Irsku. Škody z Velké krize jsou podle něj tak 
velké, jako kdyby zmizela celá německá ekonomika. Článek se na základě různých studií zaměřuje na 
otázku, zda těmto výsledkům mohla zabránit lepší hospodářská politika a jaké postupy se měly zvolit. 
 
Deutsche Bundesbank 
Internationales und europäisches Umfeld = Global and European setting 
Mezinárodní a evropské okolí 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 11, S. 11-25 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 11, p. 11-24 
Analýza globálního hospodářského růstu a růstu HDP v Evropě a vybraných zemích světa za tři čtvrtletí 
roku 2015. Důvodem mírného zpomalení růstu světové ekonomiky je nižší konjunktura v Číně a 
stagnace či recese v Latinské Americe a v zemích SNS způsobená nízkou cenou surovin. Rozvinuté 
země a surovinoví dovozci z řad rozvíjejících se zemí z této situace zatím profitují. Článek ale také 
upozorňuje na korelaci odbytu prodeje osobních vozů s růstem světové průmyslové výroby, kde vyšší 
podíl v nákupu automobilů stabilně vykazovaly rozvíjející se země a Čína. Vzhledem k tomu, že 
inovační centra a sídla firem největších výrobců se vedle Číny nacházejí téměř výlučně v rozvinutých 
zemích, lze očekávat minimálně zde bezprostřední dopad hospodářského oslabení rozvíjejících se 
zemí. Ten se již projevuje na zpomalení růstu či dokonce mírném poklesu zahraničního obchodu se 
zeměmi eurozóny. Export zemí eurozóny však přesto vykazuje za první pololetí roku 2015 meziroční 
zlepšení o 5 procent. To je podle autorů dáno ale jen částečně jarním oslabením kurzu eura. Důležitou 
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roli také hraje rostoucí vnitřní trh měnové unie a zvýšení poptávky v zemích střední, východní a 
severní Evropy. - Pozn.-- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Neil Buckley ... [et al.] 
Investing in Central & Eastern Europe 
Investování ve střední a východní Evropě 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39021 (26.11.2015), sep. sect. (6 p.) 
Přehled nejvýznamnějších technických inovátorů regionu za rok 2015; možný dopad migrační krize a 
politického posunu doprava na volný pohyb; výroba vozítek Elbee v ČR; podnikatelské prostředí        
v Maďarsku, Lotyšsku a na Ukrajině aj. 
 
Peter Wise ... [et al.] 
Investing in Portugal 
Investování v Portugalsku 
Financial Times, Vol. 2015, (2015) No. 39025 (1.12.2015), sep. sect. (4 p.) 
Po čtyřech letech rozpočtových škrtů a tvrdých reforem začínají být Portugalci unavení, což se 
projevilo ve výsledcích říjnových všeobecných voleb. Středopravá vláda ztratila parlamentní většinu a 
poprvé za čtyřicet let spojili síly socialisté s komunisty. V jednotlivých článcích přehledu se rozebírá 
hospodářská a politická situace, bankovní sektor, rozmach čínských investic, podnikatelské prostředí aj. 
 
Jakub Dospiva 
Migranti a ekonomika 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 45, s. 9 
Evropská komise se ve své podzimní prognóze makroekonomického vývoje poprvé zabývá vlivem 
migrační krize na stav hospodářství EU v roce 2015 s výhledem na dva roky. Příchod utečenců může 
mít, pokud se s ním Evropa správným způsobem vyrovná, mírně kladný vliv na růst evropského 
hospodářství v krátkodobém a střednědobém výhledu. Klíčové však bude, jak se přijaté migranty 
podaří integrovat na pracovním trhu. 
 
Pulled back in : the world economy 
Další vlna dluhů : světové hospodářství 
The Economist, Vol. 417, (2016) No. 8964, p.21-23 
Svět vstupuje do třetí fáze dluhové krize. Právě v době, kdy se zdá, že se Amerika a Evropa zbavují 
svého nebezpečného dluhového dědictví, přelévá se dluhová krize do rozvíjejících se ekonomik. Ty 
nyní představují 58 % světového hospodářství a docela dobře by s sebou mohly stáhnout i bohaté 
země, zvláště když jejich oživení je tak křehké jako v Evropě. Na rozdíl od rozmachu úvěrování          
v Americe a Evropě, kde byly hlavními dlužníky domácnosti, nesou tři čtvrtiny soukromého 
dluhového břemena v rozvíjejících se ekonomikách podniky; firemní dluhy narostly z méně než 50 % 
HDP v r. 2008 na téměř 75 % v r. 2014. Nejvíce se půjčovalo v Asii, zejména v Číně. Podnikové 
dluhy v těchto zemích rostou, ale ziskovost firem klesá. Ze studií důsledků úvěrové konjunktury 
vyplývá, že růst bude v rozvíjejících se ekonomikách mnohem pomalejší než v první dekádě nového 
tisíciletí. Vzhledem k tomu, že v Brazílii a Rusku je už recese, nelze očekávat, že růst rozvíjejících se 
trhů pomůže zbytku světa. -- Viz i článek na s. 13. Další text k problematice pod názvem Deeper in the 
red viz i Financial Times ze dne 17. 11. 2015, s. 9. 
 
Reinhold Böhmer, Konrad Fischer, Angela Hennersdorf, Christian Schlesinger, Florian Zerfaß 
Rettung vor der Kernschmelze : Stromkonzerne 
Záchrana před protavením reaktoru : energetické koncerny 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 49, S. 20-26 
Německé energetické koncerny se v posledních třech letech dostávají do vážných potíží. Důvodem 
není pouze vládní energetický obrat (Energiewende) od atomové energetiky a fosilních paliv k obnovitelným 
zdrojům energie, ale také manažerské chyby. E.on počítá v tomto roce se ztrátou 5 miliard eur a akcie 
RWE se v listopadu propadly o 5 procent. Obě společnosti se od roku 2013 potýkají se zápornou 
bilancí svého hospodaření. To ohrožuje zúročení jejich rezerv určených pro kompenzaci za utlumení 
atomových elektráren v roce 2022. Podniky tak mohou být existenčně ohroženy, přičemž jejich 
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rekapitalizaci ze soukromých zdrojů akcionáři z řad spolkových zemí a obcí kvůli možné ztrátě vlivu 
nepovolí. Kvůli dokončení procesu energetického obratu a zachování pracovních míst se proto jeví 
jako čím dál pravděpodobnější zapojení veřejných rozpočtů. -- Podrobněji k restrukturalizačním 
plánům RWE viz Handelsblatt, sv. 2015, č. 233 (2.12.2015), s. 1, 4-5. 
 
Thomas Ludwig, Hans-Peter Siebenhaar 
Ungarisches Atom-Monopoly : Budapest will Kernkraftwerk vergrößern - Siemens hofft auf Auftrag 
Maďarské atomové Monopoly : Budapešť chce zvětšit jadernou elektrárnu - Siemens doufá v zakázku 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 229 (26.11.2015), S. 16 
Maďarský státní energetický koncern MVM plánuje rozšíření jaderné elektrárny Paks o dva reaktory    
s kapacitou 2400 megawatů. Stavbu má provést ruská státní firma Rosatom a celkové náklady 
maďarská vláda odhaduje na 12,5 miliard eur, přičemž 10 miliard eur za tímto účelem poskytla Ruská 
federace jako dlouhodobou mezistátní půjčku. Součástí projektu bude také miliardový tendr na dodání 
turbín, kterého se chce zúčastnit německá společnost Siemens. Evropská komise nicméně maďarský 
záměr prošetřuje, zda není v rozporu s unijními smlouvami o nedovolené státní podpoře a nedochází 
tak k porušení hospodářské soutěže. 

Informatika. Počítače 

A multi-speed Europe : network neutrality 
Vícerychlostní Evropa : neutralita sítě 
The Economist, Vol. 417, (2016) No. 8962, p. 59 
Evropský parlament schválil 27. října 2015 zákon týkající se přístupu na internet. Poskytovatelé 
internetového připojení musí dodržovat "neutralitu sítě", což znamená, že obsah na internetu se musí 
dostat ke všem jeho uživatelům stejně rychle. V článku se tvrdí, že nová pravidla poškodí malé 
startující firmy, a zpochybňuje se tak myšlenka Evropské komise o jednotném digitálním trhu. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Dirk Heilmann 
Brexit, die unterschätzte Gefahr : ein Ausstieg der Briten wäre auch wirtschaftlich ein Problem 
für die EU, warnt Dirk Heilmann 
Brexit, podceňované nebezpečí : vystoupení Britů by bylo pro Evropskou unii také ekonomický 
problémem, varuje Dirk Heilmann 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 221 (16.11.2015), S. 20 
Odchod Velké Británie z EU po plánovaném referendu, které se má konat do konce roku 2017, by 
podle autora znamenal výrazné ekonomické oslabení i pro zbytek unie. Velká Británie totiž je druhou 
největší ekonomikou v EU a i růst HDP (2,6 procent v roce 2014) patří ve srovnání s ostatními 
členskými státy k těm nejvyšším. Země také může vykázat klesající nezaměstnanost a míra 
zaměstnanosti produktivního obyvatelstva (75 procent) dosahuje vůbec nejvyšší hodnoty v historii. 
Rovněž demografický výhled je pro Spojené království příznivý, národní statistický úřad odhaduje do 
roku 2040 nárůst počtu obyvatel o deset milionů na celkových 74,6 milionů osob. Pokud chtějí 
evropští politici brexitu zabránit, měli by podle autora nabídnout Velké Británii přijatelnou podobu 
integrace. Tou by mohlo být budování společného digitálního trhu, energetické politiky nebo 
mechanismů pro podporu start-upů a inovací. -- K tématu viz také reportáž o postojích zástupců 
britského soukromého sektoru k brexitu ve WirtschaftsWoche, sv. 2015, č. 47, s. 62-64. 
 
B. Chejfec 
Perspektivy institucionalizacii BRIKS 
Perspektivy institucionalizace BRICS 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, no. 8, s. 25-42 
V článku se rozebírají zvláštnosti a etapy institucionalizace sdružení BRICS, které se stalo reálným 
hráčem ve světové politice i ekonomice. Jsou vyčleněny čtyři modely jeho další institucionalizace, 
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které se budou navzájem propojovat. Zdůrazňuje se perspektivnost modelu, který předpokládá 
vytvoření nových institucí BRICS - Banky mezinárodního vypořádání a Zóny volného obchodu a investic. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Heike Anger 
Der Zollkodex kommt : Brüssel muss noch Übergangsregeln schaffen. Firmen sollten jetzt handeln 
Celní kodex přichází : Brusel musí ještě vytvořit přechodná ustanovení. Firmy by měly jednat nyní 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 227 (24.11.2015), S. 15 
Od 1. května 2016 vstoupí v platnost nový celní kodex Evropské unie. Kodex přináší zpřísnění celních 
standardů: ruší optimalizaci cla skrze poukaz na předchozí transakci daného zboží (first sale rule) a 
také formální chyby v celním prohlášení budou sankcionovány. Podniky, které chtějí u svých 
obchodních smluv požívat výjimek plynoucích ze stávajícího celního kodexu, o ně musí včas žádat     
u celních úřadů některého z členských států EU, aby jejich požadavky byly zpracovány do data 
účinnosti nové úpravy. Nové standardy v celním právu EU jsou zaváděny v očekávání elektronizace 
celního řízení. Mnozí včetně německého ministerstva financí ale pochybují, zda bude vůbec možné 
projekt elektronických celních procedur ve všech státech EU spustit před rokem 2020. Evropská 
komise proto pracuje na přechodných ustanoveních. 
 
Aaron Marx 
The ITA II: Successful Trade Liberalization 
ITA II: úspěšná liberalizace obchodu 
Global trade and customs journal, Vol. 10, (2015) No. 10, p. 346-354 
K nové Dohodě o informačních technologiích (Information Technology Agreement II - ITA II) 
uzavřené na půdě Světové obchodní organizace (WTO) mezi 67 zeměmi včetně 28 členských států EU 
v červenci 2015. ITA II rozšiřuje seznam 222 produktových kategorií nepodléhajících clu o dalších 
201 položek. Účastnické země by měly přikročit k prvním redukcím celní povinnosti do 1. července 
2016, implementace celého seznamu by měla být ukončena k 1. červenci 2019. Článek se zabývá 
možnostmi co nejsnazší implementace dohody z pohledu celních správ zúčastněných zemí. Dále 
upozorňuje na potenciální nutnost úpravy formulací v národních celních předpisech, na věcné členění 
jednotlivých produktových kategorií a na vztahy mezi nimi. V závěru jsou shrnuty výhody ITA II pro 
dovozce informačních technologií. 
 
Tibor Lalinský 
Vývozná konkurencieschopnosť Slovenska z pohľadu nových ukazovateľov 
Biatec, Sv. 23, (2015) č. 8, s. 11-16 
Analýza slovenské vývozní konkurenceschopnosti s důrazem na období mezi lety 2008-2013. Použita 
jsou přitom kritéria z nové databáze ukazatelů konkurenceschopnosti, jak je navrhuje výzkumná síť 
Evropské centrální banky a centrálních bank EU (Competitiveness Research Network). Navzdory 
světové finanční krizi vykazuje slovenské hospodářství v oblasti zahraničního obchodu pozitivní trend. 
Slovensko si udrželo mírnou komparativní výhodu v nadprůměrném podílu technologií s vysokou 
přidanou hodnotou na celkovém vývozu, přičemž podobně jako v České republice vzrostl vliv 
necenových faktorů při zvýšení podílu země na světových trzích. Mírně se také zlepšila pozice země   
v globálních hodnotových řetězcích a ze zemí V4 došlo na Slovensku k největšímu růstu domácí 
přidané hodnoty v koncové fázi výroby zboží. - Pozn. 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

24 

Podnik a podnikání 

Kerstin Leitel 
Dem roten Drachen geht die Puste aus : Studie: 2016 soll die Zahl der Firmenpleiten in Asien 
dramatisch steigen 
Rudému draku dochází oheň : studie: v roce 2016 se v Asii dramaticky zvýší počet firemních bankrotů 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 219 (12.11.2015), S. 30 
Podle prognózy úvěrové pojišťovny Euler Hermes se v roce 2016 zastaví celosvětový pokles počtu 
firemních bankrotů. Důvodem značné části očekávaných 300 tisíc insolvencí je zpomalení čínského 
hospodářského růstu. Autoři studie odhadují, že v Číně se počet krachujících podniků meziročně zvýší 
až o 20 procent. Očekávaná čínská vlna insolvencí se záhy dotkne i dalších trhů ve východní Asii, 
zejména Hongkongu a Singapuru, kde příští rok skončí nejspíše o 15 procent podniků více než v roce 
2015. Také německé firmy budou muset počítat s jistým poklesem zakázek s Čínou, neboť 
automobilový průmysl tam zatím směřuje na čtvrtinu, strojírenství až 37 procent svého celkového 
exportu. Vzhledem k očištění svých bilancí v minulých letech by však německé podniky neměly být 
významně ohroženy. 
 
Henning Zülch, Christian W. Kretzmann, Johannes Hottmann, Tobias Kretzschmar 
Die Operationalisierung effektiver Finanzmarktkommunikation : das RIC-Modell als ganzheitliches 
Instrument zur Qualitätsbeurteilung von Finanzinformationen und deren Kommunikation 
Operacionalizace efektivní komunikace na finančním trhu : model RIC jako celistvý nástroj 
posouzení kvality finančních informací a jejich komunikace 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 46, S. 2649-2654 
Internacionalizace účetních standardů klade na investory a ostatní čtenáře účetních uzávěrek a statistik 
podniků značný nárok na rozlišení relevantních a irelevantních informací. Aby podniky dokázaly 
poskytovat co nejpřesnější a nejtransparentnější informace, musí mít k dispozici účinný evaluační 
nástroj. Tím podle autorů je tzv. model RIC, který mimo výročních zpráv zohledňuje také webovou 
stránku podniku, prezentace určené pro investory a jiné výstupy. Ty pak srovnává s ideálním stavem a 
průměrnými hodnotami ve skupině firem se stejným ratingem. - Pozn. 
 
Jamil Anderlini ... [et al.] 
Doing business in China 
Podnikání v Číně 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39016 (20.11.2015), sep. sect. (4 p.) 
Přehled o podnikatelském prostředí v Číně přináší informace o hospodářském vývoji, politice, dluhovém 
zatížení, elektronickém obchodování, regulatorních rizicích pro zahraniční firmy, investicích aj. 
 
Peter Mišúr 
Evropský parlament podpořil zvýšení transparentnosti řízení kotovaných společností 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 7, (2015) č. 9, s. 267-272 
Evropský parlament podpořil dne 8.7.2015 rozhodující většinou poslanců návrhy na změnu směrnice 
Rady 2007/36/ES, týkající se podpory dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, 
týkající se některých prvků prohlášení Corporate Governance. Směrnice by měly být transponovány 
do právních řádů členských států EU 18 měsíců po jejich vstupu v platnost. Jejich cesta do aplikační 
praxe však není zdaleka u konce. - Pozn. 
 
Martin Wolf 
The corporate contribution to the savings glut 
Příspěvek korporací k nadbytku úspor 
Financial Times, Vol. 2015, No. 39014 (18.11.2015), p. 9 
V článku se vysvětluje pojem "zahlcení úsporami" (savings glut) a jak k tomu jevu přispívá chování 
podnikového sektoru. Od doby krize vykazuje podnikový sektor vysokopříjmových zemí nadbytek 
úspor nad investicemi. Mezi důvody strukturálně slabých podnikových investic autor vidí stárnutí 
společnosti, globalizaci, technologické inovace aj. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

A funny form of conservation : Fannie Mae and Freddie Mac 
Zvláštní forma zachování : Fannie Mae a Freddie Mac 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8965, p. 68 
Dočasná řešení mají sklon stát se trvalými. Svědčí o tom i případ dvou "vládou sponzorovaných 
podniků" (GSES), které jsou v pozadí valné části amerického bytového trhu, Fannie Mae a Freddie Mac. 
Jejich postavení ještě nebylo po jejich první záchraně normalizováno a už budou možná potřebovat 
další. Jestliže k tomu dojde, odpovědnost ponese vláda Baracka Obamy, která je spravuje od r. 2009. 
V důsledku nových opatření, zavedených v r. 2012, musí GSES snižovat svůj kapitál o 600 mil. USD 
ročně, takže  v roce 2018 už nebudou mít vůbec žádný a i papírová ztráta je uvrhne do insolvence. 
 
Home is where the heartache is : property in Sweden 
Kde je domov, tam jsou starosti : nemovitosti ve Švédsku 
The Economist, Vol. 417, (2016) No. 8963, p. 69 
Ceny domů ve Švédsku se za poslední desetiletí zdvojnásobily a u cen bytů je vzestup ještě větší. 
Stockholm patří mezi nejrychleji rostoucí města Evropy a poptávku po bydlení zvyšuje i příliv uprchlíků 
ze Středního východu. Nízké úrokové sazby umožňují Švédům, aby si více půjčovali, což v důsledku 
tlačí ceny vzhůru. Zadlužení průměrné domácnosti dosahuje 172 % příjmu po zdanění, a u osob, které 
mají hypotéku ve velkém městě, je tento údaj téměř dvojnásobný. Finansinspektionen, švédský regulační 
úřad, se snaží výši půjček omezit, ale bankovní domy nacházejí nové cesty, jak nařízení obejít. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    
 
Auditor  
Sv. 22, (2015) č. 9  
Trh nemovitostí v České republice (s. 7-10); Vymezení nemovité věci v občanském právu (s. 11-13); 
Oceňování v oblasti nemovitostí (s. 13-14); Nemovité věci v účetnictví (s. 15-22); Nemovitosti v účetních 
závěrkách sestavených dle IFRS (s. 22-26); Jaké změny v katastru přinesl nový občanský zákoník     
(s. 27-29); Krize na trhu nemovitostí je již rozhodně pryč (s. 29-30). 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Klaus Zimmermann, [rozhovor vedli] Konrad Handschuch, Malte Fischer 
"Das Schlimmste wäre, die Grenzen zu schließen" : Klaus Zimmermann über Jobchancen      
für Flüchtlinge 
"Nejhorší by bylo zavřít hranice" : Klaus Zimmermann o šancích uprchlíků na získání práce 
WirtschaftsWoche, Jg. 2015, Nr. 46, S. 24-25 
Ředitel Institutu budoucnosti práce (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) Klaus Zimmermann 
odhaduje, že realistické vyhlídky na integraci do německého pracovního trhu má jen 20 procent 
imigrantů. Polovina z nich se zapojí do pracovního procesu do pěti let, tři čtvrtiny do deseti let. 
Náklady na opatření spojená se zabezpečením imigrantů by ale neměly překročit 16 miliard eur ročně, 
což je půl procenta německého HDP. Nicméně německé hospodářství se bez imigrace neobejde a 
vláda by měla imigrační politiku učinit co nejvíce flexibilní. Jako vhodné opatření Zimmermann navrhuje 
rychlejší procedury udělování trvalého pobytu a pracovního povolení pro vysoce kvalifikované a na 
pracovním trhu integrovatelné žadatele o azyl. Odmítnutým žadatelům by mělo být také nabídnuto 
časově omezené pracovní povolení. S rozvojem šedé ekonomiky Zimmermann nepočítá, neboť ta je    
v Německu dlouhodobě záležitostí vysoce kvalifikovaných pracovních sil. Většina příchozích 
imigrantů ale potřebné vzdělání a kvalifikaci prokázat nemůže, proto také nebude představovat 
konkurenci na pracovním trhu pro německé občany. -- K dopadům imigrace na německý veřejný 
sektor viz článek na s. 16-22. 
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Olga Bičáková 
Kurzarbeit aneb příspěvek v době částečné nezaměstnanosti 
Sondy, Sv. 2015, č. 9, s. VIII-X přílohy 
Autorka se věnuje tématu tzv. kurzarbeitu (příspěvku v době částečné nezaměstnanosti), jenž je 
novým nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti v rámci novelizace zákona o  zaměstnanosti, která 
nabyla účinnosti 1. října 2015. Na základě stručného právního rozboru příslušné novely autorka mj. 
vysvětluje, komu nelze příspěvek poskytnout a kteří zaměstnavatelé mohou žádat o jeho poskytnutí. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    
 
Práce a mzda  
Sv. 63, (2015) č. 11  
Právní rámec výkonu práce z domova (s. 15-21); Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy               
k 1. lednu 2016 (s. 28-30); Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu vs. kvalifikační dohoda (43-45). 

Právo 

Jiří Vlastník 
K odpovědnosti rozhodce v českém právu 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 20, s. 687-695 
Článek pojednává o soukromoprávní odpovědnosti rozhodce v českém právu, která by se podle mínění 
autora mohla stát jedním z nástrojů kultivace rozhodčího řízení a zvýšení jeho standardu. Ač český zákon   
o rozhodčím řízení zvláštní úpravu odpovědnosti rozhodců neobsahuje, je tato odpovědnost dovoditelná     
z obecných ustanovení občanského zákoníku a z judikatury Nejvyššího a Ústavního soudu. - Pozn. 
 
Bohumil Havel 
Komercializace právnických osob? : (k použitelnosti pravidla podnikatelského úsudku nejen ve 
světě fundací) 
Právník, Sv. 154, (2015) č. 11, s. 947-957 
Obecný komentář k definici a postavení právnických osob v novém občanském zákoníku. Nová úprava 
se odklání od předchozího dělení právnických osob na korporace, nadace a "hybridní entity" (obecně 
prospěšné společnosti, vědecko výzkumné instituce, státní podniky atd.). Namísto toho všechny 
právnické osoby dělí jen na korporace a fundace. Fundace se od korporací liší absencí společnického 
prvku a nevýdělečným účelem své existence. Autor nicméně upozorňuje na jinak liberální pojetí 
občanského zákoníku, který dovoluje fundacím vykonávat podnikatelskou činnost. S ohledem na výše 
uvedené je ale otázkou, do jaké míry aplikovat na fundace pravidla podnikatelského úsudku, jak je 
předpokládá § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Autor se domnívá, že aplikace tohoto 
ustanovení je u fundací možná jen v případě, bude-li dané rozhodnutí v souladu jak s podnikatelskou 
činností nadace, tak s účelem její existence. Jinak by fundace měly podléhat jen zobecněné zásadě 
povinnosti péče řádného hospodáře, kde je primární plnění uložených povinností, nikoliv dosahování 
vytýčených cílů. České právo se tak přibližuje právu v mnoha evropských zemích, jak je v článku na 
několika příkladech doloženo. - Pozn. -- K úpravě nadačního práva v novém občanském zákoníku viz 
také Právní rozhledy, sv. 23, (2015) č. 22, s. 767-771. 
 
Pavel Janků 
Mezinárodní ochrana investic a odpovědnost státu 
Právní rádce, Sv. 23, (2015) č. 11, s. 28-30 
Shrnutí obecných principů dvoustranných a vícestranných dohod o ochraně investic. Podmínky pro 
vyvlastnění majetku investora státem a definice poškození investice. Pro určení odpovědnosti státu za 
poškození investice musí být naplněn objektivní a subjektivní předpoklad. Musí tedy dojít k porušení 
některého závazku v dané mezinárodní smlouvě a toto porušení je možné přičíst jednání státních 
orgánů. Za jednání státu lze ovšem považovat i takové jednání, které sice není státu primárně 
přičitatelné, avšak stát takové jednání uzná či schválí jako své vlastní. - Pozn. 
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František Púry 
Některé zásadní souvislosti nové úpravy soukromého práva s postihem hospodářské a majetkové 
kriminality 
Bulletin advokacie, Sv. 2015, č. 9, s. 25-31 
Článek se zabývá novou úpravou soukromého práva, která přináší mnohé souvislosti s trestním právem a 
s postihem hospodářské a majetkové kriminality. Jejím základem je nový občanský zákoník, který byl 
publikován jako zákon č. 89/2012 Sb. a je doplněn zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém a dalšími souvisejícími 
novelami celé řady jiných právních předpisů soukromého i veřejného práva. 
 
Pavel Šámal 
Trestné činy související se zadáváním a realizací veřejných zakázek 
Bulletin advokacie, Sv. 2015, č. 10, s. 33-45 
Autor se v článku pokusil vymezit, za jakých podmínek přichází v úvahu trestní odpovědnost v oblasti 
veřejných zakázek pro specifické trestné činy vztahující se na veřejné zakázky (v úvahu však mohou 
přicházet i další trestné činy - např. úředních osob apod.), a to jak fyzických, tak i právnických osob, 
přičemž se pokusil doložit její uplatnění na některých konkrétních příkladech, jimiž se v posledních 
letech zabýval Nejvyšší soud. 
 
Libor Havelka 
Účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení unijního práva: úloha vnitrostátního soudce 
Právní rozhledy, Sv. 23, (2015) č. 21, s. 736-741 
Autor se zabývá požadavky na vnitrostátní sankce spadající do působnosti unijního práva. V současné 
době se rozšiřuje okruh sankcí, které jsou ovlivněny unijním právem. Do vnitrostátních judikátů se mohou 
unijní sankce dostat buď skrze zákon implementující směrnice EU, nebo pokud vnitrostátní sankce 
porušují unijní právo. Soudy by ale měly při stanovování sankcí unijní právo zohledňovat i v tom 
případě, kdy žádné sankce výslovně nepožaduje. Tento názor je v článku podepřen příklady z judikatury 
Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. - Pozn. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Jarmila Rybová 
Shluková analýza v problematice daní 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 23, (2015) č. 3, s. 58-66 
Cílem tohoto článku je zmapovat možnosti použití shlukové analýzy na soubory dat z oblasti daní       
k jejich mezinárodnímu i vnitrostátnímu porovnávání. Její použitelnost v této oblasti může být 
poměrně široká - od daňové spravedlnosti po dopad daně na vybrané poplatníky. Autorka upozorňuje 
na některé důležité aspekty a postupy, které musí být při aplikaci této metody dodrženy. 

Účetnictví 

Nicole V. S. Ratzinger-Sakel 
Joint Audit: Belastung oder Nutzen für Unternehmen und Bilanzadressaten? 
Společný audit: zátěž, nebo užitek pro podniky a zadavatele? 
Der Betrieb, Jg. 68, (2015) Nr. 44, S. 2524-2528 
Zelená kniha Evropské komise z roku 2010 navrhuje úpravu společných auditů u subjektů veřejného 
zájmu, ve kterých by měl povinně figurovat alespoň jeden auditor mimo velkou čtyřku největších 
světových firem (PriceWaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst & Young). V současné době platí 
povinnost veřejných auditů pouze ve Francii, Dánsko ji po 75 letech zrušilo a s dobrovolnými společnými 
audity zatím počítá jen švédské právo. V unijním právu nakonec také nejsou povinné společné audity 
zakotveny. Ale nařízení EU č. 537/2014 s platností od 17. 6. 2016 zavede pro společné audity pozitivní 
stimul v podobě prodloužení maximální doby trvání auditní zakázky. Článek shrnuje dosavadní 
empirické studie, které se zabývají slibovanými efekty společných auditů v podobě nižších nákladů a 
vyšší kvality. Jejich závěry vyznívají pozitivně jen pro Švédsko, kde je zvýšení kvality výstupů 
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prokazatelné. Ve Francii nebyla vyšší kvalita auditů ve srovnání s ostatními zeměmi zjištěna a 
navzdory povinným společným auditům i tamějšímu trhu dominují čtyři celosvětově největší 
auditorské firmy. Také náklady na honoráře pro auditory jsou ve Francii o 35 až 70 procent vyšší než 
u auditů prováděných jen jednou firmou ve srovnatelných zemích EU. - Pozn. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    
 
Účetnictví  
Sv. 2015, č. 11  
Obchodní firma a adresa na účetních a daňových dokladech (s. 16-18); Smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění - V. část (s. 19-24); Metodická pomůcka k pokynu GFŘ D-22 (7) (s. 25-36).  
 
Účetnictví v praxi  
Sv. 15, (2015) č. 11  
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele od 1. 1. 2016 - shrnutí (s. 4-10); 
Dědictví a oznamovací povinnost dle § 38v ZDP - k novému ustanovení plynoucímu ze zákona           
č. 267/2014 Sb. (s. 11-13); Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu - k návrhu 
Národní účetní rady NI-53 (s. 14-18); Průvodce Koordinačními výbory - dokončení (s. 19-25). 

Veřejná správa 

Michaela Poremská 
Požadavky zadavatele na technické podmínky ve veřejných zakázkách 
Obchodní právo, Sv. 24, (2015) č. 10, s. 359-365 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů by měl pozbýt platnosti   
k 1.4. 2016 a měl by být nahrazen zcela novým zákonem. Ten transponuje nové směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, 2014/25/EU o zadávání veřejných 
zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb 
a 2014/23/EU o udělování koncesí. Směrnice obsahují mimo jiné opatření zamezující narušení 
hospodářské soutěže. Mezi nejčastější případy, kdy dojde k omezení hospodářské soutěže, patří 
nesprávné definování technických podmínek. Článek se věnuje problematice technických specifikací a 
rozebírá rozhodovací praxi s cílem zodpovědět otázku, zda může zadavatel stanovit technické 
podmínky podle svých potřeb. 
 
Eva Vítková 
ROP Severovýchod : patříme k nejlépe hodnoceným programům 
Moderní obec, Sv. 21, (2015) č. 10, s. 44-45 
V článku je popsána bilance výsledků (mj. počet projektů, objem vyčerpaných prostředků, zaměření 
projektů) a dále jsou přiblíženy některé konkrétní projekty ROP Severovýchod. -- V daném čísle 
časopisu jsou přiblíženy výsledky i dalších regionálních operačních programů (ROP Střední Čechy na 
s. 38-39, ROP Jihovýchod na s. 39-40, ROP Jihozápad na s. 41, ROP Střední Morava na s. 42-43, 
ROP Severozápad na s. 43-44 a ROP Moravskoslezsko na s. 45-46). 
 
Kateřina Burešová 
Změna smlouvy na veřejnou zakázku ve světle nových evropských zadávacích směrnic 
Obchodní právo, Sv. 24, (2015) č. 9, s. 321-329 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, jehož účelem je 
transponovat nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání 
veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/17/ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU 
ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, 
energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí. Návrh nového zákona 
liberalizuje proces zadávacího řízení a odstraňuje formalismy zatížené procesy, které často nevedly     
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k naplnění principů hospodárnosti, účelnosti a efektivity. Autorka otvírá diskusi na téma změny 
smlouvy po skončení zadávacího řízení bez zahájení řízení nového. - Pozn. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    
 
Obec & finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst a regionů  
Sv. 20, (2015) č. 5  
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů (s.16-17); Výdaje obcí na veřejnou 
správu (s. 30-31); Nájem nemovitých věcí v dani z přidané hodnoty (s. 70-71); Kontrolní hlášení (s. 84-85).  
 
Veřejná správa  
Sv. 26, (2015) č. 23  
Nové principy auditu aneb Co čeká veřejnou správu (s. 17); Česko - Jak jsme na tom? Ztracená 
dekáda? : konference Aspen Institutu a časopisu Forbes (s. 24-26).  

Veřejné finance. Rozpočet 

Ruth Berschens 
Au revoir, Sparkurs : Frankreich setzt die Schuldenbremse aus. Sicherheit ist wichtiger als 
Etatdisziplin 
Au revoir, úsporná opatření : Francie odkládá platnost dluhové brzdy. Bezpečnost je důležitější 
než rozpočtová disciplína 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 223 (18.11.2015), S. 6-7 
Francouzský prezident François Hollande v souvislosti se zvýšenými výdaji na bezpečnost oznámil, že 
do roku 2017 Francie nejspíš nestihne snížit schodek státního rozpočtu pod 3 procenta HDP, jak je pro 
státy eurozóny požaduje Pakt stability a růstu. Z dalších zemí eurozóny překračují maximální hranici 
ročního zadlužení jen Řecko a Španělsko. Článek upozorňuje na narůstající problémy Rakouska a 
Itálie, které mohou v příštích letech také žádat Evropskou komisi o výjimku z fiskálního plnění. Získat 
výjimku by však mělo být snazší díky nové praxi Evropské komise ve výkladu flexibilizačních 
klauzulí v Paktu stability a růstu. Od ledna 2015 tak státům měnové unie mohou být povolovány vyšší 
deficity, pokud jsou prokazatelně způsobeny náklady na strukturální reformy, prorůstové investice 
nebo na péči o uprchlíky. 
 
Jean Tirole 
Country solidarity in sovereign crises 
Solidarita mezi státy při dluhových krizích 
The American Economic Review, Vol. 105, (2015) no. 8, p. 2333-2363 
V kontextu dluhové krize eurozóny se autor obecně věnuje tématu solidarity mezi státy, které disponují 
dostatečnými finančními zdroji, a státy, které jsou zasaženy dluhovou krizí. Rozlišuje přitom dvě formy 
solidarity: ex post (spontánní) a ex ante (smluvní). Ex post solidarita je založena na obavě věřitelských 
zemí, že v případě krachu zadlužených států budou zasaženy negativními externalitami a vedlejšími 
škodami. Smluvní (ex ante) solidarita předpokládá větší míru podpory než v případě ex post solidarity a 
je realizována skrze mechanismy sdílení závazků a rizik, jejichž příkladem jsou mj. tzv. eurodluhopisy 
či bankovní unie. Na základě sofistikované ekonomické analýzy opřené o matematické vzorce a 
důkazy dochází autor k závěru, že v případě, kdy jedna země je výrazně více vystavena hospodářským 
šokům než druhá, představuje optimální řešení ex post solidarita a v případě, kdy jsou obě země 
rovnoměrně vystaveny hospodářským šokům a mohou si navzájem pomoci, je za určitých podmínek 
optimálním řešením ex ante solidarita. 
 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

30 

Delhaes, Daniel 
Die große Fehlplanung : Rechnungshof contra Dobrindt: Weder Zeitplan noch Kostenschätzung 
zur Ausländermaut stimmten 
Velké chybné plánování : kontrolní úřad proti Dobrindtovi: v plánech na zavedení mýta pro 
cizince neseděl jak harmonogram, tak odhadované náklady 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 214 (5.11.2015), S. 8-9 
Zpráva německého Spolkového kontrolního úřadu konstatuje, že i kdyby zákon o silničním mýtu s faktickým 
dopadem jen na v zahraničí registrovaná osobní vozidla nenapadla Evropská komise, nebylo by 
spuštění mýtného systému v roce 2016 realizovatelné. Systém bude podle úřadu plně funkční nejdříve 
za dva a půl roku od obnovení jeho příprav (pokud Soudní dvůr Evropské unie shledá tuto německou 
úpravu v souladu s unijním právem). Zpráva je také skeptická k odhadu Spolkového ministerstva 
dopravy ohledně nákladů na provoz systému. Rozpočtový výbor Spolkového sněmu proto do vynesení 
rozsudku Soudního dvora EU zakázal ministru dopravy Alexanderu Dobrindtovi jakékoli další výdaje 
v této oblasti. 
 
Deutsche Bundesbank 
Personalausgaben des Staates: Entwicklung und Perspektiven= Government personnel 
expenditure: development and outlook 
Personální výdaje státu: vývoj a perspektivy 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 67, (2015) Nr. 10, S. 33-55 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 67, (2015) No. 10, p. 33-55 
Analýza vývoje a struktury výdajů německého státu na své zaměstnance. V roce 2013 pracovalo ve státní a 
veřejné správě 4,5 milionu osob, oproti roku 1991 je to o 700 tisíc méně. Roční čisté personální 
náklady se pohybují kolem 250 miliard eur, což je pětina celkových státních výdajů a 8,5 procenta 
HDP. Autoři analýzy upozorňují na stoupající výdaje na penzijní zaopatření zaměstnanců, které se      
v absolutních číslech oproti roku 1991 ztrojnásobily, zatímco mzdové náklady nedosáhly ani dvojnásobné 
úrovně. Tvorba dodatečných rezerv a také zvýšení důchodového věku (a to i nad hranici 67 let) by 
proto měly zůstat součástí politické agendy. Článek přináší detailní přehled výdajů podle jednotlivých 
úrovní státní správy a spolkových zemí. - Pozn.-- Příspěvek je dostupný v německé a anglické 
jazykové verzi časopisu. 
 
Je.Je. Černjakova 
Sistema "Elektronnyj bjudžet" - instrument obespečenija prozračnosti, otkrytosti i podotčetnosti 
dejatel'nosti v sfere upravlenija obščestvennymi finansami 
Systém "Elektronický rozpočet" jako nástroj zabezpečení transparentnosti, otevřenosti a 
zodpovědnosti činnosti v oblasti řízení veřejných financí 
Finansy, Sv. 2015, no. 8, s. 3-14 
V rámci Programu zvyšování efektivnosti rozpočtových výdajů byla vládou RF schválena Koncepce 
vytváření a rozvoje státního integrovaného systému řízení veřejných financí "Elektronický rozpočet". 
V článku se hovoří o dosažených výsledcích, např. o vytvoření Jednotného portálu rozpočtového 
systému Ruské federace, zavedení podsystému "Rozpočtové plánování", modulu sestavování návrhu 
zákona o rozpočtu, utváření modelů a návrhů výdajů federálního rozpočtu aj. 
 
The unsubtle knife : the spending review 
Nemilosrdný nůž : změna výdajové politiky 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8966, p. 29-30 
Podle plánů předložených britským ministrem financí čeká Británii desetiletá přestávka v růstu 
veřejných výdajů. Výdaje klesnou ze 45 procentního podílu na HDP v r. 2010 na 36 % v roce 2020, 
což je nejvíce ve srovnání si jinými bohatými ekonomikami. V článku se rozebírá, co bude tato 
politika znamenat pro podobu britského státu. -- Viz i článek na s. 14 a na s. 32. -- Viz rovněž článek 
ve Financial Times ze dne 4. 12. 2015 na s. 7. 
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Zdravotnictví 

Mária Hunková 
Dlhy nemocníc a ambulancií platia zdravotné poisťovne 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 46, s. 38-39 
Státním nemocnicím na Slovensku každým měsícem narůstají dluhy. I když to ministerstvo 
zdravotnictví  bere pozitivně a tvrdí, že tempo zadlužování se alespoň snižuje, věřitelům dochází 
trpělivost. Na zdravotnická zařízení podávají v dosud nejvyšším objemu exekuce. Jejich výše daleko 
přesahuje hranice, při kterých už mnohé vlády přistoupily k oddlužení nemocnic. 
 
Mária Hunková 
Málo zdravia za veľa peňazí 
Trend, Sv. 25, (2015) č. 44, s. 38-39 
Odborníci, kteří se sešli na TREND konferenci Zdravotnícky manažment (14.-15.10.2015, Bratislava) 
se shodli na tom, že systém veřejného zdravotního pojištění, který byl na Slovensku nastaven před 
deseti lety, prošel nezdravým vývojem. Systém je drahý, přebyrokratizovaný a umožňuje nekalé 
praktiky. Slovensko by si podle nich mělo konečně vybrat směr, kterým se v oblasti veřejného 
zdravotního pojištění bude ubírat. Kromě rozhodnutí, zda zavést na trhu jednu zdravotní pojišťovnu 
nebo umožnit více pojišťovnám konkurenční boj například zavedením připojištění, stojí Slovensko 
také před další výzvou. Po letech příprav má konečně zavést nový platební mechanizmus - platby za 
diagnózy, takzvaný DRG. Slovensko je v současnosti jedinou zemí EU, která ho nemá. 

Životní prostředí 

Joel Budd 
Hot and bothered : special report on climate change 
Rozpálená a znepokojená planeta : zvláštní zpráva o změně klimatu 
The Economist, Vol. 417, (2015) No. 8966, centr. sect. (16 p.) 
Snaha zabránit změně klimatu zatím nepřinesla žádné výrazné výsledky a obyvatelé planety se budou 
muset v jejím řešení zlepšit - a také se naučit s ní žít. Jednotlivé články přehledu se zabývají vědeckými 
aspekty klimatických změn, postojem lidí, obnovitelnými zdroji energie, Čínou jako největším světovým 
znečišťovatelem, přizpůsobováním ke změně klimatu, geoinženýrstvím aj. -- Viz i článek na s. 13-14. 

Životní úroveň 

Keeping up with the Karumes 
Mít se stejně dobře jako sousedi 
The Economist, Vol. 417, (2016) No. 8962, p. 70 
Příspěvek vychází ze studií zabývajících se otázkou, zda rostoucí příjmy dělají lidi šťastnějšími. 
Otázkou rovněž je, zda peníze vedou ke štěstí nebo štěstí k penězům - závěry studií nejsou 
jednoznačné. Ukazuje se také, že efekt změn v příjmu pomine, jakmile si lidé na změny zvyknou. 
Porovnávají se také spíš s těmi, kdo jsou na tom líp, než aby brali v úvahu úděl celého okolí. 
 
Alexandra Veselková, Vieroslava Holková 
Selected Socio-Economic Aspects of Income Inequality in the Visegrad Group Countries 
Vybrané socioekonomické aspekty nerovnosti příjmů v zemích Visegrádské skupiny 
Ekonomické rozhľady, Sv. 44, (2015) č. 3, s. 304-313 
Analýza vývoje příjmové nerovnosti v zemích Visegrádu (V4) v letech 2005-2013. Kromě koeficientů 
příjmové nerovnosti Gini a S 80 / S 20 byla v článku zahrnuta data o průměrné příjmové vzdálenosti 
nejchudších k hranici chudoby, míře chudoby po čerpání sociálních transferů, materiální deprivaci a 
dlouhodobé nezaměstnanosti. Autorky konstatují, že ekonomická krize po roce 2008 zhoršila 
představené indikátory ve všech čtyřech zemích. Česká republika je zemí s nejnižší mírou příjmové 
nerovnosti, chudoby a materiální deprivace. Naopak nejvyšší příjmová nerovnost panuje v Polsku, kde 
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se ale navzdory krizi podařilo během zkoumané doby snížit míru pociťovaného nedostatku na polovinu. 
Slovensko se v rovnosti příjmů blíží k České republice, od roku 2009 se však potýká s příjmovým 
propadem nejchudších a s nejvyšším podílem dlouhodobě nezaměstnaných v populaci. Maďarsko se 
zase vyznačuje nejvyšší mírou materiální deprivace obyvatel, současně ale stabilně vykazuje nejvyšší 
efektivnost sociálních transferů při snižování chudoby. - Pozn. -- Srovnání příjmových nerovností       
v Polsku a na Slovensku v letech 2007-2013 se podrobněji věnuje článek v čísle na s. 292-303. 

Ostatní 

Henry Mintzberg, [rozhovor vedl] Axel Gloger 
"Eine Kultur der Oberflächlichkeit" : der MBA-Kritiker sieht auch Jahre nach der Finanzkrise 
keinen echten Wandel an den Business-Schools 
"Kultura povrchnosti" : kritik oborů MBA nepozoruje ani léta po finanční krizi žádnou 
skutečnou změnu na obchodních školách 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 230 (27.11.2015), S. 16 
Rozhovor s profesorem studií managementu na McGill University v Montrealu Henry Mintzbergem, 
který je dlouholetým kritikem manažerských oborů MBA (Master of Business Administration). Podle 
Mintzberga došlo po finanční krizi v roce 2008 jen ke kosmetickým změnám ve studijních plánech 
těchto obchodně-ekonomických oborů. Zakomponování hospodářské etiky nezměnilo jejich celkové 
egocentrické a šablonovité zaměření. Svou skepsi vůči MBA jako přípravy pro úspěšné řízení podniku 
dokládá svým výzkumem kariéry 19 předsedů představenstev, kteří absolvovali MBA na Harvard 
Business School. Během pozorovaných 13 let deset z nich zcela neuspělo, bilance dalších čtyř byla 
morálně pochybná a jen zbylých pět vykázalo úspěch. -- O výzvách a trendech ve studiích 
managementu viz také články v čísle na stranách 14-15 a 17-19. 
 
Andrej Babiš, [rozhovor vedl] Hans-Peter Siebenhaar 
"Wir müssen unsere EU-Grenzen dicht machen" : Tschechiens Finanzminister und Vizepremier 
will von Brüssel in der Flüchtlingsfrage nicht zur Solidarität gezwungen werden 
"Musíme zavřít naše evropské hranice" : český ministr financí a vicepremiér nechce, aby jej      
v otázce uprchlíků Brusel nutil k solidaritě 
Handelsblatt, Jg. 2015, Nr. 218 (11.11.2015), S. 28-29 
Rozhovor s českým vicepremiérem a ministrem financí Andrejem Babišem o přílivu migrantů do 
Evropy. Podle Babiše by Řecko nemělo patřit k zemím Schengenské dohody a Evropská unie by na 
řeckých ostrovech měla zřídit registrační centra. Česká republika se 103 tisíci volnými pracovními 
místy by mohla pomoci, ale každý členský stát EU by si měl sám rozhodnout, komu azyl či pracovní 
povolení udělí a komu nikoliv. 
 
O. Kuzina 
Finansovaja gramotnost' i finansovaja kompetentnost': opredelenije, metodiki izmerenija            
i rezul'taty analiza v Rossii 
Finanční gramotnost a finanční kompetentnost: definice, metodiky měření a výsledky analýzy v Rusku 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2015, No. 8, s. 129-148 
Příspěvek má za cíl změřit úroveň finanční gramotnosti obyvatel Ruska. Posuzuje různé přístupy        
k měření finanční gramotnosti a finančních schopností obyvatelstva a předkládá výsledky dotazování 
obyvatel s využitím mezinárodní metodologie, která byla zpracována v rámci projektu Ruského fondu 
finanční gramotnosti a vzdělávání. Z výsledků analýzy vyplývá, že slabiny ve finančních schopnostech 
Rusů se týkají plánování výdajů a plnění těchto plánů, dále vytváření rezerv na větší plánované nebo 
neočekávané výdaje, neochoty vést si písemnou evidenci příjmů a výdajů aj. 
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Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny    
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 45  
Ježíšek na dluh - srovnání nabídek předvánočních úvěrů (s. 8-12); Rozpočet: Zázraky se nedějí (s. 38); 
Japonský syndrom vstupuje do Číny (s. 40); Kontrolované obce vybere počítač - rozhovor s prezidentem 
Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslavem Kalou o dohledu nad samosprávami (s. 42).  
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 46  
Jak si ochránit účet (s. 8-11); Češi v síti - chování Čechů na internetu (s. 12-18); Stát se brání tomu, co 
funguje - rozhovor s prezidentem Asociace výzkumných organizací Liborem Krausem (s. 20-23); 
Bublina BRIC splaskla (s. 34-35); Deset let s jedním hlídačem - k výročí sjednocení bankovního 
dozoru pod ČNB (s. 42); Komunikační selhání Fedu (s. 44); Na vypracování výroční zprávy bude 
méně času - k novým pravidlům ověřování účetní závěrky (s. 46-47).  
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 47  
Vánoce co nejlevněji - kde nakupovat dárky (s. 8-10); Co dnes dělají reformátoři 1.0 - osudy osobností, 
které se podílely na transformaci československé a české ekonomiky (s. 16-29); Babiš versus hazard: 
po prvním kole 1:0 (s. 32-34); Sen o jaderném Česku se rozplývá - nízké ceny elektřiny a rostoucí 
požadavky na bezpečnost začínají ohrožovat plánované i provozované reaktory (s. 36-40); Krok vpřed 
pro státní dluh - k chybějící legislativě pro státní dlužníky (s. 48); V polovině insolvencí mají věřitelé 
smůlu (s. 50-51).  
 
Ekonom : týdeník Hospodářských novin  
Sv. 59, (2015) č. 48  
Jak nenaletět lovcům nehod (s. 8-11); Nový život s terorem - strach z islámu (s. 18-21); Konec 
velkých energetik (s. 22-24); Konec genocidy právnických osob - k rozsahu trestní odpovědnosti firem 
(s. 36-37); Kazachstán se už nechce opájet ropou (s. 40-42).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, (2015) č. 44  
Jak si ochočit nemocnici (s. 10-13); Konec německé hegemonie (s. 19); Kdo nahradí Německo (s. 20); 
Prima uprchlická sezona - jak české firmy vydělávají na migrační vlně (s. 36-37).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, (2015) č. 45  
Česká tropická republika - k Adaptační strategii, která má Česko připravit na globální změny klimatu 
(s. 10-13); Šest ran pro Španělsko - chabé vyhlídky Španělska na další růst (s.17); Bez další dávky 
betonu - španělskou ekonomiku brzdí obrovský nadbytek nemovitostí (s. 18-19); Konec Uberu v Čechách - 
největší alternativní taxislužbě světa hrozí v Česku zákaz (s. 28-31); Vymírající trh - vývoj obchodů na 
pražské burze (s. 32-33); Kyberútočníci ve službách státu - na českém trhu chybí odborníci na kybernetickou 
bezpečnost (s.42-43); Nesnesitelná levnost ropy - Saúdské Arábii docházejí peníze (s. 48-49).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, (2015) č. 46  
Úřední kobyla táhne ke dnu - chronické problémy s byrokracií v Česku (s. 10-14); Ubersociální stát   
(s. 18-19); Tenhle úvěr je pro starý - centrální banka varuje před riziky zpětné hypotéky (s. 34-35); 
příloha Banka roku.  
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Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, (2015) č. 47  
Čističi na objednávku - nájemní zachránci firem pronikají do Česka (s. 10-13); Evropa ztratila cestu - 
názory Anderse Aslunda, vysoce postaveného člena Atlantické rady ve Washingtonu (s. 15); Zase to 
všechno zestátní - zdravotnictví (s. 34-35); Nikdy nebudete žít v míru - terorismus (s. 42-43).  
 
Euro : ekonomický týdeník  
Sv. 2015, (2015) č. 48  
Tisíc a jeden Čech - jak se daří Čechům pracujícím na Blízkém východě (s. 10-13); Nevraživost 
Asiatů - předsudky a potlačované konflikty v centru světové ekonomiky ve východní Asii (s. 18-19); 
Maltézský kříž nad Březiněvsí (s. 28-31); U doktora se zase bude připlácet (s. 38); Na západní frontě 
chaos - dvojí syrský vývoz, terorismus a uprchlíci, rozděluje Evropu (s. 46-47); Tvrdé přistání v Číně - 
řada čínských firem přestává zvládat splácení úvěrů (s. 50-51).  
 
Poradce veřejné správy [PVS]  
Sv. 8, (2015) č. 12-13  
FKSP v roce 2016 (s. 11-15); DPH a stavby pro sociální bydlení (s. 21-24); Kontrolní hlášení - 
vykazování pořízení zboží a přijatých služeb (s. 25-28); Co požadují zdravotní pojišťovny v roce 2016 
od zaměstnavatelů? (s. 45-48); Dědictví dle NOZ (s. 57-63); Hospodářský výsledek příspěvkové 
organizace (s. 85-87).  
 
Poradce veřejné správy [PVS]  
Sv. 8, (2015) č. 8  
Energetický zákon - novela (s. 3-10); Snížení základu daně u příspěvkových organizací (s. 21-23); 
Zvláštnosti pracovněprávních vztahů úředníků ÚSCD (s. 9-62); Účtování a vedení stravenek               
v příspěvkových organizacích (s. 70-72).  
 
Stavitel : měsíčník Hospodářských novin  
Sv. 23, (2015) č. 11  
Pražské stavební předpisy bojují o přežití (s. 50-51).  
 
Unes - účetnictví neziskového sektoru  
Sv. 13, (2015) č. 11  
Novela zákona o účetnictví přijata - co mění? (s. 3-5); Zdravotní pojištění a zvýšení plateb za "státní 
pojištěnce" od 1.1.2016 (s. 25-27); Nadřízený orgán příspěvkové organizace obce či kraje podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím - 1. část (s. 28-32). 
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Daně 

28225 
editors Mei June Soo and Antoine Glaize ; OECD, IBFD, Taxand 
OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2010 
edition and transfer pricing features of selected countries 2015 
Směrnice  OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy - vydání z roku 
2010 a charakteristiky převodních cen vybraných států v roce 2015 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, 2015, iv, 788 s. : tab. 
Referenční příručka obsahuje v první části oficiální text Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy aktualizovaný k 22. červenci 2010, ve druhé části popisuje režim 
převodních cen u nadnárodních společností ve vybraných 38 státech v kontextu domácího a mezinárodního 
práva i praxe pro rok 2015 (údaje jsou aktualizovány k 1. květnu 2015). - [2010 a 2015 ed.] - Pozn., 
příl. - ISBN: 978-90-8722-331-1 (brož.) 
 
281298II 
Jan Široký, Michal Krajňák 
Základy daňové teorie : cvičebnice : shrnutí, klíčová slova, schémata, řešené příklady a testové 
otázky, problémy k diskusi, doporučená literatura 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 115 s. : il. 
Cvičebnice určená k zopakování daňové teorie formou krátkého úvodního shrnutí, řešených příkladů a 
testových otázek. Struktura kapitol koresponduje se stejnojmennou učebnicí (sign. 28129I). Z obsahu: 
základní daňové pojmy, vývoj daní a jejich třídění, přehled daňových principů, daňová incidence, 
teorie důchodových a spotřebních daní, teorie daní v mezinárodních souvislostech. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7478-927-4 (brož.) 
 
28278 
Bohumila Kotenová, Petra Petrová, Milan Tomíček 
Zákon o spotřebních daních : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2015, xxxiii, 686 s. 
Komentované znění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších zákonů. Zákon 
obsahuje tyto části: obecná a zvláštní ustanovení, omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, 
značkování a barvení vybraných minerálních olejů, správní delikty, společná, přechodná, zrušovací a 
závěrečná ustanovení. Komentář je doplněn souvisejícími ustanoveními a předpisy, judikaturou a 
přehledem souvisejících evropských právních předpisů. Právní stav publikace je k 1.7.2015. - 2. aktualiz. vyd. 
- ISBN: 978-80-7478-883-3 (brož.) 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

E-9565 
Lukáš Lang, Jan Mareš 
Cyklické očišťování salda vládního sektoru 
Praha : Ministerstvo financí ČR 2015, 20 s. : il. 
Cílem studie je představit a vyhodnotit používané metody odhadu potenciálního produktu a výpočtu 
cyklicky očištěného salda za účelem vytvoření metodiky pro výpočet strukturálního salda vládního 
sektoru. Z obsahu: odhad potencionálního produktu (jednorozměrné a vícerozměrné filtry, použití 
strukturálních ekonomických modelů), metody využívané ministerstvy financí či hospodářství v EU 
(18 došlých reakcí z 27 oslovených úřadů), metody používané Evropskou komisí a OECD, alternativní 
metoda Evropské centrální banky, aplikace metod odhadu potencionálního produktu a aplikace dat na 
české ekonomické prostředí, dva hlavní přístupy k cyklickému očišťování salda. Závěrečná část 
shrnuje získané poznatky. - Obsahuje tabulkovou přílohu. - ISBN: 978-80-85045-82-6 (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy/2015/cyklicke-
ocistovani-salda-vladniho-sekto-22243 
 

http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy/2015/cyklicke-ocistovani-salda-vladniho-sekto-22243
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/odborne-studie-a-vyzkumy/2015/cyklicke-ocistovani-salda-vladniho-sekto-22243
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

28287 
Patrik Nacher 
Konec finančních negramotů v Čechách aneb, Staré pravdy nerezaví aneb, Co nám teta 
Kateřina neřekla : příslovími, přirovnáními, pořekadly, rčeními, lidovými moudry a citáty k větší 
finanční gramotnosti a sebevědomí 
Praha : PLOT 2015, 263 s. : il. 
Co znamená finanční gramotnost v pojetí autora? Používat zdravý selský rozum, intuici, být zdravě 
sebevědomý a zvídavý, přirozeně nedůvěřivý a uvažovat veskrze logicky. Ze základních přirovnání, 
pořekadel a rčení sestavil autor text, ve kterém spotřebitelům, klientům či zákazníkům připomíná 
pravidla, vztahy a zákonitosti chování ve vztahu k financím, finančním produktům a reklamě (rozum 
do hrsti, co je psáno - to je dáno, za málo peněz hodně muziky atd.) Autorovou snahou je svými 
aktivitami kultivovat finanční prostředí a rozvíjet finanční gramotnost českých spotřebitelů. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7428-268-3 (váz.) 

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

28228 
OECD 
Austria : OECD economic surveys 2015 
Rakousko : hospodářské přehledy OECD 2015 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, July 2015, 129 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Rakouska - hodnocení a doporučení. Pokrok v uskutečňování strukturálních 
reforem. Rakouský genderový model oddělených rolí mužů a žen způsobující napětí. Integrovaný 
politický rámec k zajištění rovnosti mužů a žen. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-23819-0 (brož.) 
 
E-9563 
OECD 
Česká republika 2015 : Česká republika v mezinárodním srovnání 
[Paris] Organisation for Economic Co-operation and Development 2015, 48 s. : il. 
Přehled nejnovějších analýz a statistik týkajících se osmi tematických oblastí ČR: vzdělávání, 
zaměstnanosti, růstu šetrného k životnímu prostředí, regionální perspektivy, zemědělství, hospodářského 
růstu, finanční krize a jejích dopadů a rozvoje. Každý článek doprovází grafy a statistiky. Přehled 
obsahuje data na národní úrovni a zasazuje je do celého kontextu OECD. Úvodní článek ministra 
financí ČR A. Babiše hodnotí dvacetileté výročí vstupu ČR do OECD. - Online verze dostupná na: 
www.oecd360.org. - (brož.) 
 
28227 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
South Africa : OECD economic surveys 2015 
Jihoafrická republika : hospodářské přehledy OECD 2015 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, July 2015, 130 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Jihoafrické republiky - hodnocení a doporučení. Efektivnější infrastruktura a 
regulace podnikání, daňový systém a daňová politika, inkluzivní růst a zlepšení pracovního trhu. 
Shrnut je také pokrok hlavních strukturálních reforem s ohledem na předchozí doporučení. - Pozn., 
příl. - ISBN: 978-92-64-23637-0 (brož.) 
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Podnik a podnikání 

28268 
Petra Růčková 
Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi 
Praha : Grada, 2015, 152 s. : il. 
Kniha názorným způsobem vysvětluje, jak pracovat se základními finančními výkazy při zpracování 
finanční analýzy a jaké metody je možno použít. V úvodu jsou definovány základní pojmy a zdroje 
informací pro finanční analýzu (základní účetní výkazy). Následuje výčet metod finanční analýzy 
(elementární analýza, EVA aj.). Důraz je kladen na analýzu poměrovými ukazateli. Další kapitola 
rozebírá souhrnné indexy hodnocení finanční situace firmy či podniku. V návaznosti na účetní výkazy 
a finanční analýzu je rovněž koncipován finanční plán. Výklad nabízí i praktický příklad komplexní 
finanční analýzy na úrovni podniku na příkladu fiktivní společnosti. - 5., aktualiz. vyd. - Obsahuje 
přílohy. - ISBN: 978-80-247-5534-2 (brož.) 
 
28280 
Vojtěch Bednář 
Konflikty ve firmách : příčiny, následky, řešení 
Praha : Management Press 2015, 148 s. 
Dynamika a typy konfliktů ve firmách a v manažerské praxi. Jednotlivé kapitoly popisují základy 
konfliktů, jejich principy a zákonitosti, metody úspěšného zvládání konfliktů, předcházení konfliktních 
situací a případové studie z praxe. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7261-347-2 (brož.) 
 
28277 
Silvia Mancelová 
Loajalita a péče řádného hospodáře v akciové společnosti 
V Praze : C.H. Beck 2015, xiii, 132 s. 
Specifikace základních povinností členů představenstva v akciové společnosti, tj. povinnosti loajality a 
povinnosti péče řádného hospodáře. Jednotlivé kapitoly rozebírají statutární orgán akciové společnosti, 
povinnosti péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku, odpovědnost za porušení 
povinnosti atd. Odborné úvahy jsou doplněny tuzemskou i zahraniční judikaturou. Publikace obsahuje 
i analýzu funkce pravidla podnikatelského úsudku z pohledu práva Velké Británie. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7400-584-8 (brož.) 
 
28270 
Libor Gála, Jan Pour, Zuzana Šedivá 
Podniková informatika : počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi 
Praha : Grada, 2015, 240 s. : il. 
Celkový přehled o podnikové informatice a jejích aplikacích. Základní východiska podnikové informatiky 
(pozice a charakteristika informačního systému v podniku, informační technologie, data podnikového 
informačního systému). Principy a charakteristika aplikací informačního systému, základní oblasti 
jejich užívání (infrastrukturní aplikace, transakční aplikace, aplikace na podporu rozhodování, 
aplikace podporující řízení externích vztahů a aplikace podporující produktivitu jednotlivců). Vybrané 
aspekty řízení podnikové informatiky (přístup k řízení provozu a rozvoje podnikové informatiky, 
otázky spojené s procesním modelováním a řízením procesů, charakteristika životního cyklu aplikace 
informačních technologií a bezpečnost v informatice). - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-5457-4 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

E-9567 
Jindřich Marval and Zbyněk Štork 
2015 Pension Projections Update 
Aktualizace projekcí penzijních výdajů 2015 
Prague : Ministerstvo financí ČR, 2015, 36 s. : il. 
Odbor Finanční politiky Ministerstva financí připravil informační studii k aktualizaci projekcí 
penzijních výdajů. Projekce vychází z demografických a makroekonomických předpokladů, které 
připravují Evropská Komise a Eurostat, a pokrývají horizont od roku 2013 do roku 2060. Studie 
zahrnuje nejen trendový vývoj penzijních výdajů, ale rovněž dekompozici efektů, které na daný vývoj 
působí. V neposlední řadě lze ve studii nalézt i srovnání s minulými projekcemi, kde je zachycena nejen 
změna předpokladů, ale i vliv provedených reforem. Studie je doplněna řadou příloh s detailnějšími 
vysvětleními a specifikací penzijního modelu. - Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-85045-84-0 (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/en/about-ministry/research#information 
 
E-9564 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2014 
Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 2015, 83 s. : il. 
Ročenka zachycuje tyto údaje: přehled základních podmínek nároku na dávky důchodového pojištění, 
přehled o počtu výkonů souvisejících s důchodovou agendou (počet obyvatel podle krajů, věkové 
složení, relativní rozložení populace aj.), počet vyplácených, přiznaných a zaniklých důchodů v roce 
2014, počet důchodců, výdaje na důchody v roce 2014 a od roku 2000, přehled o počtu přiznaných 
invalidních důchodů a změny mezi stupni invalidního důchodu v roce 2014. Údaje v ročence 
odpovídají stavu k 31.12.2014. - Přílohy. - ISBN: 978-80-87039-42-7 (spirála) 

Právo 

28276 
Jana Bílková 
Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku : komentář 
V Praze : C.H. Beck 2015, xv, 525 s. 
Komentované paragrafy § 2991-3005 občanského zákoníku se týkají institutu bezdůvodného obohacení. 
V úvodu je popsán účel právní úpravy, předpoklady vzniku povinnosti, základy právní úpravy, zvláštní 
skutkové podstaty atd. Na úvodní výklad navazuje znění jednotlivých paragrafů s komentářem, který uvádí 
četné příklady sporů a podává výklad ke klasickým i sporným případům bezdůvodného obohacení, a 
to s ohledem na současný stav judikatury a literatury. - Vyd. 1. - Obálkový podnázev: komentář          
§ 2991-3005. - ISBN: 978-80-7400-579-4 (váz.) 
 
28275 
Jolana Maršíková 
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou 
Plzeň : Čeněk 2015, 301 s. 
Výklad problematiky potřebné k aplikaci insolvenčního práva v praxi především pro osoby bez 
právnického vzdělání. Úvodní insolvenční slovníček nabízí výklad základních pojmů, které jsou 
podrobněji vysvětleny v dalších částech: podání insolvenčního návrhu v postavení dlužníka či věřitele, 
jednání u insolvenčního soudu, uplatnění pohledávek věřitele v insolvenčním řízení a práva s pohledávkou 
spojená, rozdíly mezi řešením úpadku dlužníka konkursem, oddlužením či reorganizací, povinnosti 
dlužníka v závislosti na způsobu řešení úpadku, uspokojování pohledávek věřitelů, problematické 
situace vyvolané insolvenčním řízením (postavení spoludlužníků a ručitelů dlužníka, vylučování 
majetku z majetkové podstaty, nové dluhy dlužníka v režimu oddlužení apod.). - 4. uprav. vyd. - Na rubu 
titulní strany: 4. uprav. vyd., ve Vydavatelství Aleš Čeněk 1. vyd. - ISBN: 978-80-7380-568-5 (brož.) 
 

http://www.mfcr.cz/en/about-ministry/research%23information
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28283 
Jiří Švestka, Jan Dvořák a kolektiv 
Občanské právo hmotné. Díl třetí, Věcná práva 
Praha : Wolters Kluwer, 2015, 225 s. 
Učebnice podává výklad o věcných právech upravených ve třetím díle zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (§ 979 až 1474). Názvy jednotlivých hlav zákona, které jsou v učebnici 
rozebrány: Věcná práva; Vlastnictví; Držba; Ochrana vlastnického práva, držby a detence; Věcná 
práva k věci cizí; Správa cizího majetku a svěřenský fond; Katastr nemovitostí. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7478-935-9 (brož.) 
 
28282 
sestavil Michal Spáčil 
Přehled judikatury ve věcech hospodaření s majetkem České republiky 
Praha : Wolters Kluwer, 2015, 168 s. 
Judikatura týkající se majetku státu pokrývá tyto oblasti: hospodaření a nakládání s majetkem státu, 
stát jako účastník občanskoprávního řízení, užívání majetku státu jinými subjekty, obce a majetek 
státu, odúmrť a dědické řízení, odpovědnost státu za škodu v soukromoprávních vztazích, státní 
podnik, katastr nemovitostí a nemovitý majetek státu, vybrané otázky státního vlastnictví před rokem 
1989 a další významné judikáty. Právní stav citované judikatury je ke dni 1.3.2015. - ISBN: 978-80-
7478-877-2 (váz.) 
 
28269 
Katedra evropského práva 
Příklady z evropského práva 
Praha : Univerzita Karlova 2015, 138 s. 
Aplikace základních principů evropského práva na konkrétní skutkové situace na základě rozhodnutí 
Soudního dvora EU. Úvod nabízí všeobecnou metodiku řešení případových studií. Hlavní témata jsou 
rozdělena do těchto částí: Strukturální ("ústavní") principy evropského práva; Aplikace práva EU; 
Ochrana základních práv v rámci EU; Základní tržní svobody; Soutěžní právo.  Jednotlivé části 
obsahují v úvodu metodiku řešení v dané oblasti a vzorově vyřešené případy. - 5., dopl. a přeprac. vyd. 
- Vydáno v nakladatelství Eva Rozkotová, Beroun. - ISBN: 978-80-87975-25-1 (brož.) 
 
28272 
Martin Janků 
Rozhodčí řízení : alternativní způsoby rozhodování sporů 
Praha : Vysoká škola finanční a správní 2015, 143 s. 
Úprava rozhodčího řízení v ČR. Výklad se postupně věnuje pojmu arbitráže a alternativní řešení 
sporů, povaze a předmětu rozhodčího řízení, rozhodčí smlouvě, rozhodcům, rozhodčím soudům, 
průběhu rozhodčího řízení, skončení řízení a rozhodnutí, soudnímu přezkumu rozhodčích nálezů a 
výkonu nálezu, řízení ve spotřebitelských sporech a mediaci. - Vyd. 1. - Vydáno v edici (nakladatelství) 
Eupress. - ISBN: 978-80-7408-111-8 (brož.) 
 
28279 
Václav Pavlíček a kolektiv 
Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní právo České republiky 
Praha : Leges, 2015, 1152 s. 
Učebnice spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji 
československé státnosti obsahuje zejména výklad jednotlivých institutů platného ústavního práva. 
Hlavním tématem je Ústava ČR a Listina základních práv a svobod. Jádro práce tvoří rozbor všech 
ústavních orgánů s důrazem na jejich vzájemné vztahy. Zvláštní pozornost je věnována volbám, 
zákonodárnému procesu i řízení před Ústavním soudem, analyzovány jsou též ústavní základy vztahu 
vnitrostátního a mezinárodního práva a s tím související ústavněprávní aspekty členství České 
republiky v Evropské unii. Současně je podán ucelený výklad práv, svobod a povinností občanů, tedy 
vztahu občana a státu v ČR. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7502-084-0 (váz.) 
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28284 
Ondřej Vícha 
Základy horního a energetického práva 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 228 s. 
Publikace poskytuje základní přehled o horním a energetickém právu v ČR. Současně se věnuje také 
právu geologickému a atomovému. Výklad je členěn do čtyř základních kapitol, které na sebe věcně 
navazují a poskytují komplexní přehled o základních pojmech, principech a institutech geologického, 
horního, energetického a atomového práva. Každá z kapitol pojednává zejména o vývoji, pramenech, 
kontrole, správním trestání a organizaci veřejné správy v uvedených právních oblastech. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7478-919-9 (brož.) 

Statistika. Demografie. Sociologie 

28286 
Hynek Jeřábek 
Slavné sociologické výzkumy (1899-1949) 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) 2014, 395 s. 
Pohled na historii empirických sociologických výzkumů, a to od jejich počátků na konci 19. století až 
do konce 40. let dvacátého století, kdy byly uznány tyto výzkumy jako legitimní součást sociologie.   
V knize jsou připomenuty výzkumné projekty klasické, všeobecně uznávané, představující hlavní 
vývojový trend i ty mimořádné. Seznamuje s šestnácti slavnými a osmi mimořádnými sociologickými 
výzkumy, známými pod názvy např. Město, Zlaté pobřeží a slum, Život a práce lidu Londýna, Polský 
sedlák v Evropě a v Americe. Výklad přibližuje metody užívané výzkumníky chicagské sociologické 
školy, metodologii zavedenou kolumbijskou sociologickou školou i významné představitele těchto 
výzkumů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7419-165-7 (brož.) 

Účetnictví 

28229 
Marta Stárová ... [et al.] 
Asymmetries in accounting information 
Asymetrie účetních informací 
Praha : PowerPrint, 2014, 173 s. : tab., grafy 
V publikaci jsou hledány způsoby, kterými by bylo možné odstranit asymetrie účetních informací ve 
zkoumaných oblastech dle právních předpisů České republiky tak, aby byl naplněn stěžejní účetní 
princip, tj. věrné a poctivé zobrazení skutečnosti. Použité postupy dle českých právních předpisů jsou 
porovnány s možnými postupy dle mezinárodních standardů IFRS. Jsou zde zveřejněny výsledky dvou 
průzkumů. První průzkum byl proveden ve 191 účetních jednotkách, kde respondenty byli vedoucí pracovníci 
a pracovníci účetního oddělení firem, které účtují a sestavují svoje účetní závěrky dle českých 
právních předpisů. Do druhého průzkumu bylo zapojeno deset respondentů především akcionářů, 
vrcholových manažerů a akademických pracovníků. - Příl. - ISBN: 978-80-87994-10-8 (brož.) 
 
28271 
Hana Březinová 
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů 
Praha : Wolters Kluwer 2014, 222 s. 
Přehledný výklad principů účetnictví. Účetnictví jako informační systém, jeho vývoj, přístupy, 
podstata podvojného účetnictví. Všeobecné účetní zásady. Účetní metody (oceňování, odpisování). 
Mezinárodní regulace účetnictví (GAAP - US GAAP, směrnice EU, IAS/IFRS). Koncepce, struktura, 
analýza všech účetních výkazů, které se používají v České republice, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 
přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Komentář k účetním výkazům. 
Účetní závěrka a výroční zpráva. - Vyd. 1. - Přehled právních předpisů. - ISBN: 978-80-7478-640-2 (brož.) 
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28288 
Stanislava Hronová, Richard Hindls 
Sbírka příkladů z národního účetnictví 
V Praze : Oeconomica 2015, 156 s. . : il. 
Skripta na podporu výuky principů a metod národního účetnictví se skládají ze šesti kapitol: Obecné 
pojmy a úlohy; Základní pojmy národního účetnictví; Tokové účty institucionálních sektorů; Vztah 
tokových a majetkových účtů; Syntetické tabulky a makroagregáty; Testování znalostí. Kapitoly 
obsahují příklady, ta poslední pak kontrolní otázky. Vše je doprovázeno stručným výkladem správného 
řešení. Postupy a příklady pracují s novým standardem národních účtů ESA 2010. - Vyd. 1. - Nad názvem: 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky. - ISBN: 978-80-245-2083-4 (brož.) 
 
28274 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané jednotky : 353 postupů účtování 
Olomouc : ANAG, 2015, 655 s. 
Příručka obsahuje informace o všech změnách v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 
1.1.2015, a to těchto právních předpisů: vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky; vyhlášky č. 383/2009 Sb., technické vyhlášky o účetních záznamech. Dále obsahuje 
úplná znění (s vyznačením změn k 1.1.2015) českých účetních standardů č. 701 až 710 pro vybrané 
účetní jednotky včetně názorných příkladů postupů účtování pro jednotlivé typy účetních jednotek. - 
Pokračování podnázvu na deskách: (pro územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, 
Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, státní fondy podle rozpočtových 
pravidel, organizační složky státu). - ISBN: 978-80-7263-937-3 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

28226 
edited by István Benczes 
Deficit and debt in transition : the political economy of public finances in Central and Eastern Europe 
Deficit a dluh v období transformace : politická ekonomie veřejných financí ve střední a 
východní Evropě 
Budapest : Central European University Press, 2014, xv, 226 s. : tab., grafy, rámečky 
Všeobecný výzkum politické ekonomie se zaměřoval na vyspělé země a opomíjel rozvojové a 
tranzitivní ekonomiky. Zdá se, že publikace o veřejných financích v zemích střední a východní Evropy 
se zdráhají aplikovat koncepční rámec standardní politické ekonomie na tyto země, protože se 
předpokládá, že ekonomiky ve střední a východní Evropě jsou odlišné od západních sousedů. Ale je 
tomu opravdu tak? Jsou ekonomiky střední a východní Evropy tak rozdílné, že žádné dobře známé 
"západní" koncepty nebo modely nemohou být aplikovány na analýzu fiskálního výkonu v regionu? 
Benczes a jeho kolegové ukazují, že tyto koncepty mohou být spolehlivě aplikovány i v ekonomikách 
střední a východní Evropy. - ISBN: 978-963-386-058-8 (váz.) 
 
28264 
[Ministerstvo financí] 
Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 : pro jednání 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2015 (září), 12 částí : tab. 
Dokumentace se skládá z 12 částí. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016; 
Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2017 a 2018; Střednědobé výdajové rámce na léta 
2017 a 2018. Další části jsou označené A-H: Část A: Makroekonomický rámec na rok 2016; Část B: 
Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016; Část C: Tabulková část; Část D: 
Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví; Část E: Struktura výdajů 
vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle kapitol státního 
rozpočtu část 1 a část 2; Část F: Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv; Část 
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G: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů 
soudržnosti; Část H: Hospodaření veřejných rozpočtů. - Čj. MF-26622/2015/11. - (brož.) 
 
28281I 
Pavlína Hejduková 
Veřejné finance : teorie a praxe 
V Praze : C.H. Beck 2015, xii, 252 s. 
Základní pojmy spojené s veřejnými financemi, daněmi a daňovými soustavami. Podstata veřejných 
financí s důrazem na jejich dosavadní vývoj v ČR. Vztah veřejných financí a soukromé sféry. Principy 
daňové soustavy ČR a základní daňové náležitosti. Problematika veřejných výdajů se zaměřením na 
mandatorní výdaje v teorii a praxi. Využití veřejných financí v praktické rovině. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7400-298-4 (brož.) 
 
28281II 
Pavlína Hejduková 
Veřejné finance : sbírka příkladů a případových studií 
V Praze : C.H. Beck 2015, xiii, 94 s. 
Sbírka je doplňkem stejnojmenné vysokoškolské učebnice (sign. 28281I). Obsahuje řešené i neřešené 
úlohy z oblastí veřejných financí, daní a sociálních dávek v ČR a platných právních předpisů, které 
uvedenou problematiku upravují (aktuálně pro rok 2015). Témata příkladů: podstata veřejných financí, 
vztah veřejných financí a soukromé sféry, principy daňové soustavy ČR, základní daňové náležitosti, 
problematika veřejných výdajů se zaměřením na mandatorní výdaje a sociální systém. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-299-1 (brož.) 

Ostatní 

28273 
Jiří Svoboda, Jan Blahoslav Lášek, Jiří Hanuš, Jiří Weigl, Václav Klaus, František Šmahel, Petr 
Čornej, Ladislava Chateau, Stanislav Přibyl, Zdeněk Uhlíř, Ivo Strejček 
Jan Hus : 600 let od smrti 
Praha : Institut Václava Klause 2015, 115 s. 
Texty ze semináře "Jan Hus - 600 let od smrti" a doplňkové texty k tomuto výročí. Autoři příspěvků se 
vyjadřují k osobnosti J. Husa z různých hledisek, vyzdvihují jeho mravní sílu, zápas o pravdu a odkaz 
v kontextu českých dějin. Příloha obsahuje český překlad první kapitoly Husova latinského spisu      
"O církvi", dvě kapitoly z "Knížek o svatokupectví" a dva jeho dopisy z Kostnice. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7542-003-9 (brož.) 
 
28285 
Kamila Tozzi, Eva Přidalová 
Legal English 
Praha : Leges 2015, 256 s. : il. 
Učebnice základů právnické angličtiny. Jednotlivé lekce obsahují texty s právní tematikou, klíčová 
slovíčka, případy z právní praxe, otázky k zamyšlení a několik druhů cvičení. Některé úkoly motivují 
ke srovnání českého právního systému s anglo-americkým systémem common law. Toto druhé vydání 
bylo aktualizováno v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva. - 2nd ed. - ISBN: 978-80-
7502-087-1 (brož.) 
 
28267 
Jiří Moučka, Petr Rádl 
Matematika pro studenty ekonomie 
Praha : Grada, 2015, 272 s. : il. 
Výklad základních matematických pojmů a metod. Učebnice je rozdělena do šesti kapitol, které na 
sebe logicky navazují: Lineární algebra; Diferenciální počet funkcí jedné proměnné; Diferenciální 
počet funkcí dvou proměnných; Integrální počet funkcí jedné proměnné; Diferenciální rovnice; 
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Diferenční rovnice. Každá kapitola obsahuje výklad látky, řešené příklady a cvičení. - 2. uprav. a dopl. 
vyd. - ISBN: 978-80-247-5406-2 (brož.) 
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