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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám dubnové 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 najdete dva přehledové 
články, první se jmenuje „Monetární politika Evropské centrální 
banky předmětem kritiky i uznání“. Článek se snaží shrnout 
ohlasy na nedávné kroky Evropské centrální banky, která 
v rámci programu tzv. kvantitativního uvolňování navýšila 
nákup dluhopisů z 60 na 80 miliard eur měsíčně, zahrnula do 
programu také obligace nebankovních subjektů a prodloužila 
program do března 2017. ECB rovněž snížila své základní 
úrokové sazby a provedla některá další opatření. 

Druhý článek pod názvem „Evropský fond strategických investic: 
„změna v myšlení“ a její kritika“ reflektuje aktuální komentáře 
k úspěšnosti investičního plánu pro Evropu. Do 12. 4. 2016 
bylo z EFSI, jenž je stěžejním pilířem tohoto plánu, schváleno 
financování ve výši 11,2 mld. eur, přičemž celková výše investic 
souvisejících se schválenými projekty dosahuje k dnešnímu 
dni 82,1 mld. eur. 

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

 

Mgr. J. Benda 

vedoucí redakční rady 

 
 

 

 

 

 

Texty publikované v tomto bulletinu nevyjadřují názor redakce ani nejsou 
oficiálním stanoviskem Ministerstva financí. Uvedené informace 
odrážejí aktuální trendy a komentáře v odborné literatuře. 
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AKTUALITY     
 
Dne 6. dubna 2016 byl ve Sbírce zákonů pod č. 105 
v částce 41 publikován zákon o mezinárodní spolupráci 
při správě daní. Zákon zavádí automatickou výměnu 
informací o finančních účtech. Na jeho základě 
budou finanční instituce včetně některých svěřenských 
fondů povinny sbírat informace o svých klientech, 
rezidentech ve smluvních státech. Tyto informace 
budou pravidelně oznamovat Finanční správě ČR. 
Oznamováno bude také zrušení účtu v průběhu 
kalendářního roku a nezdokumentované účty. 

 

Publikováno na webu MF 
 
Makroekonomická predikce - duben 2016 
 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ 
makroekonomika/makroekonomicka-predikce/ 
2016/makroekonomicka-predikce-duben-2016-24519 

 

Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
29. 3. 2016 – 29. 4. 2016 se tentokrát věnuje tématu: 
Zákon o hazardních hrách  

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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Monetární politika Evropské centrální banky předmětem kritiky i uznání 

Mgr. Marek Benda 
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna 

 

Dne 10. března 2016 oznámili prezident a viceprezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi 
a Vítor Constâncio1 navýšení nákupu dluhopisů v rámci programu kvantitativního uvolňování (QE) 
z 60 na 80 miliard eur měsíčně s tím, že do programu budou zahrnuty také obligace nebankovních 
subjektů zemí eurozóny. Minimální doba trvání celého programu byla také prodloužena o půl roku do 
března 2017. Vzhledem k přetrvávající nízké inflaci ECB rovněž snížila své základní úrokové sazby: 
týdenní sazba na repo operace klesla z 0,05 na 0 procent, lombardní sazba na půjčky „přes noc“ z 0,3 
na 0,25 procent a sazba na depozita z minus 0,3 na minus 0,4 procenta. Další snižování sazeb směrem 
do záporných hodnot vedení centrální banky označilo za málo pravděpodobné, zcela je ale nevyloučilo. 
Zároveň také začne od června 2016 fungovat pro banky eurozóny nový systém čtyřletých půjček    
(tzv. TLTRO II), který bude úročen shodně s nyní záporným úrokem na depozita. Tato opatření ECB 
jsou v souladu s její dlouhodobou strategií uvolněné měnové politiky mající za cíl dosažení 
dvouprocentní inflace v zemích měnové unie. Zejména s ohledem na snížení depozitní úrokové sazby 
však nejnovější rozhodnutí rady ECB vyvolalo značnou vlnu komentářů ekonomů a ekonomických 
redaktorů ve světových médiích. Tento přehledový článek představí alespoň některé reakce na 
nastolený monetární kurs evropských centrálních bankéřů.  

Kritické ohlasy 

Hlavní proud kritiky vůči ECB zaznívá už dlouhodobě z Německa a reakce na březnová rozhodnutí 
banky nebyla výjimkou. Již samotného 10. března 2016 zveřejnil německý ekonomický deník 
Handelsblatt ostře polemický komentář Abgehoben und grenzenlos2 z pera Jürgena Starka, 
německého ekonoma a bývalého člena direktoria ECB pod vedením Jeana-Claudea Tricheta. 
Dosavadní cenovou stabilitu přičítá Stark spíše nízkým cenám ropy než konání ECB, jež pouze 
supluje práci vlád států eurozóny na poli hospodářské a fiskální politiky. QE a snižování úroků je 
podle něj naopak škodlivé, protože jen oslabí výnosnost bank a neúměrně zvýší atraktivitu rizikových 
finančních operací. ECB by proto měla uznat hranice možností měnové politiky a nepropadat 
aktivismu, který může ohrozit důvěru veřejnosti v samotnou banku i v euro.  

Podobného ladění je také reakce nejznámějšího kritika ECB z řad německých ekonomů Hanse-
Wernera Sinna, který ve svém příspěvku pro týdeník WirtschaftsWoche s názvem Die verkehrte Welt 
der Europäischen Zentralbank3 monetární rozhodnutí ECB označuje za subvenční program pro země 
tzv. jižního křídla eurozóny. Na další snížení úroků a záporně úročené půjčky TLTRO II bankám 
naopak doplatí německá ekonomika, jejíž saldo investiční pozice (tj. saldo finančních aktiv a pasiv 
rezidentů dané země ve vztahu k nerezidentům) je po Číně druhé nejlepší na světě. Podle Sinnových 
výpočtů, jež si berou za srovnávací kritérium výši úroků z roku 2007, stála politika nízkých úroků 
ECB německý soukromý a veřejný sektor již v roce 2015 kolem 89 miliard eur, zatímco celkové 
náklady od roku 2008 činily 327 miliard eur. Oproti tomu Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Irsko 
a Kypr si díky snižování úroků přišly v letech 2008 až 2015 na téměř 400 miliard eur, které by jinak 
musely vynaložit na splácení svých pohledávek. ECB tak podle Sinna provádí skryté přerozdělování 
mezi státy měnové unie, což březnová opatření ještě posilují. 

                                                      
1 Přepis celé tiskové konference M. Draghiho a V. Constância viz EUROPEAN CENTRAL BANK. Introductory 
statement to the press conference (with Q&A), Frankfurt am Main, 10 March 2016. In: ecb.europa.eu [online]. 
Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2016/html/is160310.en.html [cit. 2016-04-04]; tisková 
zpráva shrnující rozhodnutí ECB viz EUROPEAN CENTRAL BANK. Monetary policy decisions, 10 March 
2016. In: ecb.europa.eu [online]. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310.en.html [cit. 2016-04-04] 
2 STARK, Jürgen. Abgehoben und grenzenlos. In: Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 49 (10.3.2016), S. 48. 
3 SINN, Hans-Werner. Die verkehrte Welt der Europäischen Zentralbank. In: WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 
12, S. 36. 
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Kritika však nepřichází pouze z Německa. Nekonvenční počínání nejen evropských centrálních bankéřů 
považuje za rizikové také hlavní ekonomka londýnského think-tanku Lombard Street Research    
Diana Cholyeva. V příspěvku pro Financial Times Misguided central banks fail to learn lessons from 
crisis4 sice nezatracuje QE jako takové, protože může finančním institucím poskytnout čas na očištění 
svých bilancí (je-li doprovázeno účinným dozorovým mechanismem nutícím banky rychleji 
odepisovat nedobytné úvěry). Nicméně sázka na TLTRO II a udržování slabého eura rozšířením QE a 
snížením úrokových sazeb není všelékem, neboť se tím sotva vyřeší ekonomická nerovnováha vzniklá 
nízkou ochotou korporací investovat své zisky a vyplácet vyšší dividendy. Tento fenomén dokládá 
příkladem Japonska, kde uvolněná měnová politika jen podpořila zisky exportérů, nikoliv však míru 
investic a spotřebu domácností. Až navíc japonské banky prodají všechny stále méně výnosné 
japonské státní dluhopisy tamní centrální bance, bude tato nucena zvýšit své nákupy od pojišťoven a 
dalších nebankovních institucí. Japonsko pak může být naopak konfrontováno s prudkým a reálné 
ekonomice neodpovídajícím nárůstem inflace. A jak nepravděpodobně to v případě na hraně deflace 
balancující eurozóny nyní zní, může k takovému scénáři nakonec dojít i zde. 

S umírněnější kritikou ECB zaměřenou na její úrokovou politiku přichází také ekonomický 
komentátor Financial Times Wolfgang Münchau. Ve svém článku The European Central Bank has 
lost the plot on inflation5 se Münchau sice domnívá, že postup Maria Draghiho a jeho 
spolupracovníků je veden správnou a odůvodnitelnou úvahou, avšak způsob provedení má značný 
potenciál minout svůj cíl. Snížením všech sazeb totiž ECB zredukuje i křivku ziskovosti bankovních 
operací. Jestliže se úrokové sazby pro krátkodobé a dlouhodobé transakce pohybují kolem nuly, ztrácí 
banky motivaci investovat do dlouhodobých obligací. Jejich motivace bude pak klesat o to více, 
budou-li mít na paměti cíl úrokové politiky ECB v podobě dosažení až dvouprocentní inflace. Za této 
situace mizí jak atraktivita takovýchto obchodů, tak důvěra účastníků kapitálových trhů v ECB jako 
instituci disponující účinnými proinflačními nástroji. ECB by podle Münchau byla bývala udělala 
lépe, kdyby snížila pouze úrokovou sazbu na přebytečná depozita v trezorech ECB a jen mírně zvýšila 
nákup dluhopisů, čímž by nedošlo k výraznému snížení úrokové hladiny za dlouhodobé pohledávky. 
Pokud tedy nedojde ke zvýšení poptávky po půjčkách, nelze zvýšení inflace ani výrazné hospodářské 
oživení v Evropě v dohledné době očekávat. 

Obhajoba ECB a problematizace kritických argumentů 

Evropské centrální banky se v německém tisku naopak zastává bývalý kolega zmíněného Jürgena 
Starka v Trichetově direktoriu ECB, Lorenzo Bini Smaghi. Ve svém článku Sündenbock EZB6 pro 
Handelsblatt Bini Smaghi připomíná, že před Evropskou centrální bankou přikročily k výraznému 
snižování úrokových sazeb centrální banky USA, Švédska, Velké Británie nebo Švýcarska, přičemž 
hospodářská kondice těchto zemí se ve srovnání s eurozónou nijak nezhoršila. Současná politika ECB 
je v prvé řadě pouze reakcí na chronicky nízkou hladinu investic vzhledem k úsporám a na neochotu 
účastníků kapitálového trhu podstupovat byť jen o něco více rizikové finanční operace. Pokud by ECB 
od své měnové politiky upustila, objem úspor by se ještě více zvětšil, což by si vyžádalo zavedení 
ještě zápornějších úrokových sazeb. Míč proto podle Bini Smaghiho nyní leží na straně hřiště 
obsazené bankami a jejich klienty. Ti mají nyní možnost rozhodnout, zda svým nasazením přispějí 
k oživení inflace.   

Profesor ekonomie a politických věd z Kalifornské univerzity v Berkeley Berry Eichengreen zase 
z kroků Draghiho týmu oceňuje rozšíření nákupů cenných papírů a program půjček TLTRO II. 
V komentáři Einer muss handeln7 psaném rovněž pro Handelsblatt považuje tyto kroky – na rozdíl od 
snížení úrokových sazeb - za konstruktivní příspěvek ECB k oživení úvěrování a investic podniků, byť 
v případě plánovaného nákupu obligací nebankovních subjektů v řádu jednotek miliard eur měsíčně se 
zatím jedná spíše o symbolickou intervenci. Zato jediný pozitivní efekt nižších úroků představuje 
                                                      
4 CHOLYEVA, Diana. Misguided central banks fail to learn lessons from crisis. In: Financial Times Europe, 
Vol. 2016, No. 39118 (22.3.2016), p. 22. 
5 MÜNCHAU, Wolfgang. The European Central bank has lost the plot on inflation. In: FT.com [online], March 
13, 2016 6:31 pm [cit. 2016-03-24]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d3ed1caa-e7a8-11e5-a09b-
1f8b0d268c39.html#axzz43WsFPUwz 
6 BINI SMAGHI, Lorenzo. Sündenbock EZB. In: Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 57 (22.3.2016), S. 48. 
7 EICHENGREEN, Barry. Einer muss handeln. In: Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 53 (16.3.2016), S. 48. 
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oslabení kurzu eura, které samotné však nynější potíže měnové unie výrazně nevyřeší a naopak může 
v budoucnu způsobovat problémy zemím mimo eurozónu.  

Březnové rozhodnutí ECB hájí ale i skupina převážně německých ekonomů podepsaných pod článkem 
Mere criticism of the ECB is no solution,8 který byl 10. dubna 2016 uveřejněn na stránkách 
bruselského think-tanku Bruegel a ve zkrácené německé verzi vyšel také o den dříve ve Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Podle nich by nečinnost ECB, jak ji požadují zejména její němečtí kritici, pro 
banku znamenala zpronevěření se svému mandátu, jenž se primárně váže na zachování cenové 
stability. Finanční stabilita, tj. preventivní opatření proti vzniku rizik investičních bublin, je pro ECB 
až sekundárním úkolem. To, že nečinnost není pro ECB vhodnou alternativou, autoři textu 
demonstrují také na případu švédské centrální banky (Riksbank), která nadřadila finanční stabilitu nad 
cenovou a vyčkávala se snížením úrokových sazeb, aby pak tváří v tvář ještě prudčeji klesající inflaci 
byla nucena k mnohem dramatičtějšímu zásahu než nyní ECB. Tímto stanoviskem ale současně nemá 
být řečeno, že právě opatření učiněná Draghiho direktoriem jsou jediným klíčem k řešení problému 
nízké inflace a slabého hospodářského růstu. To by měla přinést až změna ve fiskální politice států 
eurozóny, která by plně využila flexibilizační klauzule v rámci Paktu stability a růstu ve prospěch 
proinvestičních politik. Splácení státního dluhu a v případě Německa udržování vyrovnaného salda 
státního rozpočtu by vzhledem k ekonomické situaci v Evropě nemělo být na pořadu dne. Spíše by 
autoři článku uvítali, kdyby na úrovni EU došlo k dobudování jednotného trhu služeb a v rámci 
eurozóny k dokončení bankovní unie, jež by nastavila mechanismy vedoucí k podobnému pročištění 
bilancí bank jako v USA a Velké Británii po roce 2008. To je ale úkol především pro politickou 
reprezentaci společných unijních institucí a národních států.   

Výše uvedené postoje k rozhodnutím Evropské centrální banky lze shrnout následovně: zatímco kritici 
měnové politiky ECB poukazují na rizika pro finanční stabilitu eurozóny, argumentace obhájců 
postupu evropských centrálních bankéřů tkví v poukazování na znění jejich mandátu, jak byl zakotven 
v Maastrichtské smlouvě v roce 1992. Tím je v prvé řadě dohled nad cenovou stabilitou. ECB je 
dokonce podle nich povinna svůj mandát plně využít ve smyslu již příslovečného Draghiho bonmotu 
„whatever it takes“. Nicméně samotné nekonvenční monetární nástroje v podobě QE, záporných 
úrokových sazeb nebo záporně úročených půjček nejsou ani podle zastánců ECB zárukou 
uspokojivého řešení nízkých ekonomických ukazatelů v eurozóně. Těmi by měly být v prvé řadě 
strukturální reformy národních hospodářství směrem k prohlubování společného vnitřního trhu a 
udržitelné fiskální politiky. V tom by se zastánci březnových opatření ECB s jejich kritiky patrně do 
značné míry shodovali.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
8 FRATZSCHER, Marcel; GROPP, Reint; KOTZ, Hans-Helmut; KRAHNEN, Jan; ODENDAHL, Christian; 
WEDER DI MAURO, Beatrice; WOLFF, Guntram B. Mere criticism of the ECB is no solution. In: bruegel.org 
[online], April 10, 2016 [cit. 2016-04-11]. Dostupné z: http://bruegel.org/2016/04/mere-criticism-of-the-ecb-is-
no-solution/ 
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Evropský fond strategických investic: „změna v myšlení“ a její kritika 

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

 

V reakci na stagnující ekonomiku EU a výrazný propad investic od začátku finanční krize představil 
v listopadu roku 2014 předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker Investiční plán pro Evropu 
(The Investment Plan for Europe), jehož stěžejním pilířem je Evropský fond strategických investic 
(The European Fund for Strategic Investments – EFSI).1 Posláním EFSI je překonat zdrženlivost 
soukromého sektoru a mobilizovat jeho investice v oblastech jako strategická infrastruktura (včetně 
digitální, dopravní i energetické), vzdělávání, výzkum, vývoj, inovace, obnovitelné zdroje, efektivní 
využití zdrojů či rizikové financování malých a středních podniků.2  

EFSI by měl umožnit dodatečné investice do ekonomiky EU přinejmenším v rozsahu 315 mld. eur 
během let 2015 – 2017. Drtivá část těchto investic by měla být financována soukromým sektorem, 
jenž by k tomu měl být motivován zárukami z rozpočtu EU ve výši 16 mld. eur a alokací 5 mld. eur 
vlastního kapitálu Evropské investiční banky (EIB).3 Tyto dva zdroje financování korespondují se 
dvěma větvemi EFSI, přičemž pětimiliardový příspěvek EIB je určen speciálně pro financování 
malých a středních podniků prostřednictvím Evropského investičního fondu (EIF) a šestnáctimiliardová 
záruka poskytovaná Evropskou komisí má prostřednictvím EIB podporovat větší investice do 
infrastruktury a inovací.4 Celkové záruky ve výši 21 mld. eur by podle odhadů evropských úředníků 
měly umožnit EIB získat 60 mld. eur na kapitálových trzích díky emisi vlastních dluhopisů.5 
Předpokládá se, že projekty financované z těchto prostředků přilákají soukromé investory a celkový 
přírůstek investic tak dosáhne výše zmiňovaných 315 mld. eur. Ačkoliv projekty jsou posuzovány EIB 
podle jejích standardních kritérií (tedy zda jsou ekonomicky životaschopné, technicky proveditelné, 
držící se prioritních politik EU a s potenciálem mobilizovat další zdroje), klíčovým aspektem 
financování z EFSI je umožnění podpory riskantnějších projektů (v souladu s principem adicionality), 
které mají rovněž větší inovační potenciál. Z organizačního hlediska je EFSI integrován do Skupiny 
EIB, avšak disponuje i vlastní strukturou řízení. Na získání prostředků z EFSI nejsou stanoveny žádné 
geografické ani sektorové kvóty. O úspěchu jednotlivých členských států při získávání financování 
z tohoto fondu tak rozhoduje především kvalita jednotlivých projektů.6 Ačkoliv členské státy mohou 
z vlastní iniciativy přispět do EFSI, nebude takový příspěvek brán v potaz při vyhodnocování 
jednotlivých projektů. Příslušný příspěvek se však podle pravidel EU nezapočítává do deficitních 
výdajů vlád.7 Proces zakotvující EFSI do legislativy EU proběhl v první polovině roku 2015 a od té doby je 
fond připraven k využití. Do 12. 4. 2016 bylo z EFSI schváleno financování ve výši 11,2 mld. eur, 
přičemž celková výše investic souvisejících se schválenými projekty dosahuje prozatím 82,1 mld. eur.8     

V článku „Juncker defends funding method for €315bn infrastructure projects“ je zmíněn argument 
předsedy EK, v němž zdůrazňuje, že EFSI podporuje investice, aniž by kladl nároky na veřejné 

                                                      
1 Tento článek se nevěnuje dalším pilířům Investičního plánu pro Evropu, o nichž se rovněž živě diskutuje a jistě 
stojí za čtenářovu pozornost. 
2 EUROPEAN COMMISION. Investment plan. In: European Commision [online]. 04/2016 [cit. 2016-04-22]. 
Dostupné z: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en.  
3 EUROPEAN INVESTMENT BANK. What is the European Fund for Strategic Investments (EFSI)? In: European 
Investment Bank [online]. 04/2016 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.eib.org/efsi/what-is-efsi/index.htm.  
4 DENKOVÁ, Adéla. Z Junckerova balíčku se nejvíc investuje v energetice, zatím zmobilizoval 60 miliard eur. 
In: EurActiv [online]. 02/2016 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-
euro/clanek/z-junckerova-balicku-se-nejvic-investuje-do-energetiky-zatim-zmobilizoval-60-miliard-eur-013161. 
5 SPIEGEL, Peter. Juncker defends funding method for €315bn infrastructure projects. In: FT.com [online]. 
November 26, 2014, 1:58 pm [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/cms/s/0/8539ed1a-754c-11e4-
b1bf-00144feabdc0.html#ixzz43GVJ6wGA.  
6 Viz poznámku 2. 
7 Viz poznámku 4. 
8 EUROPEAN INVESTMENT BANK. EIB Group figures In: European Investment Bank [online]. 04/2016 [cit. 
2016-04-22]. Dostupné z: http://www.eib.org/efsi/efsi_dashboard_april_16_en.jpg.  
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finance členských zemí. Utraceny nemusí být ani peníze evropských daňových poplatníků vzhledem 
k tomu, že přislíbené záruky mohou být v případě úspěšnosti projektů stále využívány na nové a nové 
projekty, na což poukazuje Peter Spiegel v článku „How Juncker plans to unleash investment in 
Europe.“9 Zastánci EFSI poukazují také na skutečnost, že financování rizikovějších projektů může 
podpořit investice v periferních zemích eurozóny, které si stěžovaly, že na podporu z EIB jinak 
nedosáhnou.10 Místopředseda EK Jyrki Katainen dále v článku „Commission will not divert funds 
away from research“11 hájí EFSI s tím, že umožní lepší tržní uplatnění evropského (univerzitního) 
výzkumu a modernizaci vybavení univerzit, stavbu vědeckých parků či datových center. Vedle toho 
zdůrazňuje (viz „Katainen warns politicians on EU investment scheme“)12 výhodu levného financování 
rizikových investic prostřednictvím dluhopisů EIB, jež disponuje ratingem AAA, tedy i možností 
jejich levnějšího financování v porovnání se zadluženými členskými zeměmi. Na inovační potenciál 
rizikovějších investic a důležitou roli veřejného sektoru při jejich podpoře upozorňuje ve svém 
krátkém textu „Secure funding of riskier projects fuels innovation“13 Sue O´Hare. Co se týče vztahu 
mezi EFSI a strukturálními fondy EU, vyjadřuje v rozhovoru pro portál EurActiv.cz Wilhelm 
Molterer, výkonný ředitel EFSI, optimismus spočívající v očekávání, že propojení EFSI a strukturálních 
fondů zvýší efektivitu investic v EU.14 Podporu nějaké formě panevropského investičního programu 
vyjadřuje řada ekonomů v průzkumu zveřejněném Financial Times „FT eurozone economists’ survey 
2015: Policy decisions.“15 Vzhledem k tomu, že EU by byla první, kdo by přišel o peníze v případě 
problémových projektů, měl by EFSI přispět ke zvýšení důvěry investorů a jejich ochoty investovat do 
rizikovějších projektů.16  

Řada ekonomických komentátorů však hodnotí Investiční plán pro Evropu a EFSI mnohem kritičtěji. 
Martin Sandbu v textu „Unimpressive investments, insular nations, and superior economists“17 
označuje EFSI za další důsledek zvláštního zvyku EU zastávat navzájem nekompatibilní přesvědčení. 
Tentokrát se jedná o to, že Evropa potřebuje mnohem více investic a zároveň se veřejné rozpočty v EU 
musí oddlužovat. Daniel Gros dokonce zpochybňuje myšlenku, zda EU potřebuje více investic, ze dvou 
důvodů. Za prvé investiční boom předcházející krizi považuje za příliš velký a za druhé přírůstek populace 
i produktivity zpomaluje, takže není do budoucna třeba tolik kapitálu jako dříve.18 Wolfgang Münchau 

                                                      
9 SPIEGEL, Peter. How Juncker plans to unleash investment in Europe. In: FT.com [online]. November 25, 2014, 
8:11 pm [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/cms/s/0/81eff850-749f-11e4-8321-
00144feabdc0.html#ixzz43GVaKP76. 
10 Viz SPIEGEL, Peter. Jean-Claude Juncker to unveil €315bn EU programme. In: FT.com [online]. November 
24, 2014, 12:34 pm [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/cms/s/0/aa5afbec-73cc-11e4-92bc-
00144feabdc0.html#ixzz43GVzwBNw. 
11 KATAINEN, Jyrki. Commission will not divert funds away from research. In: FT.com [online]. April 21, 
2015, 12:18 pm [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b5f53aa8-e51e-11e4-bb4b-
00144feab7de.html#axzz46THR49ra. 
12 SPIEGEL, Peter. Katainen warns politicians on EU investment scheme. In: FT.com [online]. December 14, 
2014, 2:08 pm [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8cb7412c-8380-11e4-8a84-
00144feabdc0.html#axzz46THR49ra. 
13 O´HARE, Sue. Secure funding of riskier projects fuels innovation. In: FT.com [online]. April 22, 2015, 11:52 
pm [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8c0169a0-e8f8-11e4-b7e8-
00144feab7de.html#axzz46THR49ra. 
14 VITÁSEK, Jan; DENKOVÁ, Adéla. Wilhelm Molterer: Propojení EFSI a strukturálních fondů může zvýšit 
efektivitu čerpání. In: EurActiv [online]. 02/2016 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: 
http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/interview/wilhelm-molterer-propojeni-penez-z-efsi-a-strukturalnich-
fondu-muze-zvysit-efektivitu-cerpani-013162.  
15 FINANCIAL TIMES. FT eurozone economists’ survey 2015: Policy decisions. In: FT.com [online]. January 
4, 2015, 3:14 pm [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/cms/s/0/7c8b3e96-91ce-11e4-bfe8-
00144feabdc0.html#ixzz43GTzLG7a. 
16 HOUSKOVÁ, Silvie. Junckerův plán přináší naději i zásadní změnu v přemýšlení unie. In: Hospodářské 
noviny. 2. 3. 2016 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://noviny.mfcr.cz/news/2016/03/02/h043y01a.htm 
17 SANDBU, Martin. Free Lunch: Juncker’s Baron von Münchhausen investment fund. In: FT.com [online]. 
December 1, 2014, 10:59 am [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/cms/s/0/208dfaa4-7944-11e4-
9567-00144feabdc0.html#ixzz43GUPPrii. 
18 Viz poznámku 16. 

http://noviny.mfcr.cz/news/2016/03/02/h043y01a.htm
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v článku „The Juncker fund will not revive the eurozone“19 sice uznává, že je třeba podpořit investice 
v Evropě, zároveň však kritizuje projekt EFSI. Münchau upozorňuje, že nelze z ničeho udělat něco, a 
pochybuje o tom, že pouhé garance mohou přilákat tolikanásobné množství soukromého kapitálu. 
Garance jsou totiž podle něj pro investory mnohem méně přitažlivé a jisté než přímo vložený kapitál. 
Münchau rovněž zdůrazňuje, že počáteční kapitál je důležitý nejen z hlediska rizik, ale také dostatečné 
likvidity pro realizaci projektů. Za největší problém EFSI pak považuje skutečnost, že příslušné 
investice by proběhly i bez podpory EFSI mj. z důvodu velmi nízkých komerčních úrokových sazeb. 
Uzavírá svůj článek tezí, že EFSI zdaleka nepředstavuje vítaný fiskální stimul do evropské 
ekonomiky. Kritické argumenty vůči EFSI zmiňuje ve svém článku „The graphic Juncker“20 i David 
Keohane. Oproti nedávnému každoročnímu poklesu investic je totiž i částka 315 mld. eur poměrně malá. 
Jak již bylo naznačeno výše, pochybnosti vyvstávají i ohledně patnáctinásobného pákového efektu. 
Obvyklý pákový poměr se totiž u podobných infrastrukturních projektů pohybuje zhruba mezi 
hodnotami pět a sedm. Zmiňováno je také riziko vytěsnění soukromých investic. Profesoři Christopher 
Snowden a Horst Hippler ve své výzvě „Protect and prioritise Horizon 2020 funding“ formulují 
kritiku EFSI založenou na skutečnosti, že EK přesouvá finanční prostředky z programu Horizon 2020 
na záruky z rozpočtu EU. Obávají se poškození základního (univerzitního) výzkumu v EU.21 Otázkou 
také zůstává, zda se skutečně podaří efektivně propojit EFSI se strukturálními fondy EU.22 

V České republice začalo být téma Investičního plánu pro Evropu a EFSI intenzivněji diskutováno 
v souvislosti s únorovým otevřením pobočky EIB v Praze. Už v létě 2015 uzavřela Českomoravská 
záruční a rozvojová banka (ČMZRB) s EIF smlouvu k programu pro konkurenceschopnost malých a 
středních podniků COSME. Získána tak byla protizáruka na dodatečné financování výhodných 
investičních úvěrů pro malé podnikatele v rámci Programu Záruka 2015 – 2023. Podobné dohody s EIF 
uzavřely také Komerční banka a Česká spořitelna. Celkově by tak do roku 2017 mohlo být vyčerpáno 
30 milionů eur. EFSI by však ČR mohla využít i pro velké, např. infrastrukturní projekty.23 Řada 
českých ekonomů, manažerů a ekonomických komentátorů hodnotí „Junckerův plán“ pozitivně a jako 
příležitost.24 Zazněla i kritika českého odmítnutí dobrovolně do fondu přispět.25 Karel Havlíček, 
předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, však mírní očekávání vzhledem 
k tomu, že úvěry jsou již tak poměrně dobře dostupné. Nové členské země navíc příliš nevyužívají té 
části EFSI, která je vyhrazena na větší (mj. infrastrukturní) projekty, vzhledem k tomu, že jsou 
navyklé spíše na využívání strukturálních fondů EU. Pochybnosti panují také ohledně připravenosti 
podniků v ČR na financování ze strany EFSI.26 Není sporu o tom, že diskuse ohledně EFSI bude i nadále 
pokračovat v českých i zahraničních odborných kruzích a jejím vyústěním v průběhu roku 2017 bude 
rozhodnutí o úspěšnosti či neúspěšnosti „Junckerova plánu“ a jeho případném prodloužení do dalších let.  

                                                      
19 MÜNCHAU, Wolfgang. The Juncker fund will not revive the eurozone. In: FT.com [online]. November 30, 
2014, 6:08 pm [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/dc41888c-76f2-11e4-8273-
00144feabdc0.html#axzz46THR49ra. 
20 KEOHANE, David. The graphic Juncker. In: FT.com [online]. November 27, 2014, 9:14 am [cit. 2016-04-22]. 
Dostupné z: http://ftalphaville.ft.com/2014/11/27/2053852/the-graphic-juncker/. 
21 SNOWDEN, Christopher; HIPPLER, Horst. Protect and prioritise Horizon 2020 funding. In: FT.com [online]. 
April 13, 2015, 12:14 am [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/50143f96-dec9-11e4-
b9ec-00144feab7de.html#axzz46THR49ra. 
22 Viz poznámku 13. 
23 ČTK. Z Junckerova balíčku by ČR podporu získat mohla, je na to ale připravená? In: E15. 19. 8. 2015 [cit. 
2016-04-22]. Dostupné z: http://noviny.mfcr.cz/News/2015/08/19/A46A15BN0405.htm.  
24 Mj. HOUSKOVÁ, Silvie. Junckerův plán přináší naději i zásadní změnu v přemýšlení unie. In: Hospodářské 
noviny. 2. 3. 2016 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://noviny.mfcr.cz/news/2016/03/02/h043y01a.htm; 
JIRÁSEK, Jiří. Junckerův plán - nepromarněme příležitost. In: Bankovnictví. 19. 2. 2016 [cit. 2016-04-22]. 
Dostupné z: http://noviny.mfcr.cz/news/2016/02/19/ba02a30a.htm.  
25 Niedermayer (TOP 09): Junckerův plán není samospasitelný. In: ParlamentniListy.cz [online]. 24. 6. 2015 [cit. 
2016-04-22]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Niedermayer-TOP-09-
Junckeruv-plan-neni-samospasitelny-381143.   
26 DENKOVÁ, Adéla. Z Junckerova balíčku by ČR podporu získat mohla, je na to ale připravená? In: EurActiv 
[online]. 02/2016 [cit. 2016-04-22]. Dostupné z: http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/z-junckerova-
balicku-by-cr-podporu-ziskat-mohla-je-na-to-ale-pripravena-013165. 

http://noviny.mfcr.cz/News/2015/08/19/A46A15BN0405.htm
http://noviny.mfcr.cz/news/2016/03/02/h043y01a.htm
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Niedermayer-TOP-09-Junckeruv-plan-neni-samospasitelny-381143
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Niedermayer-TOP-09-Junckeruv-plan-neni-samospasitelny-381143
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Daně 

Gilbert Orsoni 
1916-2016 : un systeme fiscal en transition permanente 
1916-2016 : neustálé změny systému zdanění 
Problemes économiques, Hors-Séries No. 9 (2016), p. 35-41 
Reflexe proměn daňového systému ve Francii v průběhu uplynulých 100 let (daň z příjmu, majetkové 
daně, místní daně, metody zdanění). - Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla tematicky 
zaměřeného na daně a rubriky týkající se daňového systému ve Francii. Další články k tomuto tématu 
viz str. 42, 50, 57 a 64. 
 
Holger Kahle, Matthias Baschnagel, Aaron Kindich 
Aktuelle Aspekte der Ertragsbesteuerung von Server-Betriebsstätten 
Aktuální aspekty zdanění výnosů z provozoven serverů 
Finanz-Rundschau, Jg. 2016, Nr. 5, S. 193-203 
Otázka sídla provozovatele serverů je opět tématem mezinárodních jednání týkajících se boje proti 
daňovým únikům. O oživení zájmu o tuto problematiku se nepostaralo jen odhalení nízkého zdanění 
amerických IT-koncernů v roce 2011, ale také doporučení Evropské komise ohledně agresivního 
daňového plánování z 6.12.2012 a projekt OECD na omezení daňových rájů Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS). Článek představuje aktuální stav diskusí ohledně daňové příslušnosti provozovatelů 
internetových serverů v souvislosti s akčním plánem OECD k BEPS z 5.10.2015 a konceptem 
"Authorised OECD Approach". Dále autoři analyzují vyhlášku německého spolkového ministerstva financí 
o rozdělení zisků pocházejících z tuzemských a zahraničních provozoven s přihlédnutím k judikátu 
Soudního dvora EU z 6.10.2015 ohledně nepřípustnosti exportu dat občanů EU do USA na základě 
smlouvy Safe Harbor. - Pozn. 
 
By Danny Yagan 
Capital tax reform and the real economy : the effects of the 2003 dividend tax cut 
Reforma daně z kapitálových příjmů a reálná ekonomika : účinky snížení zdanění dividend        
v roce 2003 
The American Economic Review, Vol. 105 (2015), No. 12, p. 3531-3563 
V roce 2003 byla ve Spojených státech provedena reforma, na základě které se snížilo zdanění příjmů 
z dividend z 38,6 % na 15 %. Podle předpokladů tímto opatřením mělo dojít ke snížení nákladů kapitálu, 
a tím k podpoře investic a zaměstnanosti. Je však obtížné určit, zda k růstu investic došlo v důsledku 
opatření nebo v důsledku hospodářského cyklu. Autor porovnává dvě skupiny firem - se statusem "C" 
a se statusem "S" (C-corporations a S-corporations) pro daňové účely. Obě skupiny firem jsou 
zdaněny podobnými sazbami a liší se především tím, zda se jich týká zdanění dividend (dividendy 
firem se statusem "S" dani nepodléhají). Firmy se statusem "S" proto mohly být použity jako kontrolní 
skupina. Na základě analýzy autor zjišťuje, že k očekávaným důsledkům (podpora investic a 
zaměstnanosti) nedošlo. Příčiny mohou být různé - snížení sazby mohlo snížit náklady kapitálu méně, 
než se předpokládalo, nebo investice nereagovaly na snížení kapitálu v očekávané míře, popř. obojí. - 
Pozn. 
 
Stanislav Kouba 
Evidence tržeb v České republice. (část 2.) 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 39-43 
Příspěvek představuje a popisuje základní fungování evidence tržeb dle projednávaného návrhu 
zákona o evidenci tržeb, její místo v právním řádu a vztah k jiným normám. V této části se zaměřuje 
na rozsah evidence tržeb (osobní, formální, materiální a časový), evidenci ve zvláštních případech, 
povinnosti před začátkem evidence (§13 až 16) a informování zákazníků o evidenci tržeb. Věnuje se 
také sankcím dle § 28 až 30, opatřením k vynucení nápravy a rovněž zmiňuje umožnění účtenkové 
loterie (§ 35). -- Pokračování z č. 4/2015. 
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Paul Kirchhof 
Familiensplitting: Ein zukunftsweisendes Signal 
Společné zdanění rodiny: signál pro budoucnost 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 9, S. S1-S2 
Německá vláda hodlá v dohledné době reformovat společné zdanění manželů. Autor článku při této 
příležitosti představuje svůj vlastní návrh reformy, tzv. společné zdanění rodiny (Familiensplitting). 
Dikce stávajícího německého zákona o dani z příjmů je totiž podle autora orientována více na 
výdělečnou činnost jednotlivých členů rodiny a vede k nemalým zásahům státu do dělby práce a 
odpovědnosti mezi rodiči, aniž by byla přímo upravena vyživovací povinnost rodičů vůči dětem. Tyto 
nedostatky může naopak právě řešit koncept společného zdanění rodiny, který by explicitně snížil výši 
zdanitelných příjmů o veškeré vynaložené náklady na výživu a zabezpečení dětí. - Pozn. -- K existujícímu 
konceptu společného zdanění manželů a jeho kritickému zhodnocení viz také článek v čísle na s. S3-S4. 
 
Cécile Bazart 
Fiscalité : une affaire de psychologie et de morale 
Zdanění : otázka psychologie a morálky 
Problemes économiques, Hors-Séries No. 9 (2016), p. 20-26 
Článek podává přehled o otázkách týkajících se zdanění z hlediska psychologie - co vede daňové 
poplatníky k daňovým únikům, jaké faktory ovlivňují daňovou morálku (např. spravedlnost zdanění či 
vnímání přínosu daně, tj. transparentnost v tom, na co je určen výnos konkrétní daně) a jak dodržování 
daňových předpisů podpořit. - Pozn. -- Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na daně a 
rubriky "Stát a zdanění" (L'État et sa fiscalité). Další články k tomuto tématu viz str. 5, 13 a 27. 
 
By Harriet Agnew 
Flight of the non-doms? 
Útěk osob bez domicilu? 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39108 (10.3.2016), p. 7 
Po více než 200 let mohli cizinci žijící a pracující v Británii požívat status osob bez daňového 
domicilu ("non-dom"), díky kterému nemuseli platit daně z příjmů a zisku vydělaných v zahraničí. 
Britský ministr financí George Osborne považuje tento režim za nespravedlivý a hodlá jej změnit. 
Otázkou je, zda reforma nepovede k odchodu některých bohatých jedinců, kteří v Británii vytvářejí 
pracovní místa a jsou významnými tvůrci britského bohatství. 
 
By Emmanuel Saez and Stefanie Stantcheva 
Generalized social marginal welfare weights for optimal tax theory 
Zobecněné společenské mezní váhy blahobytu a teorie optimálního zdanění 
The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 1, p. 24-45 
Autoři rozšiřují standardní teorii optimálního zdanění o tzv. "zobecněné společenské mezní váhy 
blahobytu" (generalized social marginal welfare weights). Váhy reprezentují hodnotu, kterou 
společnost přisuzuje poskytnutí dodatečného dolaru na spotřebu danému jedinci a zároveň odrážejí 
snahu společnosti o spravedlnost. Model může posloužit při hodnocení efektivity daňových reforem. - 
Pozn. 
 
Vítězslav Kozák 
K plánovanému prolomení daňové mlčenlivosti v trestním řádu 
Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 3, s. 35-37 
Seznámení s nově plánovaným průlomem daňové mlčenlivosti ze strany orgánů činných v trestním 
řízení (OČTR) a vysvětlení důvodů, které stojí v pozadí této předkládané změny. Autor shrnuje účel 
návrhu zákona, kterým se mění trestní zákoník a trestní řád s cílem uvést českou právní úpravu do 
souladu se směrnicí č. 2014/42/EU, o zajišťování a konfiskaci nástrojů a výnosů z trestné činnosti       
v EU. Návrh zákona zavádí novou trestní sankci ve formě ochranného opatření spočívajícího v zabrání 
části majetku, a to za předpokladu sníženého důkazního standardu, a zejména dává nově OČTR 
možnost žádat od správce daně informace z rozhodnutí o stanovení daně z příjmů. Prolomení daňové 
mlčenlivosti stanovené přímo v trestním řádu (zařazeno do stávajícího § 8 odst. 2 trestního řádu) bude 
lex specialis vůči daňovému řádu. - Pozn. 
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Friedrich Klenk 
Können einzelne Betriebe von Personen des öffentlichen Rechts Unternehmer sein? : Folgerungen 
aus dem EuGH-Urteil Gmina Wrocław 
Mohou být jednotlivé podniky veřejnoprávních korporací podnikateli? : závěry plynoucí            
z rozsudku Soudního dvora EU v kauze Gmina Wrocław 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 65, (2016) Nr. 5, S. 180-183 
Komentář k rozsudku Soudního dvora Evropské unie z 29.9.2015 ve věci podniků ve vlastnictví 
polského města Vratislav (případ Gmina Wrocław). Rozsudek podle mínění autora relativizuje názor, 
že jednotlivé podniky a provozy v rámci veřejnoprávní korporace nemají vlastní právní subjektivitu (a 
tudíž ony samy také nejsou plátci DPH či obratové daně ze své činnosti), pokud vystupují a provádí 
fakturaci jménem svého zřizovatele. Pro uznání nesamostatné ekonomické činnosti však musí dle 
judikátu veřejnoprávní zřizovatel navíc ručit za činnost podniku, samotný podnik nesmí disponovat 
vlastním majetkem a veškeré jeho příjmy a výdaje musí být navázány na rozpočet zřizovatele.            
V článku jsou aplikovány zásady rozsudku na pojetí veřejnoprávních podniků v Německu, kde je na 
spolkové, zemské a komunální úrovni častým zvykem majetek těchto podniků oddělovat od rozpočtu 
zřizovatele. Autor konstatuje, že i když rozhodnutí o uvalení daňové povinnosti na části 
veřejnoprávních korporací se zvláštním majetkem leží na německých finančních úřadech, bude proces 
stanovení daně pro právnické veřejnoprávní osoby komplikovanější. - Pozn. 
 
Roman Pecháček 
Kontrolní hlášení a mimořádně přísné pokuty 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 21-23 
Zákon o DPH ukládá v souvislosti s kontrolním hlášením speciální sankce ve formě pokut, které se 
uplatní namísto obecných sankcí upravených v daňovém řádu (§ 101h zákona č. 235/2004 Sb.). Autor 
informuje o jednotlivých pokutách a jejich výši a uvádí, že je považuje za mimořádně a neodůvodněně 
přísné (základní pokuta, pokuty po výzvě k podání řádného kontrolního hlášení, pokuty po výzvě        
k podání následného kontrolního hlášení, pokuta při neodstranění pochybností správce daně, nejvyšší 
pokuta až půl milionu korun, splatnost pokut a možnost odvolání). Doplňuje, že přísnost sankcí vedla 
MF v únoru 2016 k přípravě návrhu novely zákona o DPH, která má zmírnit dopad pokut. - Pozn. 
 
Alexandre Dumot 
L'État maximise-t-il les recettes fiscales? 
Maximalizuje stát daňové příjmy? 
Problemes économiques, Hors-Série No. 9 (2016), p. 13-19 
Shrnutí cílů a trendů fiskálních politik vyspělých zemí. Ve 2. polovině 20. století vzrůstaly veřejné 
výdaje a zároveň rostl počet cílů, které bylo třeba brát v úvahu při provádění fiskálních politik. 
Postupně tak daňové systémy nabývaly na složitosti. V 70. letech se objevila teorie strany nabídky, 
která představila Lafferovu křivku a názor, že přílišné zdanění může být na škodu. V současné době 
patří mezi diskutovaná témata boj proti daňovým únikům a harmonizace systémů zdanění. - Pozn. -- 
Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na daně a rubriky "Stát a zdanění" (L'État et sa 
fiscalité). Další články k tomuto tématu viz str. 5, 20 a 27. 
 
Mireille Chiroleu-Assouline 
La fiscalité incitative : le cas de l'écofiscalité 
Daňové pobídky : případ ekologických daní 
Problemes économiques, Hors-Séries no. 9 (2016), p. 27-33 
Autorka na příkladu ekologických daní vysvětluje problematiku daňových pobídek a jejich účel (snaha 
motivovat jedince k chování, které je pro ně prospěšné, a maximalizovat společenský užitek 
odstraněním nedokonalostí na trzích). Nejprve jsou uvedena teoretická východiska ekologických daní 
(redukce škodlivých externalit), dále se autorka zabývá problematikou výnosů z ekologických daní, 
vlivem zavedení daní na konkurenceschopnost podniků a na spotřebu domácností. V závěru je 
představena tzv. teorie dvojí dividendy. - Pozn. -- Článek je součástí čísla tematicky zaměřeného na 
daně a rubriky "Stát a zdanění" (L'État et sa fiscalité). Další články k tomuto tématu viz str. 5, 13 a 20. 
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Eva Sedláková 
Podnikání ve společnosti z hlediska daně z příjmů. [1. část] 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 14-22 
Nový občanský zákoník počínaje r. 2014 nahradil institut sdružení bez právní subjektivity titulem 
společnost, smlouva o společnosti je upravena § 2716 až 2746 tohoto zákona. Autorka nejprve 
charakterizuje podstatu společnosti, společníky společnosti a upozorňuje na skutečnost, že společnost 
nemá právní osobnost. Na mnoha příkladech pak dokumentuje různé aspekty podnikání ve 
společnosti: smlouva o společnosti mezi manžely; rozdělení příjmů a výdajů ze samostatné činnosti 
mezi společníky společnosti; paušální výdaje společníků; rozdělení příjmů z kapitálového majetku; 
vedení daňové evidence ve společnosti; vlastnické právo k majetku ve společnosti; majetek nabytý 
společníky formou finančního leasingu. 
 
Zdeněk Burda 
Posečkání daně v judikatuře správních soudů 
Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 3, s. 47-56 
Výběr komentované judikatury Nejvyššího správního soudu se věnuje sporům z oblasti posečkání 
daně (žalovatelnost nepovolení splátek, nárok na povolení posečkání správcem daně; žádost o posečkání 
daně podaná až po jejím uhrazení; žaloba v případě nedodržení podmínek posečkání; žádost                
o posečkání daně a její vliv na prekluzivní lhůtu pro vybrání daně; povinnost správce daně vyzvat 
daňový subjekt k doplnění žádosti o posečkání daně o důkazy; povinnost správce daně aktivně 
vyhledávat důvody posečkání ve spise; platnost pokynu GFŘ a jeho dopad na žádost o posečkání; 
povolení splátek a potvrzení o bezdlužnosti). 
 
Alena Dugová, Jiřina Neumannová 
Problematika skutečného sídla a místní příslušnosti v oblasti DPH 
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 1, s. 65-68 
K problematice skutečného sídla jakožto kritéria pro určení místní příslušnosti orgánů Finanční správy 
ČR v oblasti DPH. Otázky spojené s určováním místní příslušnosti v oblasti DPH jsou v kontextu boje 
proti daňovým únikům intenzivně diskutovány a finanční správa veřejně deklaruje, že se při svých 
kontrolách bude zaměřovat právě na společnosti, které mají zapsané v obchodním rejstříku odlišné 
sídlo, než je sídlo skutečné. Autorky poskytují ucelený přehled dané problematiky a zaměřují se na 
důsledky neoznámení skutečného sídla a praktické problémy spojené se skutečným sídlem (při 
registraci k DPH a při aplikaci DPH ve vztahu ke skutečnému sídlu) i místní příslušnost v kontextu 
boje proti karuselovým podvodům (aktuální praxe orgánů finanční správy a vládní návrh na zavedení 
celostátní působnosti). - Pozn. 
 
Laurent Simula 
Quel systeme fiscal dans un monde ouvert? 
Jakou podobu by měly mít daňové systémy v otevřeném světě? 
Problemes économiques, Hors-Séries No. 9 (2016), p. 72-80 
Rostoucí globalizace vede k větší mobilitě kapitálu a pracovních sil. Vyspělé státy snižují zdanění 
práce a kapitálu a zároveň zvyšují nepřímé daně, což ale negativně dopadá zejména na domácnosti      
s nízkými a středními příjmy. Jak tedy přistupovat ke zdanění v otevřených ekonomikách? Je nutné 
hledat taková řešení, která budou využívat výhody plynoucí z otevřenosti ekonomik a zároveň budou 
ekonomicky efektivní a společensky spravedlivá. - Pozn. -- Článek je součástí speciálního čísla se 
zaměřením na daně a rubriky týkající se budoucnosti daní a veřejných financí. Další články k tomuto 
tématu viz str. 81, 89, 97 a 104. 
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Wolfram Birkenfeld ... [et al.] 
Rechtsprechungsreport zur Umsatzsteuer: Praxisrelevante Entscheidungen des EuGH im 
Zeitraum 01.01.2011-31.12.2015 und zurzeit anhängige Verfahren 
Zpráva o judikatuře k DPH: z hlediska praxe důležitá rozhodnutí Evropského soudního dvora   
v období od 1.1.2011 do 31.12.2015 vč. aktuálně probíhajících řízení 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 10, Beilage Nr. 3 (68 S.) 
Přehled významných rozhodnutí Evropského soudního dvora k problematice DPH za období 2011-
2015 (dle jednotlivých paragrafů, zohledněn je dopad na právní praxi a legislativu v Německu). - 
Pozn. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. VII. část 
Účetnictví, Sv. 2016, č. 3, s. 16-21 
Poslední díl ze série článků ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Zdanění ostatních (výslovně 
neuvedených) příjmů, zdanění příjmů z majetku, metody pro zamezení dvojího zdanění. Zásada rovného 
nakládání, řešení případů dohodou, výměna informací mezi smluvními státy. Příklady, test na procvičení. 
Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2016/03/10/A3EA16031601.htm 
 
Katharina Schneider 
So wird das Minus zum Plus : private Geldanlage 
Tak se stane z minusu plus : soukromé investice 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 50 (11.3.2016), S. 34-35 
Podle německého spolkového ministerstva financí si daňoví poplatníci nebudou moci odečíst ztráty     
z případných negativních úroků ze svého daňového základu. Podle názoru ministerstva se jedná o náklady, 
které už jsou zahrnuty ve stávajícím odpočtu z daně z kapitálových příjmů, který pro jednotlivou 
fyzickou osobu činí 801 eur ročně. Stejně tak německá daňová správa neuznává odpočet z daňového 
základu za ztráty způsobené držením cenných papírů subjektů, které upadly do insolvence. Tuto praxi 
nicméně mohou relativizovat judikáty Spolkového finančního dvora z 12. ledna 2016, podle nichž 
výpadky z příjmů za cenu pozbyvší opce musí být při odpočtu daně uznány s ohledem na marně 
vynaložené pořizovací náklady. Jak dalekosáhlé důsledky budou z judikátu vyvozeny, bude záležet na 
ministerstvu financí. U Spolkového finančního dvora jsou však nyní projednávány další obdobné 
případy. Otázka daňového ošetření ekonomické ztráty tak nepřestává být v Německu důležitým 
tématem. -- K tématu viz také komentář v Handelsblatt sv. 2016, č. 51 (14.3.2016), s. 31. 
 
Hana Erbsová 
Soudní výklad některých podmínek pro uplatnění odpočtu DPH 
Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 3, s. 31-34 
Podmínky vzniku a uplatnění nároku na odpočet daně jsou upraveny v § 72-79c zákona o dani z přidané 
hodnoty a také v článku 167-192 směrnice Rady č. 2006/112/ES, o společném systému DPH. Autorka 
nejprve rozebírá rozhodnutí Soudního dvora EU ohledně oprávněnosti nároku na odpočet DPH z hlediska 
ekonomické činnosti plátce daně, jejího charakteru a dalších souvisejících podmínek. Poté se věnuje 
judikatuře SDEU týkající se vnitrostátních norem užívajících odepření nároku na odpočet DPH jakou 
určitou formu sankce za nesplnění formálních podmínek či povinností plátcem daně (např. přenesení 
daňové povinnosti). - Pozn. 
 
Václav Zíka 
Stav mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v České republice 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 44-50 
Příspěvek shrnuje poslední vývoj v oblasti sjednávání a uzavírání bilaterálních smluv a dalších 
dokumentů, kterými ČR řeší problematiku mezinárodního dvojího zdanění příjmů a popř. i majetku. 
Autor přináší charakteristiku smyslu, účelu a cílů mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění. 
Dále informuje, které mezinárodní smlouvy vstoupily v roce 2015 v platnost, které další jsou 
projednávány, podepsány a schvalovány i se kterými zeměmi se očekávají budoucí jednání v r. 2016 
(Kamerun, Irák, Makedonie, Jižní Korea, Botswana, JAR, Srí Lanka, Katar). Tabulka přináší přehled 
platných smluv ČR o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu k 19.1.2016 (více než 80 smluv). 
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Miguel A. Rodriguez Cuadros 
The non-discrimination principle and VAT : rules of thumb for trade and tax-policy makers 
Princip nediskriminace a DPH : orientační pravidla pro tvůrce daňových zákonů a zákonů         
v oblasti obchodu 
Global trade and customs journal, Vol. 11 (2016), No. 2, p. 62-70 
Podle článku III GATT je zakázáno, aby členové Světové organizace obchodu (WTO) přijímali jakékoli 
daňové zákony, které by zvýhodňovaly domácí výrobky oproti zahraničním (princip národního 
zacházení). Autor nejprve vysvětluje dva způsoby, jakými může docházet k diskriminaci ("de jure" a 
"de facto"), uvádí spory týkající se DPH a principu národního zacházení řešené na úrovni WTO a analyzuje, 
jakým způsobem může daň z přidané hodnoty porušovat princip národního zacházení (aplikace 
různých sazeb, výjimky z daně, aj.). V závěru je uvedeno osm jednoduchých orientačních pravidel, 
jejichž dodržení by mělo zajistit větší rovnost zdanění domácích a zahraničních výrobků. - Pozn. 
 
By Christian Oliver, Tim Bradshaw and Barney Jopson 
Transatlantic face-off 
Transatlantický střet 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39129 (5.4.2016), p. 7 
Evropská komise provádí daňové šetření americké společnosti Apple, která podle ní díky výhodnému 
daňovému režimu v Irsku ušetřila miliardy na mezinárodních daňových platbách. Pokud se podezření 
potvrdí, bude muset Apple doplatit Dublinu miliardy eur. Společnosti se zastal americký ministr 
financí Jack Lew, podle kterého komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová vede 
křížovou výpravu proti daňovým únikům, poškozující mezinárodní daňovou politiku a vyvolávající 
obavy z ohrožení principů spravedlnosti. 
 
Nicolas Lagrange 
Un modele fiscal et social a inventer 
Je nutné vymyslet nový model zdanění a sociální model 
Problemes économiques, No. 3128 (2016), p. 40-43 
Diskuze nad vhodností a různými možnostmi regulace a zdanění sdílené ekonomiky (ve Francii, ale          
i obecně). - Pozn. -- Další články k problematice sdílené ekonomiky viz str. 5, 10, 17, 28 a 34. 
 
Daniel Hušek, Soňa Kelnerová 
Úvaha nad sankčním systémem v oblasti kontrolních hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 6-9 
Seznámení s úpravou sankčního systému kontrolních hlášení, zejména z pohledu principů, na nichž je 
sankční systém vystavěn, jeho očekávané funkčnosti a homogenity s českým daňovým právem. Autoři 
seznamují s právní úpravou tohoto nového institutu (byl zaveden novelou zákona o DPH č. 360/2014 
Sb.) k právnímu stavu ke dni 18.1.2016. V souvislosti s tím rozebírají diskreční pravomoc správce 
daně (správní uvážení) a problematiku pokuty za nesplnění povinnosti podat kontrolní hlášení jako 
možný správní delikt. - Pozn. 
 
Růžena Kohoutková, Hana Zídková 
Všeobecný přenos daňové povinnosti a cash-flow veřejných rozpočtů České republiky 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 23, (2015) č. 6, s. 47-61 
V současném režimu DPH je placení daně rozloženo na jednotlivé plátce v distribučním řetězci v závislosti 
na výši jejich přidané hodnoty. Autorky vyčíslují potenciální negativní dopad na cash-flow veřejných 
rozpočtů při zavedení všeobecného přenosu daňové povinnosti (mechanismus reverse charge) v ČR, 
shrnují výhody a nevýhody přenosu daňové povinnosti a hodnotí tento systém z hlediska plátců DPH    
i státu. Kvantifikace by měla být přínosem v politické diskusi o zavedení nového mechanismu výběru 
DPH, který navrhl český ministr financí v červnu 2014 Radě ministrů financí EU ECOFIN. V první 
části článku je popsáno fungování standardního systému DPH a přenosu daňové povinnosti a je vysvětleno, 
jakým způsobem reverse charge zabraňuje daňovým únikům. Dále autorky seznamují s metodou 
použitou k vyčíslení financování státního rozpočtu ve standardním systému DPH. Následně jsou 
uvedeny výpočty a výsledná částka, kterou je průběžně financován státní rozpočet ČR při současném 
systému DPH. Tento výsledek se rovná negativnímu dopadu zavedení všeobecného přenosu daňové 
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povinnosti na cash-flow rozpočtu, protože při něm by stát o průběžné financování přišel. V závěru 
jsou rozebírány další dopady zavedení přenosu daňové povinnosti na fungování DPH a možné 
alternativy boje proti daňovým únikům. - Pozn. 
 
Jan Kotala 
Zajišťovací příkaz na dosud nestanovenou nebo nesplatnou daň 
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 1, s. 61-64 
Zajištění daně ve smyslu § 167-169 daňového řádu je jedním z nejsilnějších nástrojů, které má správce 
daně k dispozici při výkonu své činnosti, protože přichází často neočekávaně, a správce daně musí mít 
důvodnou obavu, že budoucí daňová povinnost daňového subjektu nebude dobytná nebo její výběr 
bude spojen se značnými obtížemi. Autor představuje institut zajištění v daňovém právu a jeho druhy, 
dynamiku zajištění daně a zástavy v číslech za období 2010-2014 a hlavní body zajišťovacího příkazu 
v teorii daňového řádu. Poté rozebírá problematiku zajišťovacího příkazu v aktuální judikatuře. V závěru 
nabízí možný postup při obdržení zajišťovacího příkazu ze strany daňových subjektů. Grafy informují 
o vývoji počtu rozhodnutí a o finančním objemu u zajištění daně a zástavy Finanční správy v letech 
2010-2014. - Pozn. 
 
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. 21, (2016) č. 3  

Zdaňování příjmů ze zahraničí - daň z příjmů a příklad vyplnění přiznání k DPPO (s. 4-10); Rozdílné 
podmínky daňového řešení nájmu a finančního leasingu (s. 11-16); Úroky z úvěrů na financování 
bytových potřeb - k možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím nezdanitelné části základu 
daně ve formě zaplacených úroků z úvěrů (s. 17-20); Posouzení stáří pohledávky za dlužníky v insolvenčním 
řízení pro účely opravy výše daně na výstupu, kritický pohled na rozhodnutí Nejvyššího správního 
soudu - rozsudek čj. 9 Afs 170/2014-42 (s. 23-26); Aspekty DPH při zdaňování přepravy osob (s. 27-30); 
Soudní výklad některých podmínek pro uplatnění odpočtu DPH (s. 31-34); K plánovanému prolomení 
daňové mlčenlivosti v trestním řádu (s. 35-37); Penále podle daňového řádu jako trestní obvinění        
v krátkém zamyšlení (s. 43-46); Posečkání daně v judikatuře správních soudů (s. 47-56).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Sv. 17, (2016) č. 3-4  

Autorské honoráře - zdanění a pojistné odvody v r. 2016 (s. 5-6); Příjmy ze zahraničí - příjmy daňových 
rezidentů Česka za r. 2015 (s. 10-14); Osoby povinné přiznat daň nebo zaplatit daň - DPH (s. 24-27); 
Pohledávky v daňové evidenci - z hlediska daně z příjmů (s. 49-53); Oceňování majetku a dluhů         
v daňové evidenci (s. 54-58); Elektronická aukce (s. 73-77); Novela zákona o ochraně spotřebitele - 
možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, 1. část (s. 82-86); Výpověď z organizačních 
důvodů v praxi (s. 95-99).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 24, (2016) č. 6  

Pronájem nemovitých věcí v daních z příjmů, 1. část - příjmy z nájmu, kauce zaplacená pronajímateli, 
odpisování pronajatého nemovitého majetku (s. 2-6); Změna zdaňovacího období pro účely DPH od 
začátku kalendářního roku (s. 7-11); Úplatný převod akcií v roce 2016, nezahrnutých v obchodním 
majetku - osvobození a zdanění příjmů (s. 11-17); Optimalizace daně silniční: jak ji využít? (s. 17-20); 
Kontrolní hlášení a mimořádně přísné pokuty - jednotlivé pokuty dle § 101h zákona o DPH (s. 21-23); 
Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016 
- rozšíření působnosti režimu dle nařízení vlády č. 11/2016 Sb. (s. 31); Drobný hmotný majetek - 
účetní pravidla a postupy dle zákona o daních z příjmů (s. 32-36).  

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

Sv. 2016, č. 5-6  

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1.2.2016 - na základě nařízení vlády č. 11/2016 Sb. 
(s. 1); Změny zákona o daních z příjmů 2016: cenné papíry a zřizovací výdaje (s. 4); Daňové přiznání 
k DPPO 2015 (s. 5-10).  
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Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi   

Sv. 2016, č. 7  

Vliv zvýšení minimální a průměrné mzdy na limity v zákonu o daních z příjmů (s.1- 4); Dotazy: 
zaměřeno na kontrolní hlášení! (s. 6-7).  

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Sv. 24, (2016) č. 1  

DPH u nemovitých věcí v roce 2016 - dle novely č. 360/2014 Sb., osvobození od daně při dodání 
nemovitých věcí (s. 2-5); Úvaha nad sankčním systémem v oblasti kontrolního hlášení podle zákona    
o DPH (s. 6-9); Daň z příjmů fyzických osob od 1.1.2016 (s. 10-11); Vztahy České republiky a 
Lichtenštejnského knížectví v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2016 - dle novely 267/2014 Sb. (s. 12-13); 
Podnikání ve společnosti z hlediska daně z příjmů, 1. část (s. 14-22); Změny v přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za zdaňovací období 2015 (s. 23-31); Přiznání k dani z příjmů právnických osob za 
zdaňovací období započatá v roce 2015 (s. 32-38); Evidence tržeb v ČR, 2. část (s. 39-43); Stav 
mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v ČR (s. 44-50); Pružná pracovní doba a práce 
přesčas (s. 51-54); Judikatura Soudního dvora EU - k DPH (s. 72-76).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 65 (5.4.2016)  

Daňaři jdou po kauze Panama (s. 1) a Daňový ráj to napohled (s. 2) a Evropští komisaři si Panama 
Papers pochvalují, získali další zbraň proti daňovým únikům (s. 3) a komentář na s. 8; Seriál Investice 
2016: Investování nejsou závody, pozor na dobré rozložení rizik (s. 17-21).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 66 (6.4.2016)  

Výběr DPH vzrosl o miliardy. Díky hlášení, říká šéf správy daní - k výraznému růstu výnosů z DPH    
v prvním čtvrtletí roku 2016 a jeho zdůvodnění (s. 4); Panamská firma pomáhala obcházet sankce - 
skandál Panama Papers a obcházení mezinárodních sankcí na obchod s diktátorskými režimy (s. 6) a 
politické důsledky aféry Panama Papers pro islandského premiéra (s. 1 a 6).  

Účetnictví  

Sv. 2016, č. 3  

Koordinační výbor ke zdanění příjmů nerezidentů (s. 2-9); Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - VII. 
část (s. 16-21); Oznamovací povinnost o osvobozených příjmech (s. 24-28); Opravné a dozorčí 
prostředky v daňovém řízení (s. 36-42).  

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Juha-Pekka Niinimäki 
Asymmetric information, bank lending and implicit contracts differences between banks  
[elektronický zdroj] 
Asymetrické informace, bankovní půjčky a implicitní smlouvy : rozdíly mezi bankami 
Czech economic review, Vol. 9 (2015), No. 2, p. 74-90 
Článek zkoumá z teoretického hlediska specifický vztah mezi bankami a vypůjčovateli, kdy asymetrické 
informace mezi vypůjčovateli a bankami vedou k tomu, že je vypůjčovatel vázán na konkrétní banku 
(informational lock-in effect). Na rozdíl od klasické teorie vztahového bankovnictví (relationship 
banking theory), která předpokládá vázanost klienta na banku z důvodu rozdílů mezi vypůjčovateli, 
zkoumá autor situaci, kdy jsou příčinou vázanosti na banku rozdíly mezi bankami. Banky obvykle 
poskytují výhodnější podmínky (nižší úrokové sazby) novým klientům. Klienti však u banky zůstávají 
i v delším období, během kterého banka sazby zvýší. Příčinou je existence "dobrých" a "špatných" 
bank. "Dobré banky" mohou klientovi poskytnout další služby (např. restrukturalizaci dluhu, výhody 
plynoucí z toho, že banka nabízí služby mnoha firmám v daném odvětví, apod.). Firmy, které si od 
banky půjčují finanční prostředky, tak nejsou ochotny banku změnit, i když by jim jiná banka jako 
novým klientům nabídla nižší úrokové sazby (riskují, že by přešli ke "špatné bance" s dlouhodobě 
ještě horšími podmínkami než má původní banka). - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://auco.cuni.cz/ 
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A. Beljanin, I. Denisova 
Bednost' ne porok, no naučnaja problema : Nobelevskaja premija po ekonomike 2015 goda - 
Angus Diton 
Chudoba není hřích, ale vědecký problém : Nobelova cena za ekonomii za rok 2015 - Angus Deaton 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, No. 1, s. 107-116 
Nobelova cena za ekonomii za rok 2015 byla udělena americkému vědci Angusu Deatonovi za 
výzkum spotřebitelského chování, chudoby a blahobytu. Článek přináší charakteristiku jeho hlavních 
vědeckých výsledků a analýzu jeho přínosu pro ekonomickou vědu z hlediska sběru a analýzy 
mikroekonomických a sociálních dat. 
 
By Charles Engel 
Exchange rates, interest rates, and the risk premium 
Měnové kurzy, úrokové sazby a riziková prémie 
The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 2, p. 436-474 
Existují dva empirické vztahy týkající se úrokové míry a měnových kurzů, které nejsou navzájem       
v souladu, a proto představují výzvu pro tradiční ekonomické modely v oblasti mezinárodních financí. 
Zvýšení domácí úrokové sazby v krátkém období vede ke zvýšení očekávané výnosnosti krátkodobých 
depozit denominovaných v měně domácí země. Z toho vyplývá, že investice do měny domácí země je 
rizikovější. Podle standardních modelů však v případě relativního zvýšení úrokových sazeb dochází    
k apreciaci domácí měny, což implikuje snížení rizika. Podle jednoho z předpokladů tak při zvýšení 
úrokové sazby dochází ke zvýšení rizika (vzhledem k vyšší očekávané výnosnosti depozit), podle 
druhého z nich ke snížení (snížení rizika je jednou z příčin posílení měny). Autor dokládá tento 
protichůdný vztah a navrhuje model, který by oba vztahy postihoval. - Pozn. 
 
By Heng Chen and Wing Suen 
Falling dominoes : a theory of rare events and crisis contagion 
Dominový efekt : teorie mimořádných událostí a šíření krize 
American Economic Journal: Microeconomics, Vol. 8 (2016), No. 1, p. 228-255 
Určité události (např. útoky na měnu, revoluce) jsou poměrně málo časté, pokud k nim ale dojde, 
vyskytují se ve vlnách. Autoři zkoumají, jak je možné, že se krize přenáší mezi zeměmi, které spolu 
zdánlivě nejsou propojené (ať už finančně, politicky, nebo ekonomicky). Klíčovým prvkem modelu je 
nejistota, která vede ke změně pohledu ekonomických subjektů na frekvenci a úspěšnost těchto 
událostí v případě, že k události (např. válce nebo převratu) dojde v jiné zemi. - Pozn. 
 
Aleksandar Vasilev 
Insurance-markets equilibrium with double indivisible labor supply [elektronický zdroj] 
Rovnováha na trzích s pojištěním za předpokladu dvojí nedělitelné nabídky práce 
Czech economic review, Vol. 9 (2015), No. 2, p. 91-103 
Ve standardním modelu hospodářského cyklu jsou změny odpracovaných hodin příčinou přibližně 
dvou třetin výkyvů výstupu. Model však počítá pouze s nabídkou práce soukromému sektoru (je 
ignorována možnost volby mezi prací v soukromém a veřejném sektoru). V Evropské unii je ale 
veřejný sektor významným zaměstnavatelem, model tak spíše odpovídá podmínkám USA. Autor proto 
zavádí model ekonomiky, ve kterém je zakomponován veřejný a soukromý sektor. Domácnosti se 
rozhodují, jak rozdělit svůj disponibilní čas na práci ve veřejném sektoru, na práci v soukromém 
sektoru a volný čas. Dále je také zavedeno omezení, že jedinec může pracovat na plný úvazek vždy 
buď v soukromém, nebo ve veřejném sektoru (práce v obou sektorech zároveň by znamenala 
překročení limitu celkového disponibilního času). Toto omezení vede k tomu, že by měly existovat 
dva oddělené trhy s pojištěním proti nezaměstnanosti pro soukromý a veřejný sektor. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2016/04/Auco_2b_2015.pdf 
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Norbert Häring 
Ökonomie nach Darwin : die Evolutionsökonomik empfiehlt den Abschied vom rational 
denkenden Homo oeconomicus 
Ekonomie podle Darwina : evoluční ekonomie doporučuje upuštění od racionálně myslícího 
homo oeconomica 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 56 (21.3.2016), S. 12 
Uvažování mainstreamové ekonomie o člověku jako o racionálně uvažujícím jedinci, který jedná za 
účelem maximalizace svého užitku, se stává předmětem kritiky výzkumníků z řad behavioralistů a 
evolucionistů. Kupříkladu podle ekonomů Iva Bischoffa, Jasona Collinse a podle biologa Davida 
Sloana Wilsona se lidské jednání neřídí racionalitou ekonomickou, nýbrž evoluční. To znamená, že 
lidé nesledují primárně maximalizaci užitku, jako spíše své přežití a zachování stability. To by podle 
těchto ekonomů mohlo vysvětlit na 165 pozorovaných kognitivních odchylek v lidském jednání od 
modelu homo oeconomicus. Autor článku ale upozorňuje, že ekonomické myšlení založené na 
evolučních předpokladech musí být podrobeno ještě důkladné teoretické analýze, aby konkrétní 
doporučení konstruovaná v tomto paradigmatu nebyla postavena na chybných kauzalitách a nevedla   
k sociálnímu inženýrství. 
 
By Yu Awaya and Vijay Krishna 
On communication and collusion 
Ke komunikaci a koluzi 
The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 2, p. 285-315 
Článek se zabývá rolí komunikace ve Stiglerově modelu opakovaného oligopolu s tajným snižováním 
cen. Je zjišťován vliv tzv. "cheap talk" ("laciné komunikace"), což je způsob komunikace v teorii her, 
který firmám nepřináší další náklady, ale je nezávazný a neověřitelný. Firmy nemají možnost přímo 
zjišťovat ceny a úroveň prodejů ostatních firem, dodržování koluzivních dohod je zjišťováno pouze 
nepřímo (údaje o chování ostatních firem jsou zkreslené). Autoři porovnávají situaci, kde firmy 
nekomunikují a kde ke komunikaci dochází, a zjišťují, že v případě existence komunikace mezi 
firmami mají podniky možnost lépe sledovat chování ostatních podniků, což vede k vyšším cenám a 
ziskům. - Pozn. 
 
By Leandro S. Carvalho, Stephan Meier, and Stephanie W. Wang 
Poverty and economic decision-making : evidence from changes in financial resources at payday 
Chudoba a ekonomické rozhodování : důkazy ze změny finančních prostředků v den výplaty 
The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 2, p. 260-284 
Ekonomické rozhodování chudých lidí se obecně liší od rozhodování lidí, kteří chudí nejsou (např. 
vyšší tendence půjčovat si za vysoké úrokové sazby, sázet, apod.). Autoři v článku na základě 
experimentu zkoumají, jak se liší ekonomické rozhodování chudých lidí před výplatou a po výplatě. 
Výzkumu se zúčastnilo téměř 4 000 respondentů rozdělených náhodně do dvou skupin (respondenti 
dotazovaní před výplatou a po výplatě). Mezi oběma skupinami se určité rozdíly v rozhodování 
projevily, neprokázalo se však, že by různá situace před výplatou a po výplatě vedla např. ke 
zvýšenému riskování či méně racionálním rozhodnutím. - Pozn. 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Elisabeth Roegele ; [rozhovor vedli] Frank M. Drost, Peter Köhler 
"Wir werden Ross und Reiter nennen" : Deutschlands oberste Wertpapieraufseherin über 
schärfere Waffen gegen Kursmanipulationen, neue Varianten bei Börsentricksereien und die 
Grenzen beim Anlegerschutz 
"Budeme věci nazývat pravými jmény" : nejvyšší německá dohlížitelka nad cennými papíry       
o ostřejších zbraních proti kurzovým manipulacím, nových variantách burzovních podvodů a 
limitech ochrany investorů 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 53 (16.3.2016), S. 28-29 
Rozhovor s Elisabeth Roegele, výkonnou ředitelkou dohledu nad cennými papíry při německém 
Spolkovém úřadu pro dohled nad finančními službami (BaFin). Podle Roegele budou v souvislosti       
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s implementací směrnic EU o transparenci (č. 2013/50/EU) a proti zneužití trhu (č. 2014/57/EU) 
zvýšeny pokuty i pro fyzické osoby až na 10 milionů eur. Zpřísněny budou i tresty odnětí svobody, a 
to až na 10 let nepodmíněně, za vážné manipulace s akciovými kurzy. Státní dozor také bude častěji 
využívat nástroje zveřejňování jednotlivců a firem zapojených do podvodného jednání ("Naming and 
Shaming"). Od ledna 2016 má BaFin rovněž v kompetenci ochranu spotřebitele, která vychází 
zejména z přijetí zákona o ochraně drobných investorů. Roegele nicméně zdůrazňuje, že BaFin zde 
nemá v úmyslu nahradit dozorčí grémia jednotlivých podniků a jádro své činnosti vidí především        
v osvětě držitelů investičních produktů. -- K problematice prokazování kurzových manipulací s 
cennými papíry viz také další článek na s. 29. 
 
Frank M. Drost 
Bad Bank für Privatbanken : die EIS-Einlagensicherungsbank soll bei Schieflagen von 
Geldhäusern helfen 
Bad Bank pro soukromé banky : EIS-Einlagensicherungsbank má pomáhat bankovním domům 
v potížích 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 48 (9.3.2016), S. 28 
Svaz německých bank (Bundesverband deutscher Banken, BdB), který sdružuje všechny soukromé 
bankovní domy v zemi, založil pro potřeby svých členů účelovou banku EIS-Einlagensicherungsbank 
GmbH. Tato banka nebude vyvíjet vlastní obchodní činnost, ale jejím výlučným úkolem bude 
podporovat vlastní fond bankovního svazu pro pojištění vkladů (Einlagensicherungsfonds). Fond tak 
bude moci na banku přímo převést problémová portfolia členské finanční instituce. Podle BdB tak 
dojde k flexibilizaci intervencí fondu a v některých případech bude moci být předejito insolvenčním 
řízením. 
 
Cash talk : high-denomination banknotes 
Hovory o penězích : bankovky vysokých nominálních hodnot 
The Economist, Vol. 418, (2016) No. 8979, p. 61-62 
Velké bankovky mohou sloužit jako pohodlná zásobárna peněz. Muži zákona však mají za to, že 
většina bankovek s vysokou nominální hodnotou není v rukách šetřílků, ale kriminálníků. Např. ve 
zprávě britské policie z r. 2010 zaměřené na organizovaný zločin se uvádí, že pouze 10 % pětiseteurových 
bankovek bylo použito k legitimním účelům. Proto různé země již přikročily k opatřením: nedovolují 
bankám a směnárnám vydávat bankovky v hodnotě 500 EUR, stahují velké bankovky z oběhu aj.        
I ECB oznámila, že povede šetření ohledně využívání pětiseteurových bankovek, ale např. Německo 
se obává, že tyto kroky jsou předzvěstí úplného zrušení hotovosti. 
 
Christopher Cermak, Michael Brächer 
Das fast vergessene Förderhaus : wie sich die Entwicklungsbank des Europarats in der 
Flüchtlingskrise neu erfinden will 
Téměř zapomenutý podporovatel : jak chce Rozvojová banka Rady Evropy znovu nalézt            
v uprchlické krizi smysl své existence 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 56 (21.3.2016), S. 32 
Rozvojová banka Rady Evropy (Council of Europe Development Bank, CEB) se hodlá zapojit do 
investičních projektů spojených se zabezpečením uprchlíků v Evropě. Článek upozorňuje, že CEB již 
na podzim 2015 založila migrační fond, do nějž mají akcionáři banky, členské státy Rady Evropy, 
přispět až 25 miliony eur. Z těchto peněz by měla být v budoucnu financována tranzitní centra v Řecku 
a balkánských zemích, uprchlické tábory v Turecku a úvěry na veřejné investice za účelem integrace 
uprchlíků. Banka s celkovým jměním ve výši 25 miliard eur je nicméně ve srovnání s Evropskou 
investiční bankou či Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj zatím pouze malou finanční institucí, 
která se podle mínění autorů bude schopna zapojit jen do finančně méně náročných programů. 
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Ruth Berschens, Frank M. Drost, Yasmin Osman 
Das Pendel schlägt zurück : erstmals seit langem soll die Bankenregulierung wieder gelockert 
werden: Die EU-Kommission schlägt laxere Vorgaben für Dividenden und Boni vor 
Kyvadlo se vrací zpátky : poprvé po dlouhé době má být opět zmírněna regulace bank: 
Evropská komise navrhuje mírnější pravidla pro dividendy a bonusy 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 52 (15.3.2016), S. 26-27 
K návrhu Evropské komise snížit požadavky na individuálně stanovenou výši vlastního kapitálu bank, 
která by měla být nově rozdělena na povinnou a doporučenou složku. Povinná část by měla 
zohledňovat měřitelná rizika a vycházet z pravidel závazných pro všechny bankovní subjekty, zatímco 
v doporučené části by byla obsažena jen specifická rizika vyplývající z pravidel sdílených jen 
některými finančními institucemi. Pokud Evropská komise tento záměr prosadí, půjde o první 
liberalizaci v oblasti regulace bank od vypuknutí globální finanční krize v roce 2008. Bankám by tento 
krok usnadnil vyplácení dividend a bonusů svým akcionářům. Rovněž by bylo jednodušší hrazení 
úroků držitelům vysoce rizikových dluhopisů CoCo (contingent convertibles), neboť prostředky na ně 
by bylo možné uvolnit už při naplnění povinné části vlastního kapitálu. -- K dluhopisům CoCo 
podrobněji viz další článek na uvedených stranách. 
 
Denise A. Bauer, Alexander Glos 
Die zweite Zahlungsdiensterichtlinie - Regulatorische Antwort auf Innovation im 
Zahlungsverkehrsmarkt 
Druhá směrnice o platebních službách - regulatorní odpověď na inovace v platebním styku 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 8, S. 456-462 
Unijní směrnice č. 2015/2366/EU o platebních službách (Payment Services Directive II, PSD II) 
vstoupila v platnost 12.1.2016, přičemž členské státy EU ji mají povinnost implementovat do své 
legislativy do 13.1.2018. Hlavními cíli této normy je posílení ochrany spotřebitele při užívání 
platebních služeb od různých poskytovatelů. Směrnice rovněž reaguje na rozvoj fintechových 
společností, které pomocí internetu a mobilních aplikací nabízejí alternativní možnosti platebního 
styku a konkurují tak klasickým bankám. Autoři článku nicméně ve svém výkladu směrnice 
zdůrazňují, že nový předpis nehodlá fintechovou branži jednostranně omezit, jako spíše vytvořit pro ni 
čitelný právní rámec a tím zvýšit důvěru spotřebitelů v trh poskytovatelů platebních služeb jako celek. 
- Pozn. -- K tématu viz také komentář v Der Betrieb sv. 69, (2016) č. 9, s. M5. 
 
Michel Aglietta et Virginie Coudert 
Économie mondiale, endettement et dollar 
Světová ekonomika, zadlužení a dolar 
Problemes économiques, No. 3130 (2016), p. 59-64 
Autoři v článku poukazují na zranitelnost světové ekonomiky, jejíž příčinou je postavení dolaru           
v mezinárodním měnovém systému a jednostranná rozhodnutí Fed o měnové politice, která však 
negativně ovlivňují ostatní země. Celkové zadlužení v rozvojových i rozvinutých zemích vlivem 
využívání nekonvenčních nástrojů měnové politiky vzrostlo. Posilování dolaru způsobuje odliv 
kapitálu z rozvojových zemí a nestabilitu tamních měnových kurzů. - Pozn. 
 
Andrea Cünnen 
Ein neuer Käufer macht sich breit : die EZB will ab Ende Juni auch in Anleihen von Firmen 
investieren. Das mischt den Markt schon jetzt auf 
Nový kupec si zabírá prostor : ECB chce koncem června investovat také do firemních dluhopisů. 
To ovlivňuje trh už nyní 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 54 (17.3.2016), S. 30 
K záměru Evropské centrální banky kupovat od konce června 2016 v rámci eurozóny také obligace 
firem z nefinančního sektoru. Oznámení tohoto plánu se nicméně pozitivně projevilo na akciových 
kurzech okamžitě a prvním koncernům se na kapitálových trzích podařilo dosáhnout miliardových 
půjček. V článku citovaní ekonomové považují nákupy firemních dluhopisů ECB za vůči trhu 
prospěšné aktivity. Ve střednědobém horizontu však budou pro vývoj na kapitálových trzích znovu 
zásadní jiná témata, jako cena ropy či možné vystoupení Velké Británie z Evropské unie. -- K tématu 
viz také komentář na s. 25. 
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Frank Wiebe 
Eine glückliche Verkettung : US-Aufsicht sieht die Bitcoin-Technik Blockchain positiv - und will 
Weiterentwicklung nicht bremsen 
Šťastné řetězení : americký finanční dozor smýšlí o bitcoinové technologii blockchain pozitivně - 
a nechce brzdit její další vývoj 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 62 (31.3.2016), S. 34 
Místopředseda amerického úřadu pro dozor nad finančními deriváty (Commodity Futures Trading 
Commission, CFTC) Christopher Giancarlo požaduje jen minimální státní regulaci tzv. blockchainu. 
Tato technologie byla původně vyvinuta za účelem transakcí pomocí virtuální měny bitcoin. V blízké 
budoucnosti by ale mohla být využívána na klasických peněžních a akciových trzích či na trhu             
s nemovitostmi. Blockchain umožňuje transakce bez prostředníka, decentrální ukládání dat a jejich 
okamžitý náhled ze strany všech zúčastněných. Podle Giancarla by existence této technologie byla 
bývala zabránila měsíce trvající nejistotě o obchodech banky Lehman Brothers po jejím krachu v roce 
2008. Vývoj blockchainu pro užití na kapitálových trzích je nicméně teprve v počátcích. Předsedkyně 
představenstva vývojářské firmy Digital Asset Holdings Blythe Masters se domnívá, že bude trvat 
alespoň pět až deset let, než se blockchain alespoň v některých oblastech prosadí. 
 
Jens Münchrath, Daniel Schäfer 
Gefährliches Spiel : Nullzins-Politik der EZB 
Nebezpečná hra : politika nulových úroků ECB 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 50 (11.3.2016), S. 44-49 
Dne 10. března 2016 oznámil prezident Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi snížení 
základní úrokové sazby z 0,05 procenta na 0 procent a zvýšení negativního úroku na depozita bank      
u ECB z 0,3 na 0,4 procenta. Zároveň Draghi připustil, že v budoucnu mohou při hrozbě deflace úroky 
dále klesat do záporných hodnot. Článek přináší názory ekonomů na tento krok, pokouší se zhodnotit 
dosavadní měnovou politiku ECB a nastiňuje možná rizika negativních úroků pro finanční sektor, 
ekonomiku eurozóny a střadatele. -- K tématu viz také komentář na s. 25; k dopadům nulových či 
záporných úroků na některé finanční produkty viz také článek na s. 50-51. 
 
Par Laurent Quignon 
Impact économique de la réglementation prudentielle : une réévaluation 
Hospodářské důsledky obezřetnostní regulace : přehodnocení 
Conjoncture, No. 2 (2016), p. 19-34 
V roce 2010 byly vydány dvě studie, které hodnotily ekonomický dopad regulace Basel III (zpřísnění 
kapitálových požadavků bank). Kapitálový poměr bank se však ve skutečnosti zvýšil více, než studie 
očekávaly. Autor proto znovu posuzuje výpočty ekonomického dopadu podle obou studií. Zjišťuje, že 
potenciální mezní přínos je nižší, než mezní makroekonomické náklady. Další zpřísnění kapitálových 
požadavků by pouze snížilo čisté ekonomické přínosy. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/pdf/fr-FR/Conjoncture-fevrier-2016-
29/02/2016,27552 
 
Volha Audzei 
Information acquisition and excessive risk : impact of policy rate and market volatility 
Získávání informací a nadměrné riziko : role úrokových sazeb a volatility na trzích 
Acta VŠFS, Vol. 9 (2015), No. 2, p. 115-135 
V souvislosti s politikou udržování nízkých úrokových sazeb centrálními bankami se autorka zabývá 
tím, jak nízké úrokové sazby a nízká volatilita na finančních trzích přispívají k ochotě ekonomických 
subjektů riskovat. Tyto faktory by v budoucnu mohly vést k další finanční krizi. Je vytvořen speciální 
model, ve kterém je zakomponován problém získávání informací ekonomickými subjekty. Subjekty 
investují do získávání informací, aby snížily odchylky svých prognóz. Pokud se volatilita sníží, 
subjekty investují do získávání informací méně a nakupují více rizikových aktiv. To posléze vede ke 
zvýšení rizika portfolia. Riziko portfolia bude vyšší než v ekonomice s vyšší volatilitou. Tím autorka 
ukazuje, jak dochází k nadměrné akumulaci rizikových aktiv v prostředí s nízkým rizikem. Článek 
získal v roce 2015 ocenění Františka Vencovského pro mladé ekonomy. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.vsfs.cz/?id=1042-vedecky-casopis-acta-vsfs 
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Tomáš Grygar 
K vládnímu návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele 
Právní rozhledy, Sv. 24, (2016) č. 5, s. 177-182 
Představení vládního návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele, který schválila vláda v prosinci 2015, 
zejména s ohledem na potenciální problematické změny. Autor kriticky analyzuje návrh zákona v porovnání 
se současným zákonem o spotřebitelském úvěru, jakož i s příslušnými právními předpisy unijního 
práva, které má zákon transponovat (zejména se směrnicí "MCD" 2014/17/EU). Autor rozebírá 
proklamované výhody návrhu zákona o úvěru pro spotřebitele nejen ve vztahu ke spotřebitelům, ale 
také v oblasti širší věcné působnosti oproti dosavadnímu zákonu o spotřebitelském úvěru (zařazení 
úvěru na bydlení do regulace spotřebitelského úvěru), zvýšení nároků na poskytovatele spotřebního 
úvěru (obzvláště pro nebankovní poskytovatele), reklamy na spotřebitelský úvěr, limitace plateb 
souvisejících s prodlením spotřebitele i v oblasti přechodných ustanovení. - Pozn. 
 
Money for less than nothing : TLTROs 
Peníze za méně než nic : TLTRO 
The Economist, Vol. 418, (2016) No. 8981, p. 65 
Evropská centrální banka hodlá platit bankám za to, že si od ní budou půjčovat. Dlouhodobé 
refinanční operace (TLTRO - poskytování levných úvěrů bankám, aby více půjčovaly podnikům) 
začaly již v roce 2014 a teď ECB spouští další kolo - bankám, které zvednou své půjčky firmám nad 
určitý limit, poskytne úrok až -0,4 %. 
 
By Thomas Hale 
New rules, old problems 
Nová pravidla, staré problémy 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39125 (31.3.2016), p. 7 
Případ portugalské Novo Banco, jejíchž pět dluhopisů bylo s požehnáním místních regulačních úřadů 
přesunuto v prosinci 2015 do "špatné banky", rozčílil investory. Tato epizoda odráží posun v politické 
náladě v zemi po letech úspor vynucených záchranným programem. Vyjadřuje však také nový 
regulatorní režim v Evropě, jehož cílem je přimět držitele dluhopisů, a ne daňové poplatníky, aby nesli 
odpovědnost v případě potíží bank. Bankovní dluhy se tak stávají rizikovějšími a projevuje se to         
v postoji investorů k bankám na periferii Evropy. 
 
Par William De Vijlder 
Normalisation de la politique monétaire américaine : risques et défis 
Normalizace měnové politiky USA : rizika a výzvy 
Conjoncture, No. 2 (2016), p. 3-18 
Autor hodnotí rizika tzv. normalizace měnové politiky USA (plán vrátit krátkodobé úrokové sazby na 
jejich normální úroveň). Federální výbor pro volný trh (Federal Reserve Open Market Committee, 
FOMC) oznámil v prosinci zvýšení sazeb federálních fondů o 25 p. b. (z 0,25 % na 0,5 %). Tento krok 
byl doprovázen určitými obavami, které se ale s ohledem na aktuální situaci (slabé ceny komodit, 
problémy v rozvojových zemích, vývoj na trzích, aj.) nezmírňují, ba naopak. Podle autora jsou rizika a 
výzvy spojené s normalizací měnové politiky obrovské: pokud budou úrokové sazby zvýšeny příliš 
brzo, může dojít ke zpomalení růstu, které bude obtížné zastavit (úrokové sazby jsou pořád téměř na 
nule a další vlna kvantitativního uvolňování by mohla být méně účinná než předchozí). Pokud bude 
opatření spuštěno moc pozdě, může dojít k útlumu na trhu s dluhopisy a potenciálně také k ohrožení 
růstu. Další rizika vyplývají např. z toho, že investoři během expanzivní politiky investovali více do 
rizikových aktiv, s utažením by však mohla vzrůst averze k riziku, což by potenciálně mohlo mít 
dopad i na reálnou ekonomiku. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/pdf/fr-FR/Conjoncture-fevrier-2016-
29/02/2016,27552 
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On the front line : Greek banks 
V přední linii : řecké banky 
The Economist, Vol. 418, (2016) No. 8980, p. 66-67 
Na první pohled jsou na tom řecké banky nejlépe za řadu let. V listopadu se jim dostalo třetí pomoci 
ve třech letech a díky 14,4 mld. EUR se jejich kapitálový poměr zvýšil na 18 %, což je více než 
evropský průměr ve výši 13 %. Vklady však nerostou a plných 40 % půjček a 55 % hypoték není 
spláceno. Velké ztráty ze špatných půjček a dluhopisů by znovu mohly připravit banky o kapitál a 
čtvrtá rekapitalizace tak není vyloučena. Banky jsou z větší části nevinnými účastníky v nekonečné 
přetahované mezi řeckou vládou a jejími věřiteli, ale nesou vinu na odkladech řešení nedobytných půjček. 
 
Oliver Ralph ... [et al.] 
Risk management : financial institutions 
Řízení rizik : finanční instituce 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39111 (14.3.2016), sep. sect. (4 p.) 
Regulace pojišťovnictví v EU v rámci Solvency II, regulatorní rámec pro banky Basel III a hrozící 
čtvrté stádium tohoto dohledu, IT infrastruktura ve finančním sektoru, situace ve španělském 
bankovnictví, investiční fondy aj. 
 
By John Authers 
Shaking off the bears 
Jak se zbavit medvědů 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39120 (24.3.2016), p. 7 
Nejednoznačný vývoj na světových akciových trzích vede odborníky k diskusi o tom, zda se v předchozím 
období vůbec jednalo o býčí trh či zda tu po celé období od finanční krize nebyl trh medvědí. Debata 
přináší široké spektrum názorů: podle někoho jde o medvěda v zimním spánku, podle jiného celý 
loňský rok charakterizuje spíš králíček. 
 
Christof Schürmann ... [et al.] 
Super-Doping für die Börse 
Superdoping pro burzu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 12, S. 60-65 
Článek se věnuje problematice zpětného výkupu vlastních akcií. Velké koncerny jako Exxon, IBM 
nebo Apple za ně utrácejí miliardy a často je financují prostřednictvím dluhu. Velmi často zůstává 
málo peněz na výzkum a vývoj. 
 
By Nicole Bullock and Philip Stafford 
The speed bump battle 
Bitva burz 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39106 (8.3.2016), p. 9 
Newyorský start-up IEX se stal slavným již díky knize Michaela Lewise Flash Boys: A Wall Street 
Revolt. Teď chce získat statut burzy a soupeřit se zavedenými burzami NYSE a Nasdaq. IEX má jen 
malý podíl na trhu a normálně by jeho žádost nevzbudila větší pozornost, ale podařilo se mu vyvolat 
diskusi o rovnosti podmínek na americkém akciovém trhu a tím zvýšit naději na kladnou odpověď 
americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). 
 
Michael Maisch 
Vorsicht, Nebenwirkung! : skrupellose Banker müssen bestraft werden. Aber es kommt auf das 
rechte Maß an 
Pozor, vedlejší účinek! : bezskrupulózní bankéři musí být potrestáni. Ale záleží na správné míře 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 49 (10.3.2016), S. 27 
Osm let po krachu banky Lehman Brothers, jenž odstartoval globální finanční krizi, je otázka etických 
standardů v bankovnictví stále důležitým tématem. V Nizozemí musí od roku 2014 bankovní manažeři 
skládat přísahu, že svým jednáním nepoškodí důvěryhodnost finančního sektoru. Ve Velké Británii byl 
zase počátkem března 2016 zahrnut do tamního práva trestný čin "bezohledného škodlivého chování" 
zaměstnanců finančních institucí, který počítá s nepodmíněnou trestní sazbou odnětí svobody v délce 
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od jednoho roku do sedmi let. Také v Německu je ústy člena rady Spolkové banky Andrease 
Dombreta artikulován požadavek na zavedení závazného a sankcemi vybaveného etického kodexu pro 
bankovní sektor. Autor článku s Dombretovým návrhem souhlasí, neboť přímo nepočítá s hrozbou 
vězení. V obecné rovině ale varuje před příliš drakonickými tresty, protože ty by mohly být překážkou 
pro rozvoj nových obchodních modelů, s nimiž je vždy spojeno jisté riziko. -- K Dombretovu návrhu 
podrobněji viz článek na s. 32. 
 
Laura de la Motte 
Wettlauf der Systeme : Deutschlands Banken machen sich im Kampf um Onlinebezahlen nun 
gegenseitig Konkurrenz 
Závod systémů : německé banky si konkurují v boji o platby přes internet 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 61 (30.3.2016), S. 34 
Německé spořitelny a záložny hodlají oživit svůj společný projekt bezhotovostních internetových 
plateb Giropay, který internetovým obchodům nabízejí od roku 2006. Na rozdíl od zatím málo 
etablované platební služby iniciované velkými bankovními domy Paydirekt se v případě Giropay ale 
nejedná o přímou nápodobu nabídky americké firmy Paypal, nýbrž jde pouze o uživatelské rozhraní, 
jež přesměruje uživatele ze stránky internetového obchodu na jeho osobní internetové bankovnictví. 
Od dubna 2016 u Giropay odpadá nutnost zadávat jednorázový transakční kód pro nákupy do 30 eur, 
což může podle výzkumného ústavu ECC zvýšit podíl tohoto dosud marginálního platebního systému 
na trhu ze současných 16 na 26 procent do roku 2018. -- K tématu viz také komentář na s. 31. 
 
Změny pravomocí finančního arbitra 
Profi poradenství & finance, Sv. 4, (2016) č. 2, s. 10 
Krátké shrnutí změn, které přináší novela č. 378/2015 Sb., kterou se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele a zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, s účinností od 1.2.2016 v oblasti 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů u finančních služeb. Novela přináší zejména rozšíření 
působnosti finančního arbitra na všechny druhy úvěrů poskytovaných spotřebitelům, omezení 
působnosti finančního arbitra výlučně na řešení sporů spotřebitelů, rozšíření oprávnění požadovat 
vysvětlení nebo předložení důkazů i od osob, které nejsou účastníky řízení, a úpravu délky lhůty a 
jejího počítání pro vydání nálezu finančního arbitra. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank   

Sv. 2016, č. 3  

Čeští podnikatelé chtějí komunikovat elektronicky (s. 10-11); Banky získají více informací z účetnictví 
dlužníků - ke změnám vyplývajícím z novely č. 221/2015 Sb., zákona o účetnictví (s. 21); Posuzování 
úvěruschopnosti žadatele o spotřebitelský úvěr, 1. část (s. 22-23); Manipulace s poškozeným 
oběživem a řešení náhrady (s. 28-29); Národní rozvojová banka - téma aktuální i pro Českou republiku 
(s. 33-35); Solvency II jako rukojmí cenové regulace (s. 42-43).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 62 (31.3.2016)  

Byznysmeni na čínském lovu: čínský prezident přivábil klíčové české podnikatele v čele s Kellnerem (s. 1) 
a Z Číny se valí stamiliardy - uzavření investičních dohod za 326 mld. Kč (s. 2) a komentář na s. 8; 
Špatná zpráva pro Babiše: poslanci omezují jeho podnikání - k návrhu zákona na omezení podnikání 
ministrů kvůli střetu zájmů (s. 3); Korupci politiků má řešit tým žalobců. Vláda ho chce hlídat - ke 
schvalování zákona o státním zastupitelství (s. 4); Fond ustál miliardové žaloby kyperských firem - 
žaloby na Fond pojištění vkladů kvůli zpětnému odškodnění klientů zkrachovalých bank (s. 5); Kypr 
bankovní krizi ustál a zůstal vyhledávaným daňovým rájem - konec záchranného programu pro Kypr (s. 6); 
Banky mění strategii, klienty loví na levné půjčky - konkurence ve spotřebitelských půjčkách (s. 14).  
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Amartya Sen ; [rozhovor vedl] Torsten Riecke 
"Europas Wirtschaft ist ein Desaster" 
"Evropské hospodářství je fiasko" 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 63 (1.4.2016), S. 14-15 
Rozhovor s autorem Indexu lidského rozvoje (Human Development Index) a nositelem Nobelovy ceny 
za ekonomii Amartyou Senem o aktuálních výzvách pro světovou ekonomiku. Podle Sena zejména 
evropské země ztratily v posledních letech mnoho příležitostí k prosazení prorůstových opatření, která 
by zmírnila rostoucí frustraci velké části tamní veřejnosti. Nálada v Evropě se tak začíná podobat 
rozšířenému sentimentu v USA, který chybně viní proces globalizace a volný obchod za zhoršení svého 
vlastního sociálního postavení a ekonomických vyhlídek celé země. V tomto ohledu byla v hospodářské 
politice v uplynulých letech úspěšnější Čína, kde i přes rostoucí sociální nerovnosti došlo ke zvýšení 
celkové životní úrovně obyvatelstva a masivním investicím do veřejných služeb. Evropa by se proto měla 
vrátit k politikám rovnováhy mezi státem a trhem, jež zde byly prosazovány po druhé světové válce. 
 
Angela Hennersdorf 
Die 54 Milliarden Rechnung 
Účet za 54 miliard 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 9, S. 72-75 
Atomová energie se nikdy nevyplatila. Nezáleží na tom, jak drahá ještě bude přestavba jaderných 
elektráren a uskladnění jaderného odpadu. Už nyní stála německé hospodářství o mnoho miliard více, 
než mu přinesla. Bilance energetických společností EnBW, E.On, RWE a Vattenfall. 
 
Silke Wettach, Karin Finkenzeller 
Die Krise, die nie weg war 
Krize, která nikdy nezmizela 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 10, S. 24-27 
Uprchlická krize překryla problémy eurozóny. Ty se ale opět přihlásily. Především státům na jihu 
Evropy, které byly zasaženy finanční krizí, klesá hospodářský růst a stoupají dluhy. Zejména ve 
čtyřech zemích (Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko) to dnes vypadá hůře, než se před rokem očekávalo. 
Pravděpodobné se zdá dokonce i vypuknutí nové bankovní krize včetně potřeby záchranného 
programu. Směs politické nestability a rostoucího odporu k reformám dělá z krize eurozóny 
nekonečný příběh. 
 
Christiane Baumeister and Lutz Kilian 
Forty years of oil price fluctuations : why the price of oil may still surprise us 
Čtyřicet let výkyvů cen ropy : proč nás ceny ropy ještě mohou překvapit 
The Journal of economic perspectives, Vol. 30 (2016), No. 1, p. 139-160 
Autoři analyzují příčiny výkyvů cen ropy od první ropné krize v 70. letech až do současnosti. Šoky      
v cenách ropy vyplývají z nesouladu mezi očekávanou a skutečnou cenou ropy. V článku jsou 
uvedeny čtyři alternativní metody, jak měřit očekávané ceny ropy. Jde o ceny očekávané ekonomy 
(založené na regresních modelech); ceny očekávané mezinárodními institucemi, jako např. MMF nebo 
centrálními bankami ("policymakers' expectations"); ceny očekávané finančními trhy a ceny očekávané 
spotřebiteli. Velikost šoku a to, zda k šoku vůbec došlo, závisí na zvolené metodě pro určení 
očekávané ceny. Dále autoři ukazují, proč je obtížné fluktuace cen ropy předvídat, i když ekonomické 
subjekty znají faktory, které v minulosti výkyvy způsobily. - Pozn. -- Další články k tématu "oil and 
gas markets" viz str. 117 a 161 ("Will ever stop using fossil fuels?" a "Using natural resources for 
development: why has it proven so difficult?"). 
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Malte Fischer ... [et al.] 
Götterdämmerung 
Soumrak bohů 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 11, S. 18-23 
Článek se věnuje hospodářské situaci v rozvinutých ekonomikách, především v Evropské unii, Číně, 
Japonsku a USA. Centrální banky chtějí levnými penězi oživit konjunkturu. Dluhy a nadměrná kapacita 
jsou s tím v rozporu. Všemohoucnost centrálních bank je ta tam. Článek se zabývá problémy jako jsou 
expanzivní peněžní politika, finanční krize, nízké úrokové sazby, negativní a nulové úroky, půjčky 
periferním zemím eurozóny, ceny nemovitostí, bubliny na akciovém trhu, nadměrná kapacita 
infrastruktury atd. 
 
By John Paul Rathbone and Daniel Politi 
Change of rhythm 
Změna rytmu 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39104 (5.3.2016), p. 7 
Článek se zaměřuje na hospodářskou politiku nového argentinského prezidenta Mauricia Macriho. 
Bývalý podnikatel se velmi liší od svých předchůdců a je jednou z příčin, proč se do země opět 
začínají vracet zahraniční investoři. Za pouhých 80 dní ve funkci byl mimořádně aktivní: zrušil 
regulaci pohybu kapitálu, podnikl kroky k liberalizaci cen energií, zvýšil úrokové sazby a propustil 
tisíce státních zaměstnanců. Dohodl se také na řešení s hlavními americkými držiteli argentinských 
nesplacených dluhopisů. Pokud Argentina splatí do 14. dubna 4,6 mld. USD, bude si poprvé za více 
než deset let moci půjčovat na zahraničních trzích. -- K problematice argentinského dluhu viz i článek 
v The Economist ze dne 5.3.2016 č. 8979 na s. 39-40. 
 
Alain Faujas 
Les capitaux redécouvrent l'Afrique 
Investoři znovuobjevují Afriku 
Problemes économiques, No. 3128 (2016), p. 53-58 
Afrika je pro investory znovu atraktivní, určité problémy však přetrvávají. Patří mezi ně mj. chybějící 
infrastruktura, nedostatečně rozvinutý bankovní systém, prohlubující se nerovnosti a nedostatečná 
tvorba pracovních míst. - Pozn. 
 
Odbor ekonomických a menových analýz NBS 
Očakávaný makroekonomický vývoj SR 
Biatec, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 2-3 
Aktualizace střednědobé predikce vývoje slovenské ekonomiky z prosince 2015. Pro roky 2016 a 2017 
lze podle autorů očekávat růst HDP ve výši 3,2, respektive 3,3 procent. V obou letech přitom 
hospodářský růst Slovenska příznivě ovlivní také výstavba nové automobilky společnosti Jaguar Land 
Rover, která do roku 2020 hodlá v zemi investovat 1,4 miliardy eur. Podíl této investice na růstu HDP 
je v nejbližších letech odhadován na 0,3 procentního bodu. Klíčovými činiteli hospodářského růstu 
Slovenska však v letech 2016 a 2017 budou export a spotřeba domácností. - Pozn. 
 
Oiling the wheels : taxation and oil companies 
Mazání kol : daně a ropné společnosti 
The Economist, Vol. 418, (2016) No. 8981, p. 57 
V době vysokých cen ropy měly země bohaté na zdroje další příjmy i z poplatků a odvodů, které 
ukládaly těžařským společnostem. Když se však nyní cena ropy pohybuje kolem 40 USD za barel, je 
tato zátěž příliš vysoká. V článku se popisují opatření, ke kterým státy přistupují, aby zmírnily 
břemeno ropného průmyslu (snížení daní, změna systému licenčních poplatků aj.). 
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Jürgen Flauger, Franz Hubik 
Strompreis bricht ein : die Auslastung der konventionellen Kraftwerke sinkt immer weiter 
Cena proudu se propadá : vytíženost konvenčních elektráren stále klesá 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 58 (23.3.2016), S. 1, 16-17 
Cena jedné megawatthodiny elektrické energie na německé energetické burze EEX v Lipsku klesla 
pod hranici 20 eur. Oproti roku 2011 tak došlo k poklesu ceny o více než dvě třetiny. Tento vývoj 
znepokojuje zejména provozovatele konvenčních elektráren, jako jsou firmy RWE, Eon, EnBW, 
Vattenfall a stovky komunálních energetických podniků. Jejich restrukturalizační plány totiž při tak 
nízkých cenách přestávají být reálné, takže se začínají obracet s žádostí o pomoc při provozu svých 
elektráren na německou spolkovou vládu. Svůj postup odůvodňují tím, že právě masivní státní 
podpora obnovitelných zdrojů energie a odklon od jaderné a uhelné energetiky stojí za jejich dnešními 
problémy. Díky přednostnímu využívání "zelené elektřiny" v rozvodných sítích také jaderné a tepelné 
elektrárny využívají jen asi 83 procent svých výrobních kapacit. Autoři článku nicméně upozorňují, že 
zejména RWE a Eon se již před německým energetickým obratem (tzv. Energiewende) v roce 2011 
dopustily řady neefektivních investic, což se na jejich hospodářské kondici projevuje dodnes.              
S nízkými burzovními cenami elektřiny také podle článku souvisí odstoupení firmy ČEZ od záměru 
koupit v Německu hnědouhelné doly a tepelné elektrárny od švédské společnosti Vattenfall. -- 
Komentář k prodeji německých hnědouhelných dolů a elektráren společností Vattenfall v Handelsblatt 
č. 59/2016 (24.3.2016), s. 26. 
 
Klaus Stratmann 
Viel Wasser im Wein : fünf Jahre Energiewende sind keine reine Erfolgsgeschichte 
Mnoho vody ve víně : pět let energetického obratu není jen samý úspěch 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 50 (11.3.2016), S. 12 
Tématem komentáře je zhodnocení tzv. energetického obratu (Energiewende), kterým v roce 2011 
reagovala tehdejší spolková vláda na jadernou katastrofu v japonské Fukušimě. Utlumování jaderné 
energetiky a odklon od fosilních zdrojů energie ve prospěch energie ze zdrojů obnovitelných ale autor 
zatím nepovažuje za jednoznačně úspěšný projekt. Během pěti let sice v Německu překročil podíl 
obnovitelných zdrojů na výrobě elektrického proudu hranici 30-ti procent. Na druhé straně však 
elektřina z větrných, solárních a vodních zdrojů tvoří jen 12 procent celkové primární energetické 
spotřeby. Rovněž rok od roku stoupá přebytek "zeleného proudu", jejž nelze smysluplně využít a který 
s sebou nese dodatečné náklady pro provozovatele elektrických sítí. Energetický obrat tak po pěti 
letech zůstává nadále experimentem s nejistým výsledkem. 

Informatika. Počítače 

Ján Záborský 
Banky v mobile priťahujú podvodníkov : malvér v mobiloch 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 9, s. 44-45 
Příspěvek se zaměřuje na bezpečnostní hrozby při používání mobilního bankovnictví. Správa 
bankovních účtů prostřednictvím chytrého telefonu je trendem posledních let, autor však upozorňuje 
na nižší úroveň zabezpečení mobilního bankovnictví oproti počítačovému. Nebezpečí a jeho důsledky 
ilustruje na příkladě malvéru (škodlivého kódu, který se nainstaluje do mobilu bez vědomí jeho 
uživatele) Mazar. 
 
Josef Donát 
Revoluce jménem eIDAS 
Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 2, s. 42-46 
Cílem článku je poskytnout velmi stručný přehled základních aspektů nařízení eIDAS (nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014) a srovnat jej v základních parametrech s dosavadní 
právní úpravou elektronických podpisů, elektronických značek a souvisejících služeb, které jsou dosud 
regulovány prostřednictvím zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Výše zmíněné nařízení 
kromě nahrazení směrnice 1999/93/ES nově nastoluje celoevropskou úpravu tzv. elektronických 
identit a služeb vytvářejících důvěru, což by mělo významně zjednodušit právní jistotu při 
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elektronickém právním jednání. Autor také stručně komentuje obsah nově připravovaného zákona       
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů. - Pozn. --     
K danému tématu viz také čánek "Nařízení eIDAS není strašák, netřeba se bát. Ale přinese změny"     
v Moderní obec č. 1/2016, s. 36. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Yasmin Osman ... [et al.] 
Das große Zittern : Angst vor dem Brexit 
Velké chvění : strach z brexitu 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 49 (10.3.2016), S. 1, 4-5 
Evropská centrální banka (ECB) se obává, že případné vystoupení Velké Británie z Evropské unie 
(tzv. brexit) ohrozí stabilitu na evropských finančních trzích. ECB proto nyní zjišťuje u všech svých 
podřízených bank v eurozóně, do jaké míry jsou jejich devizové obchodní systémy schopny čelit 
potenciální kurzové volatilitě. Britská centrální banka, Bank of England, zatím již přislíbila britským 
finančním institucím na červen 2016 možnost mimořádného čerpání likvidity. Centrální bankéři tak 
zjevně počítají s masivním oslabením a nestabilitou britské libry, neboť v období po možném brexitu 
lze jen stěží očekávat stejnou úroveň vzájemných obchodních vztahů mezi Velkou Británií a EU. Některé 
evropské banky proto již nyní začínají své obchody s librou omezovat. -- K plánům Bank of England a 
k obavám britského finančního sektoru z brexitu viz také další články na s. 4-5. 
 
By James Politi 
How Italy fell out of love with the EU 
Jak Itálii přešla láska k Evropské unii 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39114 (17.3.2016), p. 7 
Důvěra Italů v Evropskou unii klesá, podle posledního průzkumu činí jen 40 %. Přispěla k tomu opakovaná 
recese, tvrdá úsporná opatření požadovaná z Bruselu a migrační krize. To vede ke kritickému postoji 
premiéra Renziho, požadavku většiny obyvatel na obnovení vnitřní kontroly hranic a plánům 
některých stran na referendum ohledně odchodu země z unie. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Maurice Obstfeld ; [rozhovor vedl] Moritz Koch 
"Was wir erleben, ist beunruhigend" : der IWF-Chefökonom über amerikanische Frustrationen, 
das Reizthema Freihandel und aktuelle Gefahren für Europa 
"Co zažíváme, je znepokojující" : hlavní ekonom MMF o amerických frustracích, provokativním 
tématu volného obchodu a aktuálních nebezpečích pro Evropu 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 60 (29.3.2016), S. 4-5 
Rozhovor s hlavním makroekonomickým stratégem Mezinárodního měnového fondu Mauricem 
Obstfeldem o aktuálních rizicích, jimž jsou vystaveny USA a Evropská unie. Podle Obstfelda může 
být pro tamní hospodářský vývoj potenciálně nebezpečný kritický postoj nemalé části veřejnosti vůči 
procesu globalizace. Pokud převládne ve veřejném mínění názor, že dosavadní propojování světových 
ekonomik a obchodu nepřináší dostatečně pozitivní efekt, dojde záhy k opětovnému vzestupu 
protekcionismu. Obstfeld také potvrzuje změnu přístupu MMF k hospodářsko-politickým reformám    
v jednotlivých zemích, který klade větší důraz na regulační opatření a individuální posuzování zemí 
čerpajících finanční pomoc fondu. Rovněž považuje za správnou stávající uvolněnou monetární 
politiku Evropské centrální banky, která by však měla být doprovázena fiskálními stimuly a strukturálními 
reformami členských států eurozóny a posílením bankovní unie (zejména vznikem společného 
pojištění vkladů). 
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Jana Marková 
Čtvrt století našeho členství v Mezinárodním měnovém fondu 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 23, (2015) č. 6, s. 75-91 
Příspěvek informuje o vývoji spolupráce České republiky s Mezinárodním měnovým fondem od 
obnovení členství naší republiky v r. 1990 do současnosti. Zvláštní pozornost je věnována stávajícímu 
postavení ČR v MMF, a to jak v kontextu soudobých problémů světové ekonomiky, na jejichž řešení 
se MMF podílí, tak i vlastních problémů, se kterými se tato instituce potýká. Autorka rozebírá účast 
MMF na procesu transformace československé ekonomiky a objem získané finanční pomoci v období 
ekonomických reforem i situaci po rozdělení na dva samostatné státy. Poté hodnotí spolupráci a posun 
pozice ČR v rámci MMF po r. 1993 a účast na finančních operacích MMF (Plán finančních transakcí 
FTP, bilaterální dohoda o půjčce z r. 2009, SDR, půjčka MMF z r. 2012 aj.). V další části se 
podrobněji zabývá novým modelem výpočtu kvót a reformou mechanismu jmenování zástupců 
jednotlivých členských zemí do řídicích orgánů MMF (governance) i dalšími nutnými reformami. 
Zdůrazňuje, že za 25 let svého členství se ČR z dlužníka stala věřitelem MMF, poskytovatelem 
technické pomoci a přispívá na financování programů, jejichž cílem je snižování chudoby, zvyšování 
růstu v hospodářsky méně rozvinutých zemích a jejich oddlužování. - Pozn. 
 
Das neue europäische Zollrecht kurzer Überblick über Neuerungen [elektronický zdroj] 
Nové evropské celní právo : krátký přehled novinek 
Zoll aktuell, Jg. 2016, Nr. 2, S. 8-9 
Přehled nejdůležitějších změn, které přinese nový celní kodex Evropské unie (např. změna pojmů, 
elektronizace komunikace, změny v kontrolní činnosti, aj.). Kodex vstoupí v platnost 1. května 2016. 
Plný text dostupný z: http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Zoll-aktuell/2016/zoll_aktuell_ 
2_2016.html?nn=19452 
 
Kontrolleinheit Verkehrswege (KEV) Selb erfahren, vernetzt, hellwach [elektronický zdroj]  
Kontrolní jednotka Dopravní cesty Selb : zkušená, propojená, bdělá 
Zoll aktuell, Jg. 2016, Nr. 2, S. 4-6 
Popis činnosti jednotky KEV Selb německé celní správy spadající pod celní úřad v Regensburgu. 
Jednotka zaměstnává 35 celníků, kteří se mj. zabývají kontrolami vozidel přijíždějících z České 
republiky s cílem odhalit pašeráky drog (v poslední době především amfetaminů). 
Plný text dostupný z: http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Zoll-aktuell/2016/zoll_aktuell_ 
2_2016.html?nn=19452 
 
Martina Kolinská ... [et al.] 
Společná pracoviště policejních a celních služeb 
Clo-douane, Sv. 50 (2016), č. 3, s. 8-9 
Popis společných pracovišť polské a české a německé a české policie a celní správy (Náchod - Kudowa 
Slone, Chotěbuz, Petrovice, Schwandorf). Jejich vznik, počty pracovníků a úkoly (prevence a odhalování 
organizované trestné činnosti, zajišťování pachatelů, ochrana veřejného pořádku a státních hranic). 
 
Carmen M. Reinhart and Christoph Trebesch 
The International Monetary Fund : 70 years of reinvention 
Mezinárodní měnový fond : měnící se role v průběhu 70 let 
The Journal of economic perspectives, Vol. 30 (2016), No. 1, p. 3-27 
Autoři popisují, jak se změnila činnost Mezinárodního měnového fondu (MMF) od jeho vzniku. 
Mezinárodní měnový fond nejprve dohlížel na systém pevných měnových kurzů a poskytoval 
krátkodobé půjčky zejména rozvinutým zemím. V 70. letech se rozpadl brettonwoodský systém, členy 
MMF se stávalo čím dál více zemí a fond začal poskytovat půjčky také zemím, které se ocitly v krizi 
(včetně bankovních a dluhových krizí). Tyto půjčky byly dlouhodobější, čímž se MMF vzdaloval od 
svého původního poslání podporovat krátkodobou likviditu. K další změně došlo v roce 2007, kdy 
fond začal půjčovat rozvinutým zemím, které se ocitly v dluhové krizi. Během krize eurozóny se ještě 
více zvýraznila tendence poskytovat větší programy vysoce zadluženým zemím. To, že Řecko nebylo 
schopné v roce 2015 splatit půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu, změnilo také postavení MMF. 
V minulosti státy, které se ocitly v problémech, nejprve přestaly splácet závazky ostatním věřitelům, 

http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Zoll-aktuell/2016/zoll_aktuell_2_2016.html?nn=19452
http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Zoll-aktuell/2016/zoll_aktuell_2_2016.html?nn=19452
http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Zoll-aktuell/2016/zoll_aktuell_2_2016.html?nn=19452
http://www.zoll.de/SharedDocs/Broschueren/DE/Zoll-aktuell/2016/zoll_aktuell_2_2016.html?nn=19452
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Řecko ale postupovalo opačně. V důsledku řešení krize eurozóny také byla přijata výjimka, která 
umožňuje poskytovat půjčky zemím s neudržitelnými dluhy v případě, že by bankrot těchto zemí mohl 
způsobit finanční nákazu v jiných zemích. Dále autoři diskutují, zda jsou změny v roli a činnostech 
MMF důsledkem situace na straně poptávky nebo nabídky (resp. politického zastoupení v řídicích 
orgánech Mezinárodního měnového fondu). Přiklánějí se spíše k názoru, že jde o vliv poptávky. 
Negativní důsledky toho, že se rozšířily půjčky zadluženým zemím, spočívají podle autorů mj. v tom, 
že některé země mohou váhat s využíváním nástrojů MMF, aby nebyly brány jako nesolventní. V budoucnu 
by měl Mezinárodní měnový fond posílit své postavení věřitele poslední instance (zajišťovat likviditu 
půjčkami zemím, které se ocitly v krátkodobé krizi) a přísněji aplikovat kritérium udržitelnosti dluhu. - 
Pozn. -- Další článek k roli Mezinárodního měnového fondu viz str. 29 ("The IMF's unmet challenges"). 
 
Michael A. Clemens and Michael Kremer 
The new role for the World Bank 
Nová role Světové banky 
The Journal of economic perspectives, Vol. 30 (2016), No. 1, p. 53-76 
Světová banka byla založena s cílem reagovat na problémy, které vyplývaly z nedokonalostí na 
mezinárodních kapitálových trzích (podpora investiční činnosti), postupně se ale okruh jejích aktivit 
rozšířil. Dnes je hlavním cílem Světové banky snížení chudoby. Autoři v článku zkoumají činnost 
Světové banky - způsob rozdělování prostředků, její vliv na rozvoj chudých zemí (např. v oblasti 
školství, zemědělství, zdravotnictví, aj.) a principy z ekonomické teorie, na základě kterých organizace 
funguje. V závěru autoři diskutují o tom, jak by měla být činnost Světové banky posuzována s ohledem 
na její současnou roli a cíle. -- Ke Světové bance také článek na str. 77 ("The World Bank: why it is 
still needed and why it still disappoints"). 
 
Shintaro Hamanaka, Aiken Tafgar, Ronaldo Ico 
The world ranking of trade statistics accuracy 
Světový žebříček přesnosti obchodních statistik 
Global trade and customs journal, Vol. 11 (2016), No. 2, p. 57-61 
Zrcadlová analýza obchodních statistik spočívá v porovnávání údajů o zahraničním obchodě (o dovozu a 
vývozu) u dvou různých zemí. Pokud jsou nalezeny nesrovnalosti, je ale obtížné určit, která ze zemí 
má údaje zaznamenány správně. Autoři se snaží řešit tento problém vytvořením žebříčku přesnosti 
obchodních statistik. V žebříčku je zahrnuto 159 zemí z celého světa. Výpočty jsou vždy založeny na 
porovnávání obchodních statistik dané země s údaji zemí G20 a na korelační analýze. Výhodou tohoto 
přístupu je vyšší přesnost a zároveň usnadnění výpočtů oproti situaci, kdy by byly porovnávány údaje 
všech 159 zemí mezi sebou. - Pozn. 
 
Richard Baldwin 
The World Trade Organization and the future of multilateralism 
Světová organizace obchodu a budoucnost multilateralismu 
The Journal of economic perspectives, Vol. 30 (2016), No. 1, p. 95-115 
Cíl dohody GATT a Světové organizace obchodu (usnadnit liberalizaci obchodu a určit pravidla pro 
světový obchodní systém) se obecně podařilo naplnit. Vyjednávání v Dauhá zahájená v roce 2001 
však nebyla úspěšná, liberalizaci obchodu to ale nezastavilo. Od roku 2001 byla provedena řada kroků 
k odstranění bariér v mezinárodním obchodu, k těmto krokům však nedošlo na poli WTO. Autor 
nejprve popisuje historický kontext dohody GATT a principy fungování GATT a WTO a dále 
popisuje mechanismy vyjednávání a snižování tarifů mezi zapojenými státy. Podle autora je do 
budoucna pravděpodobné, že řízení světového obchodu bude probíhat na dvou úrovních - na úrovni 
Světové organizace obchodu a na úrovni multilaterálních dohod mezi "megaregiony". Zatímco 
Světová organizace obchodu řeší "tradiční obchod", dohody, jako např. TTIP nebo Transpacifické 
partnerství, se budou zabývat aktuálními tématy, která vyplynula ze změn v prostředí mezinárodního 
obchodu. Mezi tato témata patří např. ochrana duševního vlastnictví, kapitálové toky či obchod            
s meziprodukty a službami. - Pozn. 
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Je. Gurvič, I. Prilepskij 
Vlijanije finansovych sankcij na rossijskuju ekonomiku 
Vliv finančních sankcí na ruskou ekonomiku 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, No. 1, s. 5-35 
V příspěvku se zkoumá vliv finančních sankcí západních zemí na rozvoj ruské ekonomiky. Na základě 
modelování dynamiky jednotlivých složek přílivu kapitálu se ukazuje, že kromě přímého efektu, 
spojeného s omezením zahraničních úvěrů ruským státním bankám a podnikům, hraje podstatnou roli   
i nepřímý efekt: pokles přílivu přímých investic a zhoršení podmínek pro půjčky podnikům, které 
nespadají pod sankce. Celkem je snížení hrubého přílivu kapitálu za roky 2014-2017 odhadováno 
přibližně na úrovni 280 mld. USD. - Pozn. 

Podnik a podnikání 

Nicole Bastian ... [et al.] 
Das große Fressen : China auf Einkaufstour 
Velká žranice : Čína na cestách za nákupy 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 63 (1.4.2016), S. 44-50 
V navyšování svých podílů na vlastnictví německých firem nemají čínští investoři v současnosti konkurenci. 
Za první kvartál roku 2016 nabídly čínské firmy za vstup do 12 německých podniků 3,2 miliardy eur, 
což je více než všechny nabídky investorů za uplynulých pět let. Důvodem tohoto zvýšeného zájmu     
o Německo i evropský trh jako takový může být podle autorů článku nejen oslabení hospodářského 
růstu v Číně, ale také relativní uzavřenost USA vůči asijským a blízkovýchodním investorům. Článek 
představuje několik středně velkých firem, do kterých vstoupil či vstupuje čínský kapitál. Zároveň 
přináší názory německých manažerů a zástupců institucí EU na čínskou expanzi do Evropy a na 
možnosti evropských podnikatelů proniknout na čínský trh. -- K čínským investicím v Evropě, USA a 
Austrálii viz také články na s. 47 a 50; téma rozvíjí také rozhovor s předsedou Asijsko-pacifického 
výboru německých podnikatelů Hubertem Lienhardem na s. 51. 
 
The well runs dry : emerging-market debt 
Studna vysychá : dluhy rozvíjejících se zemí 
The Economist, Vol. 418, (2016) No. 8979, p. 59-60 
Břemeno korporačních dluhů v rozvíjejících se ekonomikách narůstá. Znepokojivé jsou zejména 
rostoucí náklady na obsluhu dolarových dluhů z doby, kdy dolar byl mnohem slabší než dnes. Podle 
BIS se firemní dluhy ve 12 velkých rozvíjejících se ekonomikách zvýšily ze 60 % HDP v r. 2008 na 
více než 100 % v roce 2015. Posilování dolaru už nejspíše dosáhlo svého vrcholu, ale tvrdé podmínky 
pro země jako Rusko, Brazílie, Jižní Afrika, Chile, Turecko aj. budou zřejmě přetrvávat. 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

A nicer ISA? : savings 
Povedenější ISA? : spoření 
The Economist, Vol. 418, (2016) No. 8981, p. 26 
V rámci nového rozpočtu zavádí britský ministr financí George Osborne program, který by se mohl stát 
základem pro reformu - účet celoživotního individuálního spoření (ISA). Nový program bude spuštěn 
v dubnu 2017 a je určen pro osoby ve věku 18-40 let. Účastníci budou moci příspívat až 4 000 GBP 
ročně do účtu osvobozeného od daně, přičemž od státu dostanou bonus ve výši 25 % z roční uložené 
částky až do věku 50 let. Bez penalizace bude možné si vybrat peníze jen na nákup prvního domu, ale 
jinak je třeba spořit až do věku 60 let. 
 
Lucie Jandová 
Implementace Solvency II a regulace provizí na počátku roku 2016 [elektronický zdroj] 
Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 1, s. 12-13 
Článek seznamuje s aktuálním stavem implementace směrnice Solvency II do českého právního řádu a 
se snahou o novelizaci právní úpravy zprostředkování pojištění v zákoně č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
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zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Podrobněji se zaměřuje na nový návrh novely 
zákona předložený Ministerstvem financí dne 25.1.2016, který obsahuje pouze tři věcné body: úpravu 
rozložení odměny a některých pravidel pro výpočet odkupného, zavedení nového správního deliktu ve 
vztahu k navrhované změně a sankci za tento správní delikt. Dále uvádí, že v dohledné době lze 
předpokládat zahájení prací na další novele zákona č. 38/2004 Sb., v souvislosti s požadavkem na 
implementaci evropské distribuční směrnice IDD. 
Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/casopis/pojistny-obzor/2016-1 
 
By Stephen Foley, Alistair Gray and Ben McLannahan 
New race for the saver's dollar 
Nový dostih o střadatelův dolar 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39119 (23.3.2016), p. 7 
Prezident Obama se ještě před koncem svého mandátu snaží prosadit velkou finanční reformu, která 
by snížila poplatky a provize z produktů spojených se spořením na důchod. Chce zavést nový 
"svěřenský standard" a odstranit tak skryté poplatky, nechvalně známé provize a střety zájmů, které 
připravují střadatele ročně o miliardy dolarů. Ještě před zveřejněním konečné podoby návrhu je 
zjevné, že nová norma ohrozí ty nejvýnosnější produkty a praktiky a doplatí na ni životní pojišťovny a 
retailoví brokeři. Od přijetí zákona o investičních poradcích v r. 1940 mají američtí finanční poradci 
povinnost upřednostňovat zájem klienta před svým, ale řada dalších profesionálů, kteří radí drobným 
klientům, nikoli - mají jen doporučovat "vhodné" produkty. 
 
Jaroslav Vostatek 
Novela zákona o penzijním připojištění : co nás čeká? [elektronický zdroj] 
Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 1, s. 26-29 
V první části příspěvku autor shrnuje velkou důchodovou reformu s účinností od r. 2013, zavedení 
nového penzijního pilíře a analyzuje dopady těchto změn i následný další vývoj českého penzijního 
systému. Charakterizuje také penzijní připojištění se státním příspěvkem a vliv reformy na tento 
penzijní produkt. Vzhledem k tomu, že současná vláda zrušila nový penzijní pilíř, se autor v další části 
zaměřuje na výčet hlavních inovací penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a 
soukromého životního pojištění, jak je přinesl doprovodný zákon k zákonu o ukončení důchodového 
spoření (č. 377/2015 Sb.). Autor následně hodnotí vhodnost a přínosnost uvedených změn. -- Viz také 
příspěvek Zrušení důchodového spoření: jaké jsou postupy a termíny v DHK č. 8/2016, s. 16-20. 
Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/casopis/pojistny-obzor/2016-1 
 
Pavlína Röslerová 
Otec a prarodiče na mateřské 
Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 3, s. 41-42 
Stručné shrnutí podmínek, za kterých může otec (a prarodič) převzít dítě do péče a má nárok na 
peněžitou pomoc v mateřství dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. 
 
Drahomíra Murínová 
Plán legislativních prací vlády a jeho dopady na pojišťovnictví [elektronický zdroj] 
Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 1, s. 20-21 
Autorka vychází z Plánu legislativních prací vlády ČR na rok 2016 a blíže seznamuje s připravovanou 
novelizaci některých klíčových předpisů z oblasti pojišťovnictví v tomto roce. Uvádí také, že některé 
novely zákonů obsažené v legislativních plánech za předchozí období zůstávají neprojednány. Jako 
nejpodstatnější aktuální návrh uvádí návrh zákona o distribuci v pojišťovnictví, který má transponovat 
evropskou směrnici o distribuci pojištění (IDD) a plně nahradit stávající zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Dalším významným legislativním 
počinem je příprava novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti 
cestovního ruchu, která bude implementovat směrnici č. 2015/2302/EU o souborných cestovních 
službách a spojených cestovních službách. Letmo zmiňuje také další připravované legislativní změny 
týkající se oblasti pojišťovnictví. -- K tématu směrnice IDD a její implementace viz také příspěvek     
v čas. Poradenství & finance č. 3/2016, s. 34-35. 
Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/casopis/pojistny-obzor/2016-1 

http://www.pojistnyobzor.cz/casopis/pojistny-obzor/2016-1
http://www.pojistnyobzor.cz/casopis/pojistny-obzor/2016-1
http://www.pojistnyobzor.cz/casopis/pojistny-obzor/2016-1
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Jiří Vopátek 
Vliv základních parametrů na výši starobního důchodu z I. pilíře 
Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 3, s. 11-16 
Autor shrnuje podmínky a parametry pro přiznání řádného starobního důchodu v r. 2016 a představuje 
modelové výpočty, které ukazují základní principy českého průběžně financovaného důchodového 
systému. Věnuje se také individuálnímu náhradovému poměru (podílu výše důchodu k čisté nebo 
hrubé předdůchodové mzdě) a míře solidarity a ekvivalence v našem důchodovém systému. Tabulka 
informuje o relaci průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě v ČR v letech 2010-
2014, hrubých ročních výdělcích v jednotlivých variantách výpočtu pro teoretické modelové výpočty a 
o modelovém výpočtu řádného starobního důchodu přiznaného v r. 2016. - Pozn. 
 
Změny v povinném pojištění vozidel 
Právní rozhledy, Sv. 24, (2016) č. 5, s. II 
Stručně k projednávané vládní novele zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla. Jejím hlavním cílem je uvést do souladu tento zákon s právními 
předpisy EU týkajícími se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel 
podle směrnice č. 2009/103/ES a aktuální judikaturou Soudního dvora EU. Příspěvek podrobněji 
rozebírá rozsudek SDEU, jehož předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce v řízení 
Damijan Vnuk proti Zavarovalnica Triglav, a kde se zásadně vyjádřil k výkladu pojmu "provoz 
vozidla" a k povinnosti uzavřít pojištění pro případ odpovědnosti za škodu z tohoto provozu. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Michal Hlaváček, Ondřej Novotný, Marek Rusnák 
Analýza cen komerčních nemovitostí v zemích střední Evropy 
Politická ekonomie, Sv. 64, (2016) č. 1, s. 3-18 
V úvodu autoři vyzdvihují význam sektoru komerčních nemovitostí pro finanční stabilitu ekonomiky 
(komerční nemovitosti jsou chápány jako nemovitosti používané výhradně pro podnikání, jsou 
obvykle komerčně pronajímány a nesou majiteli výnos, mezi hlavní segmenty patří kancelářské 
budovy, průmyslové a logistické nemovitosti, maloobchodní prostory aj.). Poté předkládají přehled 
zahraniční literatury vztahující se k vyhodnocování rovnovážnosti cen komerčních nemovitostí, 
popisují strukturu a fungování trhu komerčních nemovitostí a definují některé základní ukazatele trhu 
kancelářských nemovitostí. Zaměřují se přitom na vývoj trhu v zemích střední Evropy (SR, Maďarsko, 
Rumunsko, Polsko a ČR). Dále se věnují popisu vývoje těchto ukazatelů ve srovnání s Německem, 
přičemž ilustrují jak rozvoj trhu ve středoevropských zemích, tak i jeho vývoj v rámci hospodářského 
cyklu. Posléze formulují jednoduchý model pro vyhodnocení rovnovážnosti a determinant cen 
kancelářských nemovitostí ve sledovaných zemích za období 2002-2014. - Pozn. 
 
By Lucija Muehlenbachs, Elisheba Spiller, and Christopher Timmins 
The housing market impacts of shale gas development 
Dopady rozvoje těžby břidlicového plynu na trh s bydlením 
The American Economic Review, Vol. 105 (2015), No. 12, p. 3633-3659 
Technologický pokrok v průběhu posledních let zvýšil efektivitu těžby břidlicového plynu. Těžba 
břidlicového plynu je spojována s pozitivními i negativními dopady na životní prostředí. Na jednu 
stranu vede k energetické nezávislosti a ke snížení emisí uhlíku, síry a dusíku, na druhou stranu se 
objevují obavy z možných úniků metanu, znečištění zdrojů pitné vody a ovzduší. Autoři na základě 
údajů z americké Pensylvánie zkoumají, jak těžba břidlicového plynu ovlivní hodnoty nemovitostí      
v lokalitách, kde k těžbě dochází. Zjišťují výrazně negativní dopad na hodnotu nemovitostí závislých 
na vlastních zdrojích pitné vody. Tyto dopady jsou způsobené spíše obavami ze znehodnocení zdrojů 
vody, než skutečným rizikem, že ke znečištění dojde. Dopad na hodnotu nemovitostí připojených na 
veřejné zdroje vody může být mírně pozitivní. Roli dále může hrát vzdálenost těžby od konkrétní 
nemovitosti a výskyt dalších negativních jevů spojených s těžbou (např. zvýšená doprava). - Pozn. -- 
V č. 2/2016 časopisu American Economic Review zveřejněna na str. 475 korekce článku. 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Marine Cheuvreux 
30 years of modernising social relations in France [elektronický zdroj] 
30 let modernizace společenských vztahů ve Francii 
Trésor-economics, Vol. 2016, No. 160, p. 1-10 
Vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnaneckými organizacemi jsou podle ekonomů klíčové pro 
zajištění hladkého fungování ekonomiky. Systém vyjednávání mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je 
ve Francii značně nepřehledný (mj. vysoký počet kolektivních dohod na úrovni sektorů s malým 
pokrytím, na úrovni podniků existence zástupců zaměstnanců a zástupců odborů s překrývajícími se 
pravomocemi). V článku jsou popsány legislativní změny probíhající ve Francii, jejichž cílem je 
racionalizace a modernizace vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. - Pozn. -- Na str. 11 komentář 
k tématu (autor Marc Ferracci). 
Plný text dostupný z: http://www.tresor.economie.gouv.fr/13270_tresor-economics-2016 
 
Christof Kerkmann 
Aufmarsch der digitalen Kollegen : der Sieg des Computers beim Spiel Go mahnt: Künstliche 
Intelligenz wird unsere Jobs verändern 
Nástup digitálních kolegů : vítězství počítače při hře Go varuje: umělá inteligence změní naše povolání 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 51 (14.3.2016), S. 30 
Vítězství počítačového programu Alpha Go nad nejlepším hráčem desetiletí ve hře Go Lee Sedolem je 
podle autora předzvěstí budoucích změn na pracovním trhu. Vývojáři umělé inteligence jsou tak 
schopni vytvářet programy, které dokáží rychle zpracovávat nové informace a dokonce se snaží 
napodobovat lidskou intuici. Lze tedy očekávat, že roboti budou od lidí přebírat nejen rutinní úkony, 
jakými je výpočet solventnosti klienta banky nebo zpracování mezd zaměstnanců. S úspěšným 
nasazením umělé inteligence se nyní stále častěji počítá také v souvislosti s projektem aut bez řidiče 
nebo počítačových simultánních tlumočníků. Před politiky, podnikateli i společností jako takovou tak 
stojí nemalé výzvy, jak s tímto technologickým potenciálem naložit. 
 
Christele Meilland 
Danemark : comment concilier travail et famille 
Dánsko : jak skloubit práci a rodinu 
Problemes économiques, No. 3130 (2016), p. 42-49 
Shrnutí a zhodnocení systému rodinné politiky v Dánsku. Rodinná politika v Dánsku je poměrně 
flexibilní, rozhodnutí, kdo z rodičů bude využívat rodičovskou dovolenou a jak dlouho, je necháno na 
rodinách, umožněna je také práce na částečný úvazek během rodičovské dovolené. V článku autor 
diskutuje také o tom, zda tato "svoboda volby" znamená odklon od snahy o rovnost mezi muži a 
ženami na trhu práce a jak se situace změnila během ekonomické krize. - Pozn. 
 
Richard W. Fetter 
Podpora při opakované nezaměstnanosti 
Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 3, s. 24-26 
Autor rozebírá a na příkladech demonstruje problematiku nároku na opětovné poskytování podpory     
v nezaměstnanosti uchazečem o zaměstnání v ČR. Rozlišuje případy částečného vyčerpání podpůrčí 
doby i vyčerpání celé podpůrčí doby. 
 
František Nonnemann 
Pracovní posudek 
Právní rozhledy, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 134-138 
Příspěvek pojednává o možném problematickém výkladu některých aspektů ustanovení § 314 odst.      
2 zákoníku práce upravujících sdílení informací o zaměstnanci mezi stávajícím zaměstnavatelem a 
dalšími subjekty. Komentuje vydání posudku o pracovní činnosti a zejména úpravu režimu 
poskytování informací s ohledem na možné aplikační nejasnosti a otázku ochrany osobních údajů 
zaměstnance. Autor nejprve krátce seznamuje s historickým vývojem zkoumané pracovněprávní 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/13270_tresor-economics-2016
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problematiky, dále rozebírá otázky právního titulu a přiměřenosti zpřístupnění údajů o zaměstnanci, 
způsobu předávání údajů, bezpečnosti přenosu dat i ochrany práv zaměstnance. - Pozn. 
 
Emilie Jašová ... [et al.] 
Působení institucionálních faktorů na strukturální a cyklickou nezaměstnanost v zemích 
Visegrádské skupiny 
Politická ekonomie, Sv. 64, (2016) č. 1, s. 34-50 
Analýza institucionálního rámce a vlivu jeho faktorů na fungování trhu práce. Autoři nejprve 
charakterizují jednotlivé institucionální faktory na trhu práce (legislativní ochrana zaměstnanosti; 
struktura mzdového vyjednávání; aktivní politiky trhu práce; daňové zatížení práce - tax wedge a 
systém sociálních benefitů) a prezentují teoretická východiska konceptu NAIRU (míra 
nezaměstnanosti nezvyšující tempo inflace) a metod jeho odhadu (zde je odhad prováděn pomocí 
Kalmanova filtru). Posléze porovnávají odhady dříve odladěných modelů s odhady modelů po 
rozšíření o institucionální faktory v zemích V4 a vzniklé rozdíly ve vývoji NAIRU srovnávají se 
skutečným vývojem jednotlivých institucionálních faktorů a s vývojem míry nezaměstnanosti. Dále 
shrnují výsledky o intenzitě působení institucionálních faktorů na strukturální a cyklickou 
nezaměstnanost a předkládají hodnocení konečného vlivu jednotlivých institucionálních faktorů v ČR, 
SR, Maďarsku a Polsku. - Pozn. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Práce a mzda  

Sv. 64, (2016) č. 3  

Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod a Kolektivní dohoda vyššího stupně 
pro státní zaměstnance - I. část (s. 34-37); Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům - 
koordinace systémů sociálního zabezpečení (s. 38-39).  

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

Sv. 11, (2016) č. 3-4  

Kdy a jak se započítávají přestávky do pracovní doby? (s. 3-6); Pracovní poměr na dobu určitou (s. 27-29); 
Přestupky a jiné správní delikty podle zákona o zaměstnanosti (s. 40-43); Průměrný výdělek v kostce 
(s. 53-57); Daňové zvýhodnění na děti v r. 2016 (1. část) a Praktická řešení - daňové zvýhodnění na 
děti v r. 2016 (s. 58-63); Dotazy z praxe - zdanění důchodů (s. 70-71); Soukromá elektronická pošta na 
pracovišti (s. 86-89).  

Právo 

Martin Valášek 
Ako vyhrať nad podvodníkmi : softvérové nástroje skresali objem karuselových podvodov         
v Belgicku na minimum 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 8, s. 49-50 
Pohled na podvody ve skutečném i digitálním světě a na jejich odhalování. Autor mimo jiné vychází   
z celosvětového průzkumu Kroll Global Fraud Report. Uvádí, s jakými typy podvodů se firmy 
nejčastěji potkávají, a analyzuje důvody zvyšujícího se počtu podvodů ve všech oblastech. Zaměřuje 
se na obranu před podvodníky a na příkladu pojistných podvodů na Slovensku ukazuje, jaké 
technologické způsoby pomáhají čelit podvodníkům. Zdůrazňuje úlohu analýzy dat v odhalování 
podvodů (např. pomocí hybridního detekčního systému firmy SAS se úspěšně bojovalo v Belgii          
s karuselovými podvody s DPH). 
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Ondřej Karel 
Co přinese transpozice směrnice o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů? [elektronický zdroj] 
Pojistný obzor, Sv. 2016, č. 1, s. 16-19 
V prosinci 2015 byl vyhlášen zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedním z cílů této novely je transpozice 
směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů (2013/11/EU) do českého právního řádu. 
Příspěvek nejdříve seznamuje s podstatou a cíli alternativního (mimosoudního) řešení sporů a              
s požadavky sbližování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele ze strany EU prostřednictvím 
směrnice ADR. Dále shrnuje transpoziční novelu zákona o ochraně spotřebitele a charakterizuje výzvy 
a rizika pro pojišťovny u řešení spotřebitelských sporů z pojištění. V další části kriticky hodnotí 
systémové nedostatky novely a otevřené právní otázky či nejasnosti praktické aplikace nové právní 
úpravy. Výsledná podoba zákona představuje dle autorova mínění promarněnou příležitost zachovat 
tradiční přístup k mimosoudnímu řešení sporů. 
Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/casopis/pojistny-obzor/2016-1 
 
Daniel Patěk 
Nad aktuální podobou práva proti nekalé soutěži (nejen) v občanském zákoníku 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 8, (2016) č. 3, s. 65-80 
Cílem článku je předložit relativně komplexní pohled na aktuální úpravu nekalé soutěže  (především) 
v občanském zákoníku, který se zaměří na změny, možné změny či neuskutečněné změny v regulaci 
soutěžních praktik. - Pozn. 
 
Martina Daduová, Ondřej Horák 
Nové dědické právo a meziválečná rekodifikace 
Ad Notam, Sv. 22, (2016) č. 1, s. 8-12 
Při poslední rekodifikaci českého soukromého práva se nejvýrazněji změnila úprava dědického práva, 
a to jak z hlediska formy (systematiky a rozsahu), tak i obsahu (zásad a konkrétních institutů). Navázalo 
se přitom především na česko-rakouskou právní tradici reprezentovanou meziválečnými návrhy z let 
1931 a 1937. Autoři nejprve rozebírají inspirační zdroje nového dědického práva v obecné rovině, dále 
přibližují průběh rekodifikačních prací v meziválečné éře a následně představují rozsah a konkrétní 
podobu prvorepublikových inspirací a některé z toho plynoucí důsledky. Následně stručně seznamují    
s poválečným vývojem v dané oblasti. Další část přináší srovnání vládního návrhu zákona z r. 1937 a 
nového občanského zákoníku a míry jejich shody. Autoři zjišťují, že z 246 dědickoprávních 
ustanovení NOZ se u 191 z nich stal inspirací vládní návrh zákona z r. 1937 (celkově tedy ze 78 %). - 
Pozn. -- Tématům dědického práva se věnují i další články na s. 3-7 a s. 13-17. 
 
Martina Küchlerová 
Pravomoc k vydávání předběžných opatření v tzv. církevních restitucích 
Právní rozhledy, Sv. 24, (2016) č. 5, s. 182-184 
Autorka se zaměřuje na problematiku předběžných opatření a pravomoci k jejich vydávání u zemědělských 
nemovitostí dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi. Zvažuje předběžná opatření v jednotlivých stádiích postupu při vydávání zemědělské 
nemovitosti a pravomoci (okresních) soudů v těchto záležitostech. Rozebírá také správný postup při 
podání návrhu na vydání předběžného opatření spočívajícího v povinnosti povinného zdržet se těžby 
na předmětných nemovitostech a hledá odpověď na otázku, zda má typ realizované těžby vliv na 
možnost vydání předběžného opatření. - Pozn. 
 
Martin Kofroň, Linda Kolaříková 
Úpadek a spotřebitelské úvěry dle Soudního dvora Evropské unie 
Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 2, s. 48-49 
Autoři rozebírají stanovisko generální advokátky Soudního dvoru EU (SDEU) k otázkám Krajského 
soudu v Praze, jenž je položil v souvislosti s případem nesplaceného spotřebitelského úvěru a 
podmínek obsažených ve smlouvě o tomto spotřebitelském úvěru. Ve svém stanovisku je generální 
advokátka kritická vůči českému insolvenčnímu právu ve vztahu ke spotřebitelským úvěrům a autoři 

http://www.pojistnyobzor.cz/casopis/pojistny-obzor/2016-1
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článku tak předpokládají zásadní dopady do praxe insolvenčních soudů i poskytovatelů 
spotřebitelských úvěrů, pokud SDEU toto stanovisko akceptuje. - Pozn. 
 
Vladimír Smejkal 
Zákon o kybernetické bezpečnosti ve vztahu k veřejné správě 
Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 1, s. 66-68 
Autor se zabývá zákonem o kybernetické bezpečnosti mj. z hlediska samospráv a jejich povinností. 
Uveden je výčet cílů zákona, klíčových pojmů, kritérií pro určení prvků kritické infrastruktury, 
významných informačních systémů, povinností osob uvedených v § 3 zákona o kybernetické 
bezpečnosti i bezpečnostních a technických opatření. Autor dochází k závěru, že bez vytvoření a 
provozování bezpečných informačních systémů orgánů veřejné moci nelze spoléhat na nástroje 
následné represe, představované především trestním zákoníkem a realizované pomocí 
kriminalistických metod a nástrojů. - Pozn. 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Deutsche Bundesbank 
Mikrodaten - Paradigmenwechsel der Zentralbankstatistik = Microdata - paradigm shift in 
central banks' statistics 
Mikrodata - změna paradigmatu ve statistice centrálních bank 
Deutsche Bundesbank - Geschäftsbericht, Jg. 2015, Nr. 1, S. 47-59 
Deutsche Bundesbank - Annual Report, Vol. 2015, No. 1, p. 47-59 
Mikrodata poskytují detailní informace o jednotlivých aktérech na kapitálovém trhu, které při agregaci 
a průměrování zpravidla zmizí. V posledních letech však hrají mikrodata ve statistikách centrálních 
bank stále důležitější roli. Nejen z důvodů jejich snazšího opatření a vyhodnocování, ale také s ohledem 
na reflexi globální finanční krize po roce 2008, která upozornila na důležitost zdánlivých statistických 
nuancí. Článek popisuje, jak se zvýšená poptávka po mikrodatech projevuje v praxi centrálních bank 
při získávání statistických informací. Dále představuje iniciativy centrálních bank na mezinárodní, 
evropské a národní úrovni, jež mají za cíl vytvořit funkční mechanismus získávání a sdílení mikrodat 
(Data Gaps Initiative, Centralised Securities Database, Securities Holdings Statistics Database, 
Analytical Credit Datasets, IMIDIAS). Tyto projekty by měly podle autorů vyústit alespoň v rámci 
Evropského systému centrálních bank ve vytvoření standardizovaného rámce sběru dat. - Pozn.-- 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi. 
 
Daniel Chytil 
Počty udělených státních občanství v ČR 
Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 2, s. 24 
K problematice naturalizace cizinců v ČR, zejména s ohledem na zákon č. 186/2013 Sb., o státním 
občanství České republiky, který zavedl některé nové právní instituty. Autor uvádí, že od r. 1999 bylo uděleno 
státní občanství ČR 54 608 osobám, z toho 46,6% tvořili bývalí občané Slovenska a 15% osoby           
s původním státním občanstvím Ukrajiny. Z mezinárodního porovnání vyplývá, že ČR patří mezi 
země s nejnižšími počty získaných státních občanství, za období 2002-2013 se umístila na pátém místě 
od konce evropského žebříčku. Nová právní úprava se v r. 2014 projevila nejvyšším počtem udělených 
státních občanství od r. 2000, zejména díky ustanovení, které umožnilo druhé generaci cizinců nabýt 
občanství prohlášením. -- Viz také příspěvek Kdo a proč u nás žádá o přechodný pobyt na s. 25-26. 
 
Daniel Chytil 
Vývoj počtu cizinců v ČR 
Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 2, s. 20-21 
Statistický pohled na vývoj počtu cizinců usídlených v Česku a jeho dynamiku od r. 2004 do r. 2014. 
Ke konci r. 2014 žilo v ČR 449 367 cizinců (bez azylantů), cizinci s pobytem nad 12 měsíců tak tvoří 
4,2% obyvatel naší země. Ukazuje se, že i po vstupu do EU nadále zůstáváme cílovou zemí především 
pro pracovní migraci. Příspěvek dále přináší charakteristiku a rozčlenění státních příslušníků jiných 
zemí dle země jejich původu, jejich ekonomické aktivity a podnikání. Grafy seznamují s vývojem 
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počtu cizinců podle typu pobytu (vízum, přechodný pobyt, trvalý pobyt), počtu cizinců ze zemí EU a 
ze třetích zemí v ČR ve sledovaném období. -- Viz i další příspěvky z tematické přílohy Cizinci v ČR 
na s. 19-26. 

Účetnictví 

Ulf Sommer 
Die Schein-Heiligen : Bilanzkosmetik 
Pokrytci : bilanční "kosmetika" 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 55 (18.3.2016), S. 42-45 
Tvorba zavádějících ukazatelů, nadhodnocování firemního jmění a zamlčování mimořádných dopadů 
na bilanci podniku patří k častým trikům manažerů nemála korporací. Článek představuje nejčastější 
způsoby manipulace s bilancemi a účetními závěrkami, které ukazuje na vybraných příkladech 
excesivního chování manažerů firem z Německa a dalších rozvinutých zemí. -- K tématu podrobněji 
viz také články a rozhovor na s. 45-51. 
 
Klaus-Dieter Findeisen, Peter Adolph 
Es ist vollbracht: Der neue Leasingstandard IFRS 16 ist da 
Je dokonáno: nový účetní standard k leasingu IFRS 16 je tu 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 9, S. 485-487 
Po téměř deseti letech příprav zveřejnila mezinárodní organizace pro harmonizaci účetních standardů 
International Accounting Standards Board (IASB) dne 13.1.2016 účetní standard upravující otázku 
leasingu (IFRS 16). Nový předpis bude nicméně závazný až od 1.1.2019. Článek shrnuje a hodnotí 
nejdůležitější východiska a změny, s nimiž nový účetní standard přichází. I přes nedosažení úplné 
shody s US GAAP autoři konstatují splnění hlavního cíle IFRS 16 v tom, že norma předpokládá 
zanesení veškerých leasingových vztahů do bilancí uživatelů takto získaných statků. - Pozn. -- K tématu 
viz též článek v čas. Auditor č. 3/2016, s. 5; podrobnější zhodnocení standardu IFRS 16 také            
Der Betrieb sv. 69, (2016) č. 12, s. 661-676 a Der Betrieb sv. 69, (2016) č. 13, s. 721-727. 
 
Brigitte Eierle, Simeon Ketterer, Florian Ther 
Überarbeitung des IFRS for SMEs im Rahmen des Comprehensive Review : eine Vorstellung 
wichtiger Änderungen des neuen Standards 
Přepracování IFRS pro malé a střední účetní jednotky v rámci komplexního přehledu : 
představení důležitých změn nového standardu 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 11, S. 601-607 
Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila 1.12.2015 přepracovanou verzi 
komplexního přehledu mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední účetní 
jednotky (IFRS for SMEs). Jedná se o výsledek tříletého projektu IASB, kterým jsou modifikovány 
IFRS for SMEs z roku 2009. Článek představuje nejdůležitější změny vyplývající z nové úpravy 
standardů. Podle autorů obsahuje nová verze jen malé množství materiálních změn a spíše se snaží      
o zpřesnění užití již existujících předpisů pro podniky, které neobchodují na kapitálových trzích a 
nemají povinnost zveřejňovat své účetní závěrky. - Pozn. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Auditor  

Sv. 23, (2016) č. 2  

Rozdělení zisku a výplata podílů na zisku ve společnosti s ručením omezeným (s. 9-11); Vykazování 
položky Jiný výsledek hospodaření minulých let (s. 12-14); Daňové aspekty výplaty vlastního kapitálu 
vzniklého z titulu přecenění při přeměnách (s. 15-18); Odměňování jednatele (s. 19-22); Převod podílu 
ve společnosti s ručením omezeným (s. 23-25); Zdaňování příjmů z prodeje podílu na společnosti        
s ručením omezeným u fyzických osob (s. 25-26); Výbory pro audit: pojistka pro správu korporace 
nebo byrokratické alibi? (s. 27-29); Výplata zisku a jiných vlastních zdrojů aneb je možné vyplatit zisk 
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i tam, kde žádný není?: rozhovor s Pavlem Pravdou, zakládajícím partnerem advokátní kanceláře bnt 
attorneys-at-law s.r.o. (s. 29-31).  

Účetnictví v praxi  

Sv. 16, (2016) č. 3  

Uplatnění DPH u převodu pozemků a staveb v roce 2016 - změny dle novely č. 360/2014 Sb. (s. 4-9); 
Zamyšlení nad novelou ČÚS pro podnikatele (s. 24-27); Kontrolní hlášení v příkladech - oprava              
z č. 1/2016 (s. 28-31).  

Veřejná správa 

Radek Jurčík 
Nová právní úprava veřejných zakázek v roce 2016 se zaměřením na zadavatele a menší 
formálnost v jejich akvizičních postupech 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 8, (2016) č. 1, s. 18-22 
Článek se zabývá novým návrhem zákona o zadávání veřejných zakázek (sněm. tisk č. 637), kterým se 
nahradí současný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a 
rovněž zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, a dále doprovodným zákonem (sněm. tisk 638), kterým 
se mění některé další zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Tato právní úprava plně implementuje nový - v pořadí již třetí - balíček zadávacích směrnic, které dne 
28.3.2014 vyšly v Úředním věstníku EU (řada L, č. 94) po více než  dvouletém legislativním procesu. 
Jedním z cílů přijetí třetí generace nových zadávacích směrnic a návrhu české právní úpravy, která je 
implementuje, je menší formálnost postupu zadavatelů veřejných zakázek, kteří mají zadávání plně ve 
své působnosti a pokud si nastaví podmínky zadání, mohou fakticky vycházet jen z prohlášení 
dodavatelů a splnění podmínek plnění a kvalifikace požadovat pouze ve vztahu k vítěznému uchazeči 
v rámci součinnosti s uzavřením smlouvy. Postup zadavatele a jeho přístup k zadávání veřejných 
zakázek je tedy klíčový. - Pozn. 
 
Alžběta Křídlová 
Quo vadis, veřejná správo? 
Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 1, s. 33 
Autorka kriticky hodnotí zavádění informačních technologií v české veřejné správě. Konkrétně se 
věnuje problémům, které jsou pro obce i občany spojené se zaváděním IS Základních registrů (ISZR) 
a Elektronické služby obcí. Vyjadřuje také obavu, aby v tomto duchu nepokračovaly i následující 
roky, mj. v souvislosti s projektem eIDAS a se zákonem o registru smluv. -- V daném čísle časopisu 
viz také související články "Otevřená data jsou pro všechny zatím nevyužitou příležitostí" (na s. 31) a 
"Otevřená data neříkají, co zveřejňovat, ale jak zveřejňovat" (na s. 32). 
 
Jan Byok 
Unnötige Monopole : Jan Byok fordert mehr Wettbewerb beim Technologie-Einkauf des Staats 
Zbytečné monopoly : Jan Byok požaduje větší míru soutěže při státních nákupech technologií 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 51 (14.3.2016), S. 15 
Od 18. dubna 2016 platí na území EU nová směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o zadávání 
veřejných zakázek (2014/24/EU). Podle autora komentáře představuje tento právní předpis důležité 
opatření, které by mělo do veřejných zakázek přinést více konkurence. Ta by se měla projevit zejména 
v tendrech týkajících se veřejné digitální infrastruktury. Právě při těchto technologicky náročných 
projektech totiž s ohledem na množství patentů a autorských práv některých uchazečů ani nedojde      
k vypsání soutěže. Nová unijní norma ale prostor pro udělení zakázky bez soutěže výrazně omezuje, 
což bude vyžadovat při investicích v oblasti informačních a komunikačních technologií od státní a 
veřejné správy ještě více opatrnosti než dosud. 
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Martina Smetanová 
Veřejný sektor 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2016, č. 1, s. 35-42 
Shrnutí základních informací o struktuře a hospodaření veřejné správy v ČR. Státní správa a územní 
samospráva (kraje, obce), jejich rozpočty a finanční vztahy včetně údajů za období 2014-2016. 
Kontrola hospodaření. - Pozn. 
 
Ivan Ryšavý 
Vybrané metropolitní oblasti dosáhnou na podporu svých strategií 
Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 1, s. 22 
Článek informuje o otevření výzev k předkládání žádostí o podporu strategií integrovaných územních 
investic (ITI) a strategií integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) Ministerstvem pro místní rozvoj 
od 1. 1. 2016. Pro ITI je vyhrazeno přibližně 34 mld. Kč, v případě IPRÚ částka činí zhruba 10 mld. 
Kč. Hlavním smyslem integrovaných nástrojů je mobilizovat a soustředit evropské fondy, národní a     
v řadě případů soukromé zdroje do městských oblastí, kde mohou prostřednictvím logických souborů 
investic v daném území přispět k řešení nejpalčivějších problémů a reagovat na rozvojové potřeby      
v různých oblastech (mj. doprava, mobilita, inovace, vzdělávání). Článek se podrobněji věnuje 
strategiím ITI Olomoucké a Hradecko-pardubické aglomerace. 
 
Martina Smetanová 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2016, č. 1, s. 30-32 
Vysvětlení základních rozdílů mezi přezkoumáváním hospodaření obcí auditory a kontroly. Právní 
rámec (legislativa ČR, mezinárodní standardy). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. 
Prohlášení vedení. 
 
Markéta Deimelová 
Zrychlí nový zákon veřejné zakázky? 
Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 2, s. 32-33 
Autorka uvádí celou řadu argumentů, které zpochybňují plánovaný cíl právě schvalovaného nového 
zákona o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 637), totiž urychlit přezkumnou fázi zadávání. 
Kritizována je především nejednoznačnost některých pojmů jako např. "protichůdné zájmy" u kritéria 
technické kvalifikace či "důvěryhodnost podezření" a "věrohodnost informací" v případě vyloučení 
uchazečů. V souhrnu lze uvést, že příslušné změny výrazným způsobem posilují postavení zadavatele 
a mohou vést k subjektivnímu posuzování nabídek a tím i k navýšení počtu stížností. Možným řešením 
by mohlo být včasné přijetí prováděcích předpisů a zejména metodických pokynů. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 50 (11.3.2016)  

Pozor, bude soutěž - pohled na nový zákon o veřejných zakázkách v ČR (s. 14-15) a Nepsali jsme zákon 
proti korupci - ministryně Šlechtová k novým pravidlům pro zadávání veřejných zakázek (s. 15); ECB 
zvýší tlak na českou korunu - nové uvolnění měnové politiky ECB přinese další tlak na posílení české 
koruny (s. 16).  

Veřejná správa  

Sv. 27, (2016) č. 5  

Nový zákon má vše zjednodušit. Starostové mají výhrady: finanční kontrola (s. 4-5); Jak vidí zákon o finanční 
kontrole ve veřejné správě starostové? (s. 6-7); Úředníci tady jsou proto, aby sloužili občanům a státu - 
rozhovor s J. Postráneckým, náměstkem ministra vnitra pro státní službu, o implementaci zákona        
o státní službě v ČR (s. 11-13).  
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Veřejná správa  

Sv. 27, (2016) č. 6  

Přes účet u ČNB protékají pouze dotace (s. 10-11); Disciplinární postih státních zaměstnanců: služební 
zákon a porušení povinností (s. 12-14); Druhá systematizace služebních a pracovních míst - upřesnění 
vymezení (s. 17-18); Starosta města Partizánske: ve veřejné správě je nedostatek finančních 
prostředků (s. 20-21).  

Veřejné finance. Rozpočet 

By Satyajit Chatterjee and Burcu Eyigungor 
A seniority arrangement for sovereign debt 
Princip seniority u veřejných dluhů 
The American Economic Review, Vol. 105 (2015), No. 12, p. 3740-3765 
Autoři se zabývají problémem ředění veřejných dluhů (debt dilution), tedy situace, kdy si vlády 
půjčují na to, aby mohly splatit starý dluh, což ale vede ke zvýšení úrokových sazeb, zvýšení 
pravděpodobnosti platební neschopnosti země a kapitálové ztrátě původních investorů. Řešením 
tohoto problému může být zavedení principu seniority (vyplácení věřitelů podle pořadí, ve kterém 
půjčili). Autoři se konkrétně zabývají modifikací tohoto pravidla (nazývaného také jako pravidlo 
absolutní priority) a hodnotí jeho důsledky v modelu veřejného dluhu a platební neschopnosti. - Pozn. 
 
Michal Lehuta 
Efektivitu vládnych výdavkov brzdia politici samotní 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 7, s. 30-31 
Aktuální tlak na zvyšování efektivity a kvalitativní změnu v oblasti veřejných výdajů na Slovensku 
prostřednictvím analytického posuzování přínosů a nákladů u výdajových priorit. K prohlášení Klubu 
ekonomických analytikov, požadavku na vytvoření analytických jednotek na jednotlivých ministerstvech 
i k hodnocení reálného uplatnění těchto změn z pohledu politických stran. Graf dokumentuje vývoj 
slovenských veřejných financí v období 2007-2015. 
 
By Chris Giles and George Parker 
Facing reality 
Tváří v tvář realitě 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39111 (14.3.2016), p. 7 
V článku se rozebírá hospodářská situace Velké Británie a postavení ministra financí George Osbornea, 
především z hlediska jeho manévrovacích možností při sestavování nového rozpočtu. Situaci ještě 
ztěžuje rozpolcenost konzervativní strany ohledně brexitu. 
 
Flüchtlinge kosten Deutschland 50 Milliarden Euro 
Uprchlíci stojí Německo 50 miliard eur 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2016, Nr. 6, S. 20-21 
Uprchlická krize by mohla Německo stát do konce roku 2017 kolem 50 miliard eur. Na tuto sumu 
vyčíslil Institut německého hospodářství (IW) náklady na ubytování, stravování, integrační a jazykové 
kurzy pro uprchlíky. To vše zvyšuje tlak na veřejné pokladny. Koaliční strany a opozice reagují na tato 
čísla rozdílně. V roce 2015 bylo v Německu zaregistrováno kolem 1,1 miliónu uprchlíků, nejvíce ze Sýrie, 
Afghánistánu a Iráku. Kolem 70 % přistěhovalců je v práceschopném věku, z nich je 75 % k dispozici 
pracovnímu trhu. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., z 2. února 2016. -- 
Další článek k tématu: Neue soziale Frage, WirtschaftsWoche č. 10/2016 (4.3.2016), s. 16-22. 
 
Andrej Babiš ; [rozhovor vedl] Ivan Ryšavý 
Ministr Babiš: další možné změny v RUD připadají v úvahu nejdříve až od roku 2018 
Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 3, s. 18-20 
V úvodu rozhovoru se ministr financí A. Babiš vyjadřuje k nejnovějším změnám v oblasti rozpočtového 
určení daní (zvýšení podílu obcí na celostátním hrubém inkasu DPH na 21,4 % od r. 2017 a zrušení 
motivačních prvků, které jdou samosprávám z daní z příjmů rezidentů-fyzických osob z podnikání)      
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i k dalším otázkám sdílených daní s ohledem na dopad na obce a města. Dále se věnuje problematice 
lepšího výběru daní, možného projednání dodatečných úprav RUD ve prospěch obcí i koncepci 
místních/obecních daní. Reaguje také na kritiku opakujícího se pozdního vydávání prováděcích 
vyhlášek k rozpočtové skladbě. V závěrečné části informuje o návrhu nového zákona o řízení a 
kontrole veřejných financí a seznamuje s hlavními principy změn v oblasti finanční kontroly. 
 
Deutsche Bundesbank 
Öffentliche Finanzen = Public finances 
Veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 68, (2016) Nr. 2, S. 61-75 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 68, (2016) No. 2, p. 61-75 
Přehled o vývoji německých veřejných financí za rok 2015. Spolkový státní rozpočet se koncem roku 
2015 nacházel v přebytku ve výši téměř 12 miliard eur. Také příjmy rozpočtů spolkových zemí byly    
o 3 miliardy eur vyšší než výdaje. Celkově vykázaly německé veřejné finance pozitivní bilanci ve výši 
0,5 procenta vůči hrubému domácímu produktu země a zadlužení veřejných rozpočtů meziročně kleslo 
ze 74,9 na 71,9 procenta HDP. Tento pokles byl podmíněn zejména konjunkturálními vlivy a poklesem 
objemu závazků státu (zejm. v tzv. bad banks vzniklých sanací bankovního sektoru po roce 2008). 
Podle analýzy na základě disagregovaného přístupu nicméně došlo vlivem stoupajících výdajů            
v sociální oblasti k mírnému meziročnímu zhoršení strukturálního rozpočtového salda o 0,2 procentního 
bodu. - Pozn.-- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Jan Janků 
Podmíněný politicko-rozpočtový cyklus v zemích OECD 
Politická ekonomie, Sv. 64, (2016) č. 1, s. 65-82 
Pojem politicko-rozpočtový cyklus se používá k popsání cyklických fluktuací proměnných fiskální 
politiky zapříčiněných načasováním voleb, motiv znovuzvolení totiž podněcuje k ovlivňování fiskálního 
výstupu před volbami. Autor se pokouší nalézt politicko-rozpočtový cyklus v závislosti na kvalitě 
fiskálních institucí v rozvinutých zemích sdružených v OECD, používá data z členských zemí za 
období 1995-2012. Jeho snahou je empirické potvrzení či vyvrácení existence podmíněných politicko-
rozpočtových cyklů v instrumentech fiskální politiky, přičemž podmíněností je myšlena rozdílná 
úroveň kvality fiskálních institucí v těchto zemích. Využívá dynamický panelový lineární regresní 
model a metodou odhadu je zobecněná metoda momentů (GMM). Zjištění dokládají závislost 
politicko-rozpočtového cyklu na kredibilitě a transparentnosti fiskálních institucí, neboť v zemích       
s horší kvalitou těchto institucí je pozorovaný cyklus signifikantní a velmi silný. Tvar cyklu v těchto 
zemích naznačuje, že po volbách dochází k okamžité fiskální restrikci a k určité korekci původního 
politicko-rozpočtového cyklu. - Pozn. 
 
Věra Kameníčková 
Prodělají obce na úpravě rozpočtového určení daní? 
Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 3, s. 23 
Podle novely zákona o rozpočtovém určení daní by měly obce od r. 2017 dostávat vyšší podíl na DPH 
a ztratit podíl na dani z daňových přiznání, tzn. byla by jim odejmuta tzv. motivační složka. Autorka 
poukazuje na vývoj výnosů daně z přidané hodnoty a daně z daňových přiznání a dokládá, že 
navrhovanou změnou by obce jako celek získaly více peněz, než kolik by ztratily. Dále uvádí, že 
zástupci obcí mají jiný názor a že finanční ztráta 30% obcí při odejmutí motivační složky by byla 
poměrně značná. -- Viz také další polemický příspěvek Nečekané: novela RUD bere obcím 
nejnadějnější daňový výnos na s. 24-25. 
 
Hana Lipovská 
The fiscal placebo 
Fiskální placebo 
Acta VŠFS, Vol. 9 (2015), No. 2, p. 136-154 
Autorka ve své práci řeší problém časového zpoždění (konkrétně zpoždění implementačního) při 
provádění diskreční fiskální politiky. Účinky implementačního zpoždění mohou být negativní (tradiční 
přístup) nebo neutrální (moderní pojetí, které vychází ze zkušeností z recese z roku 2007). Dále však 
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autorka vyvíjí také vlastní koncept tzv. fiskálního placeba, definovaného jako "protikrizové fiskální 
opatření, jehož skutečný objem a dopad na ekonomiku jsou malé a jehož hlavním účelem je 
demonstrovat voličům a opozici snahy vypořádat se s recesí". Vzhledem k tomu, že je dopad opatření 
na ekonomiku mírný, nemůže dojít v důsledku časového zpoždění k výrazným negativním dopadům, 
nedochází tedy k destabilizaci veřejných financí. Může ale dojít ke zmírnění negativních očekávání 
veřejnosti, popř. k podpoře pozitivních očekávání. Autorka ve své práci vycházela z 62 zákonů přijatých 
v České republice v období 1997-2013. Článek získal v roce 2015 ocenění Františka Vencovského pro 
mladé ekonomy. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.vsfs.cz/?id=1042-vedecky-casopis-acta-vsfs 
 
The generation game : the budget 
Generační hra : rozpočet 
The Economist, Vol. 418, (2016) No. 8981, p. 25-26 
I když příjmy z daní klesají, britský ministr financí předložil rozpočet, který stále počítá s dosažením 
přebytku ve výši 10 mld. GBP v r. 2019-20. Jeho cílem je snížit břemeno vládního dluhu pro budoucí 
generace a provést strukturálních reformy pro větší konkurenceschopnost britské ekonomiky. K největší 
reformě dojde v oblasti podnikového zdanění. -- Viz i článek na s. 11-12. 
 
Antonin Aviat ... [et al.] 
Towards a better management of the fiscal stance in the euro area? [elektronický zdroj] 
Směřuje eurozóna k lepšímu řízení orientace rozpočtových politik? 
Trésor-economics, Vol. 2016, No. 163, p. 1-8 
Koordinace fiskální politiky eurozóny dosud probíhala pouze na úrovni monitorování národních 
rozpočtových deficitů, ačkoli bylo již dříve uznáno, že jde o nezbytnou podmínku správného 
fungování měnové unie. Nastavit společnou orientaci rozpočtové politiky se již od vzniku eurozóny 
nedaří. Fiskální politika eurozóny nenabízí "manévrovací prostor" pro případ krize. Konsolidace 
implementovaná v letech 2011-2013 způsobila recesi. V průběhu roku 2015 byly vydány další 
dokumenty, které doporučují těsnější koordinaci fiskálních politik (Five Presidents' report, Council 
Recommendation for the euro area). - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.tresor.economie.gouv.fr/13270_tresor-economics-2016 

Zdravotnictví 

By Iain M. Cockburn, Jean O. Lanjouw, and Mark Schankerman 
Patents and global diffusion of new drugs 
Patenty a zpřístupňování nových léků ve světě 
The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 1, p. 136-164 
Autoři se zabývají tím, jak patentová ochrana, cenové regulace a další faktory (demografické a 
ekonomické) ovlivňují rychlost a míru uvádění léků na trh v různých zemích. K analýze je použit 
široký vzorek 642 léků v 76 zemích za období 1983-2002 spolu s informacemi o patentové ochraně a 
cenové regulaci v daných zemích. Autoři docházejí ke čtyřem hlavním závěrům: tempo uvádění léků 
na trh je pomalé a je ovlivněno jak cenovou regulací, tak patentovou ochranou. Delší a přísnější 
patentová ochrana zrychluje uvádění na trh, cenová regulace naopak zpřístupňování nových léků 
zpomaluje. Významným faktorem, který ovlivňuje rychlost uvádění na trh, je dále velikost trhu. 
Opatření, která rychlé uvedení podporují, však zároveň zvyšují ceny, existuje tedy rozpor (trade-off) 
mezi dostupností léku v dané zemi a cenovou dostupností. Výsledky jsou platné pro rozvojové             
i rozvinuté země. - Pozn. -- K tématu viz také článek na str. 99-135 ("The market impacts of 
pharmaceutical product patents in developing countries: evidence from India"). 
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Životní prostředí 

Bohumila Kotenová 
Biopaliva v roce 2016 
Clo-douane, Sv. 50 (2016), č. 3, s. 10-11 
Popis legislativních změn, ke kterým došlo v oblasti biopaliv v roce 2015 (novela zákona o ochraně 
ovzduší a zákona o spotřebních daních) a povinností z nich vyplývajících (povinnost oznamovat 
průběžné plnění minimálního množství biopaliv pro dopravní účely, povinnost složit jistotu v případech, 
kdy subjekt neuvede minimální množství biopaliv pro dopravní účely). 

Životní úroveň 

Thomas Piketty et Emmanuel Saez ; traduit de l'anglais par François Boisivon 
Les inégalités sur le long terme 
Nerovnosti v dlouhém období 
Problemes économiques, No. 3129 (2016), p. 5-14 
Autoři analyzují vývoj nerovností v příjmech a soukromém bohatství v USA a Evropě od počátku     
20. století až do dneška. Dále na základě modelu dlouhodobé dynamiky nerovností v bohatství predikují 
vývoj tempa růstu světového výstupu (g) a míry návratnosti kapitálu po zdanění (r). Vysoký rozdíl 
mezi r a g značí nerovnosti v bohatství. Autoři vysvětlují tento vztah a uvádějí, že vzhledem k očekávanému 
zpomalení tempa růstu populace a růstu míry návratnosti kapitálu po zdanění lze očekávat opětovný 
nárůst nerovností v bohatství. Předvídat, zda v budoucnu dojde k růstu či poklesu nerovností příjmů, je 
však složitější. Podle jedné teorie je vývoj nerovností příjmů v dlouhém období ovlivněn vztahem 
mezi vzděláním a technologickým pokrokem, jak ale autoři ukazují, tato teorie nevysvětluje, proč se    
v posledních desetiletích vyvíjely příjmové nerovnosti v USA jinak než v Evropě. - Pozn. -- K tématu 
nerovností ve světě (aktuální situace, vliv na ekonomický růst, měření nerovností, aj.) viz také články 
na str. 15, 24, 29 a 37. 
 
Norbert Häring, Jan Mallien 
Vermögen der Deutschen wächst : Ökonomen streiten, ob die Kluft zwischen oben und unten 
größer wird 
Majetek Němců roste : ekonomové se přou, zda se zvětšuje propast mezi horními a dolními 
příjmovými skupinami 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 57 (22.3.2016), S. 1, 8-9 
Podle zjištění centrálních bank eurozóny se podíl deseti procent nejbohatších německých domácností 
na celkovém majetku v zemi zvýšil v letech 2010 až 2014 z 59,2 na 59,8 procent. Majetek jednotlivých 
domácností patřících k horním deseti procentům je také v průměru osmkrát větší než je celonárodní 
průměr, zatímco v eurozóně jako celku dosahuje hodnota majetku nejbohatších jen pětinásobku 
průměrně vydělávajících domácností. Tyto poznatky společně se studií OECD o nerovnosti z roku 2015 
vyvolaly debatu mezi německými ekonomy o tom, zda lze zvyšující se společenskou nerovnost 
skutečně konstatovat a zda tento vývoj může mít negativní dopady na hospodářský růst. -- K tématu 
viz také komentář v čísle na s. 12; k polemice ekonomů ohledně nárůstu majetkové nerovnosti viz 
články v Handelsblatt č. 56/2016 (21.3.2016), s. 48 a Handelsblatt č. 58/2016 (23.3.2016), s. 56. 
 
Jana Hovorková 
Vývoj životní úrovně spotřebitele v ČR v letech 2010-2013 : aplikace teorie projevených 
preferencí v diskuzi s Engelovým zákonem 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 23, (2015) č. 6, s. 21-46 
Kvantitativní zhodnocení vývoje životní úrovně spotřebitele žijícího v ČR v letech 2010-2013. 
Autorka aplikuje jednu z novějších "alternativních" mikroekonomických teorií - Samuelsonovu teorii 
projevených preferencí - ve spojitosti s teorií indexů. Vývoj životní úrovně je sledován jak u spotřebitele 
průměrného, tak u jednotlivých kategorií spotřebitelů odrážejících charakter jejich ekonomické 
aktivity, tj. hlavního zdroje jejich příjmů. Získané výsledky jsou konfrontovány se závěry vyvozenými 
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z hodnocení Engelových křivek, tzn. jednoho ze starších, tradičních mikroekonomických konceptů. 
Použitá data vycházejí ze Statistiky rodinných účtů publikované ČSÚ. - Pozn. 

Ostatní 

Deutsche Ökonomen kritisieren die Asylpolitik 
Němečtí ekonomové kritizují azylovou politiku 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2016, Nr. 9, S. 19 
Článek shrnuje výsledky průzkumu německého Ifo-Institutu, kterého se zúčastnilo kolem 220 profesorů 
ekonomie a týkal se azylové politiky. Většina z nich vidí současný nával žadatelů o azyl skepticky. 
Výzkum se dále týkal otázek nákladů spojených s uprchlíky, zabezpečení vnějších hranic schengenského 
prostoru, minimální mzdy pro žadatele o azyl s nižší kvalifikací a též třetího záchranného balíčku pro 
Řecko. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., z 18. února 2016. 
 
Alain Michel 
Éducation : le poids croissant des standards internationaux 
Vzdělávání : rostoucí váha mezinárodních standardů 
Problemes économiques, No. 3130 (2016), p. 50-58 
Autor se zabývá problematikou vzdělávání a hodnocení jeho úrovně na mezinárodní úrovni, konkrétně 
programem PISA (Programme for International Student Assessment, v češtině Program mezinárodního 
hodnocení žáků), v rámci kterého jsou každé tři roky porovnávány znalosti žáků ve věku patnácti let    
z různých zemí. Popsán je vliv programu na vývoj vzdělávacích politik, reakce médií na zveřejňované 
výsledky i směřování reforem ve školství v Evropě a tendence ke konvergenci vzdělávacích politik. - Pozn. 
 
Joseph Joblin 
Le pape François et l'économie 
Papež František a ekonomické otázky 
Problemes économiques, No. 3129 (2016), p. 50-55 
Shrnutí myšlenek a názorů papeže Františka na společenské a ekonomické otázky současné doby. 
Návaznost na názory předchůdců. - Pozn. 
 
Alžběta Vejvodová 
Politické finance na řetězu 
Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 2, s. 20-23 
Autorka se věnuje reformě systému financování politických stran v ČR, jež v současnosti prochází 
legislativním procesem. Ta mj. obsahuje zavedení finančních limitů na volební kampaně či zřízení 
nového úřadu pro dohled nad stranickým hospodařením. V článku jsou podrobeny kritice následující 
aspekty navrhované úpravy: malý plánovaný počet zaměstnanců dohledového úřadu, zavedení 
možnosti zakládat tzv. politické instituty, nezařazení obchodních společností a družstev spjatých          
s politickými stranami pod dohled úřadu, chybějící vymezení odpovědnosti za hospodaření a vedení 
volební kampaně v rámci politické strany a další. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 10  

Daně, o kterých možná nevíte - přehled případů, kdy lidé v ČR nejčastěji zapomínají danit (s. 14-16); 
Nevyzpytatelný rozvod Britů s unií - možné dopady brexitu (s. 18-21); Rozpouštění státních rezerv se 
nekoná - reakce A. Babiše na článek o řízení státního dluhu z č. 9/2016 (s. 36); Firmy stále podceňují 
souběh funkcí (s. 40-42); Ropa za 20 dolarů? Nic neobvyklého - dokumentace vývoje ceny ropy a 
meziročního růstu čínské ekonomiky od 80. let 20. století (s. 58).  
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Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 11  

Utracený bilion: co vzaly a daly dotace - peníze z fondů EU v českém hospodářství (s. 6-11) a Evropské 
dotace: byznys i závislost - pohled na dotační poradenství v ČR (s. 12-13); Záporné sazby v Česku: 
jako v zemi za zrcadlem - odpor ČNB vůči negativním sazbám (s. 22-23); Investoři musí majitele přeplácet - 
zájem o investování a největší akvizice v ČR (s. 30-33); Vítězové a poražení brexitu - komentář         
E. Zamrazilové (s. 38); Vydržte pět let a máte nový život bez dluhů - osobní bankrot a připravovaná 
novela insolvenčního zákona (s. 42-43); Zrušme velké bankovky - bankovky s vysokou nominální 
hodnotou a kriminalita (s. 58); Platby za elektřinu podle jističe se odkládají (s. 28-29 samostatného 
magazínu Energie).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 12  

Král exekutorů, nebo defraudant - kauza českého exekutora Vrány (s. 16-19); Lidé půjčují lidem aneb 
Nová líheň dlužníků: zprostředkovatelé tzv. peer to peer půjček seženou peníze i notorickým 
neplatičům. Pro investory to znamená velké riziko (s. 20-22); Jak na daně za rok 2015 - mimořádná 
příloha s podrobným návodem, jak postupovat při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob (s. 27-60); Zvyšujme mzdy. Ale ať to není jen na státu - komentář D. Klimeše (s. 62); 
Faktor strachu na globálních trzích - příspěvek K. Rogoffa k volatilitě akciových trhů a jejím příčinám 
(s. 64-65); Anonymní firmy už zakázky nezískají: poslanci schválili nový zákon o zadávání veřejných 
zakázek - shrnutí změn (s. 66-67); Tam, kde všechny grafy klesají - pád akciových trhů a neúspěch 
emisí na burzách (s. 82).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 13  

Přetahovaná o továrnu na exekuce: po výměně trestních oznámení přichází v kauze Vrána licitace       
o cenu za úřad (s. 22-23) a komentář na s. 35; Škoda čtvrtstoletí po sňatku s VW - pohled na privatizaci 
automobilky Škoda (s. 24-27); Nová generační propast: na obou březích Atlantiku se objevuje cosi 
zajímavého ve struktuře volebních výsledků: mladí lidé volí způsoby, jimiž jsou výrazně vzdáleni 
svým rodičům - komentář prof. Stiglitze k volebním výsledkům v EU a USA (s. 36-37); Čínský kapitál 
pociťuje celá střední a východní Evropa, říká Helen Rodwell, vedoucí partnerka pražské advokátní 
kanceláře CMS - témata transakcí na českém trhu a asijských investic (s. 40-41); Smršť dat o obchodu 
s Čínou - základní data o dosavadním čínském byznysu v ČR (s. 58).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 11  

Na čem vydělávají auditoři - auditorské firmy a odměny v ČR (s. 10-15); Stojí Evropa vůbec za to? 
Evropská unie selhala, ale to není důvod k jejímu rozpuštění. Naopak, musí se reformovat - komentář 
J. Pisani-Ferryho k výhodám členství v EU (s. 17) a reakce M. Zámečníka K čemu je nám Evropská 
unie? České problémy se nemohou vyřešit vystoupením z EU. Můžeme si za ně totiž sami (s. 18-19); 
Tranzit do Ruska: ČNB velmi pečlivě monitoruje každého, kdo má silnější finanční vazby na Kreml - 
případ ERB Bank (s. 32-33); Obr chce jíst - pohled na indonéské hospodářství a růst (s. 45-47).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 12  

Privatizace v Zálivu: v zemích omývaných vodami Perského zálivu se začíná privatizovat lukrativní 
státní majetek (s. 9); Skončila na trzích dokonalá bouře? Neprovedeme-li potřebné změny, mohla by 
nás postihnout další velká recese - komentář M. A. El-Eriana k situaci na finančních trzích (s. 17) a 
reakce v komentáři M. Zámečníka Recyklace nervozity (s. 18-19); Kdo přežije: v okamžiku, kdy se daňové 
úniky pohybují kolem deseti miliard korun, musíme to řešit, říká v rozhovoru šéf Čepra Jan Duspěva 
(s. 22-25); Čínská lovestory: mladoboleslavská Škodovka chce majetkově vstoupit do společného podniku 
s největší čínskou automobilkou SAIC Motor Corporation (s. 26-28); Cohenovi učenliví žáci: bývalým 
zaměstnancům SAC Capital Advisors Stevena Cohena se daří. Jejich hedgeové fondy patří k absolutní 
špičce (s. 38-39); Sedm chyb, které děláte při vyplňování daňového přiznání (s. IV přílohy Finance).  
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Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 13  

Toxická banka: Česká exportní banka získala za poslední rok prodejem ztrátových úvěrů jednu 
miliardu korun - k prodeji pohledávek exportní banky (s. 32); Arbitrážní ping-pong: další odškodnění 
z nepovedeného prodej IPB může nakonec zaplatit ČNB a nikoliv ministerstvo financí (s. 33); Největší 
nedobrovolný migrační proud: jak se vyvíjelo otrokářství v Novém světě mezi roky 1526 až 1867 - na 
základě triangulárního obchodu mezi Evropou, Afrikou a Amerikou (s. 38-39); Stačí jiskra: rekordní 
loňská ztráta Deutsche Bank a následný propad akcií straší světové finančnictví. Může být spouštěčem 
další krize (s. 43-45); Byznys jménem zoufalství: na vlně migrace z chudých do bohatých zemí vydělávají 
pašeráci, mafiáni, korporace i politici - obvykle z vašich kapes - pohled na náklady a ekonomický 
prospěch z uprchlické krize (s. 46-49).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 14  

Prostudujte si to: Babišovi lidé vymýšlejí podivné argumenty proti novému zákonu o střetu zájmů (s. 14); 
Zvlčilý přístup ECB: čím déle bude ECB prosazovat extrémně uvolněnou měnovou politiku, tím větší 
hrozí riziko, že napáchá velké škody - kritický pohled na kvantitativní uvolňování a další měnověpolitická 
rozhodnutí ECB nizozemského prof. S. Eijffingera (s. 15) a komentář k příspěvku vůči záporným 
sazbám u depozit v centrální bance a vůči rozšíření odkupu cenných papírů od M. Zámečníka (s. 16-17); 
Protikorupční lidová tvorba: registr smluv - pohled na připravovanou novelizaci zákona (s. 32-33); 
Deset mega za smrt: odškodňování za újmu na zdraví se pojišťovnám prodražilo o tři miliardy korun - 
náklady spojené s dopadem nového občanského zákoníku, zejména u povinného ručení (s. 38-39).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 51 (14.3.2016)  

Analýza: v Praze do pěti let vyroste 30 tisíc nových bytů (s. 4); Stíhání těhotných musí skončit - k plánům 
MPSV na podporu rodinné politiky v ČR (s. 5 a 1); Prezidenta Hollanda prověří reforma pracovního 
trhu - k připravované reformě pracovního práva ve Francii (s. 7); Kreml chce za bitcoiny posílat do 
vězení - tažení ruského ministerstva financí proti virtuálním měnám (s. 7); Růst švýcarského franku     
u soudu. Čeští klienti žalují Saxo Bank (s. 13).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 54 (17.3.2016)  

Elektronickou evidenci tržeb schválili i senátoři (s. 3); Souboj mezi Babišem a poslanci: půl miliardy 
na sport z hazardu - ke schvalování zákona o hazardních hrách (s. 4); Podniky čeká jednodušší 
účetnictví. Ulehčí se hlavně malým jednotkám - změny v zákoně o účetnictví a příprava nového zákona 
o účetnictví na MF (s. 7); Německá burza pohltí Londýn - informace o spojení Deutsche Börse a 
London Stock Exchange (s. 12); Vše o ... současných směrech liberalizace obchodu - komentář L. Štěrbové 
z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE (s. 13).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 56 (21.3.2016)  

Důchodový věk by se mohl zastavit na 65 letech (s. 3); Cesta do Evropy přes Řecko je zavřená. 
Migranti to přesto zkouší dál - k účinnosti dohody o ukončení migrační krize (s. 5); Stát láká nové 
investory na přímou finanční podporu - investiční pobídky v ČR (s. 7); Čínský nájezd na české banky - 
aktivity čínské investiční skupiny CEFC v ČR, možné ovládnutí GE Money Bank (s. 12 a 1).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 63 (1.4.2016)  

Kontrolní hlášení zatěžují všechny, tvrdí živnostníci i daňoví poradci - obavy drobných podnikatelů ze 
vzrůstající administrativní zátěže spojené s kontrolním hlášením (s. 4) a komentář J. Hrstkové (s. 8); 
Majitelé nemovitostí čekají s prodejem na poslance - změna u daně z nabytí nemovitostí (s. 4); 
Hollanda oslabují neúspěchy, reformy se mu nedaří (s. 6); Spoření na důchod pro děti se ujalo, chválí 
penzijní společnosti letošní novinku - prozatímní výsledky úpravy třetího penzijního pilíře z pohledu 
pojišťoven  (s. 17).  
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Daně 

Conference on property valuation and taxation for fiscal sustainability and improved local 
governance in Europe and Central Asia[elektronický zdroj] 
Konference na téma oceňování nemovitostí a zdaňování k zajištění fiskální udržitelnosti a 
zlepšení místní správy v Evropě a Střední Asii 
Vilnius : World Bank Group, 2015, 1x CD 
Sborník prezentací z konference na téma oceňování a zdaňování nemovitostí, kterou pořádala společně 
Skupina Světové banky, Organizace OSN pro výživu a zemědělství a litevská organizace Centre of 
Registers. Prezentace obsahují případové studie se zkušenostmi vybraných zemí (Litva, Moldavsko, 
Kazachstán, Turecko, Albánie, Slovinsko, Srbsko, Polsko a Nizozemsko). Za ČR se konference 
zúčastnily Alena Holmes a Zdeňka Tesařová. Na konferenci byla probírána tato témata: údaje pro 
oceňování nemovitostí (přístup ke katastru nemovitostí a jeho kvalita); hromadné oceňování 
nemovitostí (standardy, přístupy, aplikace, kontrola kvality); zavádění zdanění nemovitostí založené 
na hodnotě (value based property taxation); využití hromadného oceňování k řízení národní 
ekonomiky a dalším nedaňovým účelům. 
Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2016/02/property_valuation_and_taxation_ 
vilnius_2015/property_valuation_and_taxation_vilnius_2015.zip 
 
28385III 
Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty od 1.1.2016 
Praha : Svaz účetních, 2016, 64 s. 
Zásadní změny v uplatňování DPH (zák. č. 235/2004 Sb.) s platností od 1.1.2016. Daňové doklady a 
evidence tržeb. Sazby daně. Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání 
nemovitých věcí. Přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Správa DPH v tuzemsku (vedení 
evidence, povinné elektronické podání). Kontrolní hlášení. - Obálkový podnázev: účetnictví, daně, 
mzdy, pojištění. - ISBN: 978-80-87367-65-0 (brož.) 
 
28386 
Jiří Dušek 
Daně z příjmů 2016 : přehledy, daňové a účetní tabulky 
Praha : Grada, 2016, 208 s. : tab. 
Stručný a názorný výklad nejpoužívanějších paragrafů zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
První část publikace tvoří přehledy, které komplexně a stručně uvádějí to nejdůležitější k danému 
problému zákona, včetně odkazů na související předpisy. V druhé části publikace jsou zařazeny 
praktické daňové a účetní tabulky. Do přehledů jsou zahrnuty také odkazy na DPH i účetnictví. Právní 
stav publikace je k 1.1.2016. - 11. vyd. - Obsahuje 9 příloh. - ISBN: 978-80-271-0036-1 (brož.) 
 
28409 
Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček 
Daňová evidence podnikatelů 2016 
Praha : Grada, 2016, 139 s. : il. 
Základní informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy v roce 2015 i 2016.     
V úvodních kapitolách je vymezen předmět a metody daňové evidence. Další kapitoly se věnují 
vedení deníku příjmů a výdajů a ostatních složek daňové evidence (evidence pohledávek, dluhů, DPH, 
majetku, zásob aj.). Na závěr je zpracován komplexní příklad, který demonstruje postup v průběhu 
zdaňovacího období a příklad sestavení daňového přiznání. - 13. vyd. - ISBN: 978-80-271-0035-4 (brož.) 
 
28407 
Jiří Dušek 
DPH 2016 : zákon s přehledy 
Praha : Grada, 2016, 264 s. : il. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších zákonů, se zvýrazněním novel. 
Následuje schematické zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona (např. kontrolní hlášení, dodání 

http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2016/02/property_valuation_and_taxation_vilnius_2015/property_valuation_and_taxation_vilnius_2015.zip
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2016/02/property_valuation_and_taxation_vilnius_2015/property_valuation_and_taxation_vilnius_2015.zip
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vybraných nemovitých věcí, kompletní přehledy druhů a úprav odpočtů, ručení za nezaplacenou daň, 
přenesení daňové povinnosti aj.). V příloze jsou uvedeny formuláře k DPH a např. seznam základních 
sazeb v EU včetně DIČ, seznam elektronicky poskytovaných služeb aj. Právní stav publikace je          
k 1.1.2016. - 12. vyd. - Obsahuje 8 příloh. - ISBN: 978-80-271-0033-0 (brož.) 
 
International Property Tax Conference : sustainable strategies for local revenue mobilization 
[elektronický zdroj] 
Mezinárodní konference o dani z nemovitostí : udržitelné strategie pro mobilizaci místních příjmů 
Brasília : International Property Tax Institute, 2015, 1x CD 
Sborník prezentací z konference na téma oceňování a zdaňování nemovitostí, kterou pořádaly 
společně organizace International Property Tax Institute, Royal Institution of Chartered Surveyors a 
Lincoln Institute of Land Policy. Prezentovány byly příspěvky na následující témata: financování 
metropolitních oblastí a megapolí, daně z nemovitostí a další nástroje pro zachycení hodnoty ve světě, 
právní otázky a soudní spory v oblasti daně z nemovitostí, přístupy k určování hodnoty (tržní hodnota, 
zkušenosti z USA), určování hodnoty pro účely zdanění a modernizace systémů daně z nemovitosti. 
Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2016/02/ipti_brasilia_3_2015/ipti_brasilia_3_2015.zip 
 
28388 
OECD 
Tax administration 2015 : comparative information on OECD and other advanced and 
emerging economies 
Správa daní 2015 : srovnávací informace o zemích OECD a dalších vyspělých a rozvíjejících se 
ekonomikách 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2015, 379 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace obsahuje mezinárodně srovnávací údaje o aspektech daňových systémů a jejich správě v 56 
vyspělých a rozvíjejících se ekonomikách. Zahrnuje data související s výkonem, ukazatele a trendy od 
roku 2005 do konce fiskálního roku 2013 za jednotlivé země. - Příl. - ISBN: 978-92-64-23231-0 (brož.) 
 
28420 
Monika Novotná, Petr Koubovský 
Zákon o dani z nemovitých věcí : komentář 
Praha : Wolters Kluwer 2015, xi, 131 s. 
Komentované znění zák. č. 38/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších zákonů. Zákon 
prošel novelizací v souvislosti s rekodifikací soukromého práva od roku 2014 a dále byl upraven 
technickou novelou od zdaňovacího období 2016. Obsahuje části: daň z pozemků, daň ze staveb a 
jednotek, společná ustanovení, správa daně z nemovitých věcí, oznamovací povinnost obce, 
zmocňovací ustanovení a přechodná a závěrečná ustanovení. Komentář je doplněn o relevantní části 
důvodové zprávy, judikaturu a související právní předpisy. - Vyd. 1. - Vybraná ustanovení novel. - 
ISBN: 978-80-7552-002-9 (brož.) 
 
28422 
Eva Zemanová, Václav Toman 
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí : komentář 
Praha : Wolters Kluwer 2016, xiii, 192 s. 
Komentované znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. 
Tato daň nahrazuje od roku 2014 dosavadní daň z převodu nemovitostí. Komentář je doplněn 
pasážemi z důvodové zprávy a odkazy na související ustanovení a předpisy. Četné přílohy nabízejí 
další upřesnění k aplikaci daně, dotazy z praxe, výkladová stanoviska, znění prováděcí vyhlášky aj. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7552-005-0 (brož.) 
 
 
 
 
 
 

http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2016/02/ipti_brasilia_3_2015/ipti_brasilia_3_2015.zip
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28399 
Milan Lošťák, Petr Pelech 
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2016 
Olomouc : ANAG, 2016, 367 s. 
Základní informace a hlavní změny ve zdaňování příjmů zaměstnanců pro rok  2016. Publikace objasňuje 
příjmy ze závislé činnosti, zvláštní nepeněžní příjmy zaměstnanců, daňové osvobození, způsoby 
výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy, daňové zvýhodnění na dítě, odvody správci daně, proces 
vyúčtování, přílohy a výkazy atd. Popsány jsou všechny kroky související se zdaňováním příjmů. 
Další část se věnuje typovým příkladům zdaňování mezd v roce 2016. Následují odpovědi na nejčastější 
dotazy z praxe a znění vybraných ustanovení zákona o daních z příjmů, pokynů řady D, vyhlášek, 
vybraných ustanovení daňového řádu a dalších souvisejících zákonů. Příručka obsahuje i tabulky pro 
výpočet měsíčních záloh a pro výpočet celoroční daňové povinnosti. - 24. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-995-3 (brož.) 
 
28419 
Veronika Dvořáková a kol. 
Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016 
Praha : Wolters Kluwer 2016, 327 s. 
Základní principy daně z příjmů fyzických a právnických osob (vymezení pojmů, legislativa, daňové 
subjekty, registrace, daňové přiznání, vyměření a doměření daně, daňové lhůty aj.). Metodika stanovení 
základu daně a daňové povinnosti fyzických a právnických osob. Principy uplatnění nezdanitelných 
částí základu daně a položky snižující základ daně. Slevy na dani. Principy posuzování daňové 
účinnosti vybraných výdajů (nákladů). Transformace výsledku hospodaření na základ daně poplatníka. 
Specifické daňové případy. Základní principy zdaňování svěřenských fondů a cenných papírů. Výklad 
je propojen řadou praktických a názorných příkladů. - ISBN: 978-80-7552-035-7 (brož.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

28387 
Brendan Brown 
A global monetary plague : asset price inflation and Federal Reserve quantitative easing 
Globální měnový mor : inflace cen aktiv a kvantitativní uvolňování Federálního rezervního systému 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015, xi, 239 s. 
Velký měnový experiment navržený a spravovaný Federálním rezervním systémem za Obamovy 
vlády rozpoutal silné nesmyslné tlaky na světových trzích s aktivy. Výsledkem byl "globální měnový 
mor", který zasáhl a narušil životně důležité funkce cen na finančním trhu. Kniha analyzuje, jak 
kvantitativní uvolňování způsobilo postupné nakažení trhů inflací cen aktiv. Vysvětluje, jak místo dosažení 
rychlého návratu k prosperitě z velké recese selhal měnový experiment ve svém základním smyslu. 
Experiment způsobil hospodářské oslabení, finanční spekulace, vlny špatných investic v určitých 
oblastech a ohromný rozmach v odvětví private equity a především měnový zmatek. Autor dává 
měnový experiment do globálních a historických souvislostí, zkoumá především japonský "deflační 
folklór" a první experiment kvantitativního uvolňování v polovině 30. let 20. stol. Dále spojuje 
analýzu z rakouské školy měnové ekonomiky a chicagské školy monetarismu s pochopením 
behaviorálních financí a končí návrhy pro současnost a budoucnost, včetně ideí pro měnovou reformu 
ve Spojených státech a návrhů, jak mohou investoři současný tržní "mor" přežít. - ISBN: 978-1-137-
47884-9 (váz.) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

28384 
Marie Hesková a kol. 
Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě 
České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2015, 168 s. : il. 
Sborník odborných textů zachycuje informace, poznatky a výsledky výzkumů o problematice 
konkurenceschopnosti ze tří pohledů. První kapitola upozorňuje na vybrané socioekonomické aspekty 
konkurenceschopnosti regionů (Agenda 21 jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje, cestovní 
ruch a role a nástroje destinačního managementu, ekoturismus, vliv klastrů, inovační potenciál). 
Obsahem druhé části je konkurenceschopnost firem v kontextu sjednocující se Evropy a třetí kapitola 
představuje vybrané problémy finančních aspektů konkurenceschopnosti. Případové studie demonstrují 
konkrétní příklady na trzích ČR, Slovenska, Polska, Řecka a Ukrajiny. - Částečně anglický, ruský a 
slovenský text. - ISBN: 978-80-87472-84-2 (brož.) 
 
28415 
Dambisa Moyová ; přeložil Daniel Micka 
Kterak Západ zbloudil : 50 let ekonomického bláznovství - a neúprosná rozhodnutí, která nás čekají 
Praha : Academia 2015, 234 s. 
Autorka podává zprávu o současném úpadku hospodářské nadvlády Západu. Západní země promarňují 
svou ekonomickou moc a geopolitickou převahu v souboji s rozvíjejícími se ekonomikami, zejména    
s Čínou. Příčinou jsou zaslepená politicko-ekonomická rozhodnutí, v jejichž důsledku stojí Západ před 
finanční katastrofou, znásobenou stárnoucí populací, rozmařilým investováním kapitálu, rostoucí 
zadlužeností státu i jednotlivců a sílící konkurencí zejména asijských zemí. Základním rysem západní 
společnosti už není inovace a progresivní myšlení, ale krátkozraká civilizace, které nejvíc záleží na 
spotřebě. Autorka nabízí řešení, založená na změně životního stylu, omezení nesmyslných investic, 
návratu ke vzdělanostní společnosti a udržování rovnováhy kapitálu, pracovní síly a technologií. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-2500-5 (brož.) 

Informatika. Počítače 

28416 
Jiří Voříšek a kolektiv 
Principy a modely řízení podnikové informatiky 
Praha : Oeconomica 2015, 446 s. : il. 
Publikace se zabývá vybudováním informačního systému podniku a řešením problémů, které mohou 
nastat při řízení jeho rozvoje a provozu. Obsah je rozdělen do čtyř oddílů. První objasňuje základní 
komponenty podnikové informatiky, principy a modely jejího řízení. Druhá část se zaměřuje na 
vysvětlení principů řízení výkonnosti hospodářských organizací a poté ukazuje, jak tyto principy 
aplikovat na podnikovou informatiku (principy CPM, standardy ITIL a CobiT, ISO/IEC 2000 aj., 
model ITGPM). Vybrané úlohy strategického a taktického řízení podnikové informatiky jsou obsahem 
třetí části (služby, sourcing). Závěrečný oddíl obsahuje přílohy, např. předlohy pro hodnocení 
projektů, kritéria výběru varianty outsourcingu, ukázky vzorů vybraných dokumentů a hypotetický 
příklad malé firmy. - Vyd. 2. - Na obálce: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a 
statistiky. - ISBN: 978-80-245-2086-5 (brož.) 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

28383 
Lubomír Pána a kol. 
Integrovaná Evropa současnosti a budoucnosti - reflexe třiceti let od podpisu Schengenské úmluvy 
České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií 2015, 142 s. : il. 
Soubor odborných textů poukazuje ve svých kapitolách na čtyři klíčové problémy České republiky, 
částečně i Slovenské republiky v jejich zapojování do struktur EU. Jsou to životní standardy uvnitř      
i vně EU (vývoj ekonomiky ČR, společná měna, kvalita života v EU), schengenský prostor a jeho 
ochrana, bezpečnostní aspekty evropské politiky sousedství a vývoj populace a imigrace v zemích EU. 
Tyto problémy evropské integrace jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány a jsou navržena jejich 
řešení. - Částečně anglický a slovenský text. - ISBN: 978-80-87472-83-5 (brož.) 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

28406 
Martin Mandel a Jaroslava Durčáková 
Mezinárodní finance a devizový trh 
Praha : Management Press, 2016, 452 s. : il. 
Základní charakteristika mezinárodních ekonomických transakcí, popis fungování devizového trhu a analýza 
pohybu měnových kursů, konkrétní formy devizových operací a význam přímých a portfoliových 
investic v globalizované světové ekonomice. Názvy jednotlivých částí učebnice: Platební bilance a 
devizový trh; Fundamentální a technická analýza měnového kursu; Devizový trh, devizové operace a 
analýza devizové expozice; Mezinárodní investování; Mezinárodní měnová politika a instituce. 
Součástí výkladu je i řada řešených příkladů, číselných grafů, tabulek a praktických doporučení. 
Každá kapitola je zakončena kontrolními otázkami a doporučenou literaturou. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7261-287-1 (váz.) 

Podnik a podnikání 

28411 
Václav Dobrozemský, Jan Stejskal 
Nevýdělečné organizace v praxi 
Praha : Wolters Kluwer 2016, 287 s. 
Publikace poskytuje návody, ukázky a příklady praktických aplikací jednotlivých vybraných 
ustanovení právních předpisů, a to jak z oblasti právní, tak daňové a účetní pro specifický okruh subjektů 
nevýdělečné sféry. První část příručky obsahuje univerzální vzory písemností potřebné k založení, 
zápisu do veřejného rejstříku, přeměně či zániku nevýdělečných organizací (spolky, ústavy, obecně 
prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy). Oblast daní je zpracována za pomoci modelových 
příkladů, jejich řešení i vzorově vyplněných daňových přiznání a hlášení v další kapitole. Postupy 
účtování v podvojném účetnictví, vzory písemností a výklad pravidel pro vedení jednoduchého 
účetnictví jsou obsahem závěrečné části knihy. Publikace je zpracována dle právního stavu k 1.1.2016. 
- Vyd. 1. - Obálkový podnázev: právo, daně, účetnictví. - ISBN: 978-80-7552-040-1 (brož.) 
 
28408 
Lucie Josková, Jan Šafránek, Pěva Čouková, Pavel Pravda, Markéta Pravdová 
Nová společnost s ručením omezeným : právo, účetnictví, daně 
Praha : Grada, 2015, 232 s. 
Charakteristické znaky s.r.o. a její právní úprava. Rozdíly mezi právní úpravou do konce roku 2013 a 
od roku 2014. Založení a vznik společnosti, základní kapitál. Předepsané náležitosti společenské 
smlouvy (vzor zakladatelské listiny). Postavení, změny společníků. Orgán společnosti (valná hromada, 
jednatel, ostatní orgány). Zrušení, likvidace a zánik společnosti. - 1. vyd. - Vzor zakladatelské listiny 
společnosti. - ISBN: 978-80-247-5837-4 (brož.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

28401 
Marta Ženíšková, Jan Přib 
Zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2016 s komentářem a příklady 
Olomouc : ANAG, 2016, 278 s. 
Výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který je doplněný 
řadou příkladů (účast na pojištění, dávky, posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění, 
organizace a provádění). Nové vydání zohledňuje veškeré změny účinné od 1.1.2016. V návaznosti na 
zvýšení průměrné mzdy se zvýšily redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu dočasné 
pracovní neschopnosti a pro výpočet dávek nemocenského pojištění. K významné změně dochází ve 
stanovení místní příslušnosti zaměstnavatelů k okresní správě sociálního zabezpečení. - 9. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-993-9 (brož.) 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

28413 
David Dušek 
Základy oceňování nemovitých věcí 
Praha : Oeconomica, 2015, 155 s. : il. 
Jednotlivé kapitoly pokrývají základní témata oceňování nemovitých věcí s důrazem na odhad tržní 
hodnoty a také oceňování pro banky. Jedná se zejména o výklad problematiky katastru nemovitostí, 
územního plánování a stavebního řádu, trhu nemovitých věcí. V publikaci jsou popsány hlavní 
oceňovací přístupy a jejich aplikace na různé typy nemovitostí, vliv zdanění na ocenění nemovitostí a 
ocenění pro zvláštní účely. Skripta jsou doplněna řadou ilustrujících vyobrazení a řešených příkladů. - 
1. vyd. - Nad názvem: Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví. - ISBN: 978-80-245-
2110-7 (brož.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

28402 
B. Šubrt ... [et al.] 
Abeceda mzdové účetní 2016 
Olomouc : ANAG, 2016, 622 s. : il. 
Komplexně řešená problematika v částech: osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové 
minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné 
vztahy, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdravotní pojištění, pojistné 
na sociální zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a 
nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
Výklad je doplněn praktickými příklady, vzory dokumentů a formulářů s ukázkou správného vyplnění 
a odkazy na příslušná zákonná ustanovení. Zohledňuje veškeré legislativní změny pro rok 2016. -     
26. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-990-8 (kroužková vazba) 

Právo 

28410 
Jana Kvasnicová, Jiří Šamánek a kolektiv 
Antidiskriminační zákon : komentář 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 348 s. 
Komentované znění zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Komentář je doplněn odkazy 
na související ustanovení, předpisy, zprávy veřejného ochránce práv a judikaturu. Právní stav 
publikace je k 1.10.2015. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7478-879-6 (brož.) 
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28414 
Petr Lavický a kolektiv 
Civilní proces. II, Exekuční právo : Občanský soudní řád (§251 až 376), Exekuční řád (§28 až 
151), Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících 
výkonů rozhodnutí 
Praha : Wolters Kluwer, 2015, xxiv, 530 s. 
Obsahem svazku jsou veškeré relevantní předpisy exekučního práva: komentář k tzv. soudnímu 
výkonu rozhodnutí (§251 až 376 občanského soudního řádu), komentář k procesním ustanovením 
exekučního řádu, komentář k zákonu č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně 
probíhajících výkonů rozhodnutí. Praktický komentář vedle hlavního komentovaného předpisu 
obsahuje i významné předpisy související a zahrnuje nejvýznamnější judikaturu a literaturu. Právní 
stav publikace je k 1.12.2015. - 1. vyd. - Přehled právních předpisů. - ISBN: 978-80-7478-988-5 (váz.) 
 
28385I 
Petr Čech a kolektiv autorů 
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2015, 64 s. 
První část publikace popisuje novou právní úpravu kupní smlouvy v občanském zákoníku s platností 
od roku 2014 (její nejpodstatnější změny, forma a náležitosti kupní smlouvy, odlišení od smlouvy       
o dílo, vedlejší ujednání v kupní smlouvě, odpovědnost za vady prodané věci a specifika prodeje 
závodu). Druhá část obsahuje odborná stanoviska k dotazům z oblasti účetnictví a daní, např. 
poskytování cestovní služby a DPH, odvod za vynětí z půdního fondu, záruka v celním řízení, 
poskytnutí dotace aj. - ISBN: 978-80-87367-63-6 (brož.) 
 
15392/74 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 74, ročník 2014 - III. díl 
v Praze : C.H. Beck, 2016, 654 s. +1 CD ROM 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 133 až 182 a usnesení č. 12 až 15 z roku 2014. - Vyd. 1. - CD ROM s věcným rejstříkem 
zahrnuje veškeré vydané svazky, tj. od č. 1 do č. 74. - ISBN: 978-80-7400-599-2 (váz.) 
 
28405 
Jan Chmelík, František Novotný, Simona Stočesová 
Trestní právo hmotné : obecná část 
Praha : Čeněk 2016, 311 s. 
Výklad základních otázek trestní odpovědnosti je rozčleněn do těchto kapitol: Pojem, funkce a 
základní zásady trestního práva, jeho vývoj a postavení v právním řádu ČR; Prameny trestního práva, 
působnost a výklad trestněprávních norem; Trestný čin, jeho skutková podstata; Objektivní a subjektivní 
stránka trestného činu; Omyl v trestním právu; Okolnosti vylučující protiprávnost; Vývojová stádia 
trestného činu; Trestná součinnost a účastenství; Mnohost trestné činnosti - souběhy trestných činů a 
recidiva; Zánik trestní odpovědnosti; Trestní sankce; Tresty a systém trestů; Ochranná opatření; 
Trestní právo mládeže; Trestní odpovědnost právnických osob. Výklad jednotlivých témat vychází      
z právního stavu k 1.9.2015. - Část. slovenský text. - ISBN: 978-80-7380-583-8 (brož.) 
 
28404 
Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková 
Zákon o pomoci v hmotné nouzi; Zákon o existenčním minimu : praktický komentář 
Praha : Wolters Kluwer 2016, xx, 315 s. 
Výklad zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a jeho prováděcí vyhlášky č. 389/2011 Sb. 
Zákon vymezuje podmínky nároků na jednotlivé dávky pomoci v hmotné nouzi a organizaci a řízení 
sociální práce. Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití je 
popsáno v zákoně o životním a existenčním minimu č. 110/2006 Sb. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7478-
977-9 (váz.) 
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Úplné znění zákonů (ÚZ)  
 

28370/1118  
Bankovnictví. Finanční trh : finanční konglomeráty, praní špinavých peněz, stavební spoření : 
redakční uzávěrka 18.1.2016  

28370/1123  
Informace, informatika, eGovernment : redakční uzávěrka 18.1.2016  

28370/1129  
Rozpočet a financování : majetek státu, podpora regionálního rozvoje : novelizovaná rozpočtová 
pravidla : redakční uzávěrka 15.2.2016  

28370/1121  
Sociální pojištění 2016 : pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, 
organizace a provádění sociálního zabezpečení : redakční uzávěrka 18.1.2016  

28370/1124  
Sociální zabezpečení 2016 : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, 
sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 25.1.2016  

28370/1122  
Spotřební daně. Líh, uhlíková paliva a maziva. Energetické daně : velká novela zákona o spotřebních 
daních od 1.1.2016 : redakční uzávěrka 18.1.2016  

28370/1125  
Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon, vyhláška, standardy : redakční uzávěrka 8.2.2016   

Účetnictví 

28400 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2016 
Olomouc : ANAG, 2016, 1167 s. 
Ucelený pohled na podvojné účetnictví pro podnikatele včetně souvislostí a vazeb na daňové předpisy 
a občanské a obchodní právo pro rok 2016. Přehled významných změn. Výklad účetních metod a 
postupů v návaznosti na prováděcí vyhlášku a České účetní standardy. Účetní závěrka a účetní operace 
související s uzavíráním účetních knih. Účetní výkazy v platném znění pro účetní závěrku 2015 i 2016 
s vazbou na účtovou osnovu a vzorový účtový rozvrh. Konsolidovaná účetní závěrka a základní 
pravidla pro její sestavení. Přílohová část obsahuje kompletní metodiku účetnictví v úplném znění 
platném pro rok 2016. - 15. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-994-6 (brož.) 
 
28423 
Pěva Čouková 
Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích : 
vyřešené příklady 2015 
Bohuňovice Oswald 2015, 441 s. : il. 
Řešené příklady z oblasti účetnictví a jejich kontext s daněmi z příjmů nebo DPH. Příklady jsou 
rozčleněny do částí: České účetní standardy; Daň z příjmů fyzických osob; DPH; Daň z příjmů 
právnických osob; Přeměny. Součástí přehledu jsou i odkazy na související právní předpisy a znění 
vzorového účtového rozvrhu pro podnikatele. - Publikace vychází 2x ročně a je evidována jako 
periodický tisk; ISSN 1805-7810. - ISBN: (kroužková vazba) 
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28403 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou, s rozsáhlejšími 
opravami pro rok 2016 příručka pro účetní a jiné ekonomické pracovníky 
[Olomouc] : ANAG, [2016], 294 s. 
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku MF č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášek pozdějších, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Její součástí je vzorová Směrná účtová osnova s účtovými 
třídami a skupinami. Uvedeny jsou všechny aktuální změny pro rok 2016 a výběr účetních případů. - 
Pod názvem: v.o.s. Závěrka. - ISBN: 978-80-904256-7-5 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet 

E-9574 
Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení publicity EU 
Evropské fondy pro obce : příležitosti v období 2014-2020 
Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2015, 74 s. : il. 
Brožura určená veřejnosti přehledně informuje o možnostech čerpání dotací z EU pro obce a o jednotlivých 
programech, z kterých lze čerpat v období 2014-2020. Obsah je dále rozčleněn podle témat : životní 
prostředí, doprava, odpadové hospodářství a dopady klimatických změn, vzdělávání a výzkum, 
zaměstnanost a sociální služby, modernizace veřejné správy, kulturní dědictví a operační program 
Praha - pól růstu ČR. Jsou uvedeny příklady typových aktivit a operační programy pro jejich podporu. - 
ISBN: 978-80-7538-038-8 (brož.) 
 
28412 
Lucie Sedmihradská 
Rozpočtový proces obcí 
Praha : Wolters Kluwer 2015, 179 s. : il. 
Charakteristika rozpočtového procesu obcí a jeho jednotlivých fází. První kapitola je věnována 
vymezení pojmů odpovědnost a transparentnost a možnostem zapojení veřejnosti do rozpočtového 
procesu. Následuje popis funkce, obsahu a formátu obecního rozpočtu a rozpočtového procesu. Další 
kapitola je věnována přípravě návrhu rozpočtu, tedy rozpočtovému výhledu a rozpočtovému kalendáři. 
Čtvrtá část diskutuje roli fiskální autonomie v procesu fiskální decentralizace a hodnotí míru 
využívání fiskálních pravomocí obcí u daně z nemovitých věcí. Modelování rozpočtového 
rozhodování je obsahem další kapitoly. Hodnocení návrhu rozpočtu a jeho projednávání včetně účasti 
občanů popisuje šestá kapitola. Rozpočtové provizorium a rozpočtová opatření, následná kontrola, 
hospodaření a hodnocení závěrečného účtu jsou rozebrány v závěru knihy. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7478-967-0 (brož.) 

Zdravotnictví 

28390 
OECD 
Fiscal sustainability of health systems : bridging health and finance perspectives 
Fiskální udržitelnost a zdravotnické systémy : jak propojit zdravotnický a finanční pohled 
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, c2015, 261 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace poskytuje podrobný přehled institucionálních rámců pro financování zdravotní péče v zemích 
OECD. Jednou z hlavních částí je komplexní mapování rozpočtové praxe a řídící struktury v oblasti 
zdravotnictví napříč zeměmi OECD. Zvláštní kapitoly jsou věnovány sestavování rozpočtu ve 
zdravotnictví ve Francii, Velké Británii a Nizozemsku. - Příl. - ISBN: 978-92-64-23337-9 (brož.) 
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Ostatní 

28389 
Philip Roscoe 
A richer life : how economics can change the way we think and feel 
Bohatší život : jak ekonomie může měnit způsob, jakým myslíme a cítíme 
[S. l.] : Penguin, 2015, xii, 286 s. 
V současné době jsme všichni ekonomové. Každý den přemýšlíme v termínech nákladů a výnosů.       
V obchodech, v politice, dokonce i v lásce, očekáváme efektivnost a hodnotu za peníze. Avšak tento 
způsob vidění světa znehodnocuje naše štěstí a ničí naše láskyplné vztahy. Autor analyzuje současný 
způsob života a ukazuje, jak jsme byli svedeni ekonomickými důvody. Jeho řešení - některá radikální, 
některá zřejmá - nás nutí myslet a jednat více lidsky a méně ekonomicky, směrem jeden k druhému. 
Ukazuje, že je pro nás všechny jednoduché vést bohatší život. - ISBN: 978-0-241-97272-4 (brož.) 
 
E-9573 
Milan Vodička 
Lichtenštejnsko : poklidný alpský starověk a Silicon Valley v jednom 
[Sendražice] Historický spolek Liechtenstein 2015, 64 s. : il., foto 
Informační brožura stručně představuje historii a současnost Lichtenštejnska, pro které je typický 
kontrast tradičního a moderního světa. Brožura zmiňuje hospodářské, ekonomické i politické aspekty 
státu v čele s knížetem Hansem Adamem II., vysoko hodnocené školství, stabilní bankovní systém i přírodní 
bohatství a turistické destinace. Připomenuty jsou historické mezníky ve vývoji knížectví a také 
majetkové spory o zkonfiskovaná lichtenštejnská panství v Československu. - (brož.) 
 
28381 
Stanislava Janáčková, Jan Skopeček, Martin Slaný, Hana Lipovská, Filip Šebesta, Michal Semín, Jan 
Keller, Alexandr Tomský, Václav Klaus, Jiří Weigl, Ladislav Jakl, Ivo Strejček, Miroslav Ševčík, 
Tomáš Břicháček, Lukáš Kovanda, Miloš Kubánek, Hans-Werner Sinn, Marek Loužek, Milan 
Vodička, Daniel Deyl, Daniel Bier, Václav Klaus ml. 
Masová imigrace : záchrana, nebo zkáza Evropy? 
Praha : Institut Václava Klause 2016, 221 s. : il. 
Názory na masovou migraci uprchlíků do Evropy během roku 2015. Představitelé Institutu V. Klause 
tuto situaci považují za problém i hrozbu a kritizují přístup EU k migrační politice. Institut V. Klause 
se tomuto problému průběžně věnuje a sborník obsahuje příspěvky ze dvou seminářů na toto téma. 
První se konal v březnu 2015 pod názvem „Je masová imigrace podmínkou prosperity Evropy?“ 
Názvy příspěvků: Imigrace jako problém západní civilizace (M.Semín); Co skrývá multikulturalismus 
(J. Keller); Nešťastná imigrace (A. Tomský). Druhý, interní seminář o ekonomických dopadech 
migrace, se konal v říjnu 2015. Názvy příspěvků: Ekonomická sebevražda Evropy (S. Janáčková); 
Ekonomické aspekty masové migrace (J. Skopeček); Specifika imigrační krize a ekonomie (M. Slaný); 
Kritika kvazi-ekonomických argumentů o ekonomické migraci (H. Lipovská); Evropa a masová 
migrace – nejen ekonomické souvislosti (F. Šebesta). V části třetí jsou uveřejněny různé doplňkové 
texty k tématu spřízněných a spolupracujících autorů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87806-95-1 (brož.) 
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