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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám květnové 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 pod názvem „Automatizace a budoucí změny na trhu 
práce“ reaguje na studie, knihy a články, které se v poslední 
době věnují možným změnám na trhu práce, hrozbám plynoucím 
z automatizace, požadavkům na změny ve vzdělávání a 
dopadům robotizace na různá odvětví. 

Druhý článek se jmenuje „Že prý někde padají peníze z nebe: 
mohou se stát helicopter money vhodným nástrojem pro 
intervence centrálních bank?“ a věnuje se této aktuálně 
diskutované monetární strategii. Její zastánci v ní vidí nástroj, 
kterým lze řešit stagnující vývoj cen a nízkou hladinu investic 
v situaci, kdy tzv. kvantitativní uvolňování a nulové úrokové 
sazby ztrácejí svou účinnost. Text shrnuje argumenty, o které 
se opírají příznivci i odpůrci tohoto konceptu. 

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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K vývoji trhu práce v ČR 
 
V souvislosti s příspěvkem Automatizace a budoucí 
změny na trhu práce v rubrice Podrobně k tématům, 
je třeba zmínit, že Ministerstvo práce a sociálních 
věcí publikovalo Statistickou ročenku trhu práce 
v české republice 2015:  

http://www.mpsv.cz/files/clanky/26023/rocenka
2015.pdf 

 

Dále bychom rádi upozornili na několik článků 
z českého tisku, které se rovněž věnují trhu práce 
v ČR: 

Kantory a lékaře roboti o práci nepřipraví 
http://noviny.mfcr.cz/News/2016/05/30/L126A01D.htm 

V částečných úvazcích stále zaostáváme 
http://noviny.mfcr.cz/news/2016/03/16/p064a09a.htm 

Asociace exportérů: Českému průmyslu chybí 70 
tisíc dělníků 
http://noviny.mfcr.cz/news/2016/04/13/h59a16a
400at.htm 
 
Růst mezd a zaměstnanosti předehnal produktivitu 
http://noviny.mfcr.cz/news/2016/05/10/h090a14f.htm 
 
Průmysl nestíhá výrobu, hrozí mu záplava pokut 
http://noviny.mfcr.cz/news/2016/04/28/a46a168
20402.htm 
 
Firmy nabírají, ale míň než loni 
http://noviny.mfcr.cz/news/2016/03/09/l058a13a.htm 
 

Publikováno na webu MF 
 
Konvergenční program České republiky (květen 2016) 
 
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/pristoupeni-
cr-k-eurozone/konvergencni-program/2016/ 
konvergencni-program-ceske-republiky-24860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
27. 4. 2016 – 27. 5. 2016 se tentokrát věnuje tématu: 

Brexit 
 
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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Automatizace a budoucí změny na trhu práce 

Ing. Bc. Taťána Baslová 
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna 

 

V poslední době se český i zahraniční tisk zabývá tím, jak se v budoucnu změní trh práce díky rozvoji 
nových technologií. K tématu vycházejí studie, knihy i články s názory různých komentátorů. Obecně 
se objevuje několik druhů komentářů – část z nich poukazuje na možné hrozby plynoucí 
z automatizace (zánik většiny pracovních míst), část zkoumá, jak by se mělo změnit vzdělávání, aby 
absolventi odpovídali novým požadavkům, a další část odborníků se zabývá dopadem robotizace na 
různá odvětví. Poněkud skeptická skupina komentátorů však připomíná, že ačkoliv jsou zde obavy 
z nových technologií a robotů už dlouho, zatím se negativní scénáře příliš nenaplnily. 

Poznatky vycházející z nedávných studií shrnuje v článku Rise of the robots threatens the poor1 Steve 
Johnson. Diskutuje se o reshoringu (zpětném přesunu výroby do rozvinutých zemí), který bude 
podpořen technologiemi, jako jsou např. 3D tiskárny. Hrozí, že technologickým pokrokem budou 
nejvíce postiženy rozvojové země s vysokým podílem zemědělské výroby. Pravděpodobně také 
existuje vztah mezi úrovní HDP na obyvatele a počtem pracovních míst, která by mohla být 
automatizována. Například v Etiopii by mohlo zaniknout až 85 % pracovních míst, v Číně 77 % a 
v Indii 69 %. V současné době navíc již mnohá pracovní místa automatizovatelná jsou, jen se to zatím 
nevyplatí. Aby se obyvatelé rozvojových zemí vyhnuli nezaměstnanosti, měly by rozvojové země 
investovat do vzdělávání, není ale jasné, jak a kde získat na něco takového dostatečné zdroje.  

Jak změnit vzdělávání tak, aby schopnosti absolventů odpovídaly novým požadavkům na trhu práce, 
řeší například Sarah O'Connor v článku How to robot-proof your children's careers2.V minulosti vedl 
technologický pokrok v rozvinutých zemích k rozvoji vzdělávání. Snížil se počet pracovních míst 
vyžadujících manuální práci a vzdělání lidem zajistilo lepší pracovní místa a vyšší platy. Souboj 
technologií a vzdělávání během většiny 20. století vyhrávali lidé, nyní ale různé stroje a algoritmy 
nahrazují i intelektuální práci, jako např. bankéře. Na co tedy ve vzdělávání klást důraz? Lidé mohou 
předčit roboty v kreativitě a empatii. Některé společnosti již spustily kurzy zaměřené na zlepšení 
těchto dovedností. Ani tyto změny nás však nezbaví např. nutnosti umět číst, psát a počítat. Určité 
základní znalosti jsou totiž nezbytné pro vytvoření schopnosti kreativního uvažování. 

Jaká odvětví budou v budoucnu ohrožená a jak se změní pohled na kvalifikovanost práce, řeší 
v článku Work survival in the era of automation3 Adam Jezard. K automatizaci již dochází a bude 
docházet např. v cestovním ruchu a dopravě. Tyto změny však nutně nemusí být špatné. V článku je 
citován názor odbornice na dopravu Rachel Aldred, podle které v minulosti proběhly různé výzkumy 
porovnávající náročnost různých povolání z hlediska stresu. Povolání řidiče autobusu přitom vyšlo 
v jedné ze studií4 v porovnání s povoláním průvodčího jako mnohem více stresující a negativně 
ovlivňující zdraví zaměstnance. Od doby vydání citované studie však byla automatizována relativně 
„méně zdraví škodlivá“ pracovní místa průvodčích a řidiči naopak zůstali. Podle Aldred by doprava 
bez řidičů a opětovné zavedení průvodčích mohlo mít celkově pozitivní dopad na společnost i kvalitu 
služeb. V diskuzi pod článkem se však již objevila kritika této myšlenky poukazující na zbytečnost 
znovuzavedení průvodčích. Je ale možné, že se v budoucnu změní pohled společnosti na to, jaká práce 
je kvalifikovaná a jaká ne. V článku je uveden případ zaměstnance v call centru – podle Aldred 
poroste v budoucnu počet pracovních míst v tomto oboru a zároveň bude kladen důraz na zvýšení 

                                                      
1 JOHNSON, Steve. Rise of the robots threatens the poor. In: FT.com [online]. January 26, 2016 [cit. 2016-04-
18]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/577e44be-c426-11e5-b3b1-7b2481276e45 
2 O'CONNOR, Sarah. How to robot-proof your children's careers? In: FT.com [online]. April 6, 2016 [cit. 2016-
04-18]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/0c7906d6-be89-11e5-9fdb-87b8d15baec2 
3 JEZARD, Adam. Work survival in the era of automation. In: FT.com [online]. April 6, 2016 [cit. 2016-04-18]. 
Dostupné z: https://next.ft.com/content/126527ce-f8a8-11e5-8f41-df5bda8beb40 
4 Jde o studii s názvem Excess risk of sickness and disease in bus drivers: a review and synthesis of 
epidemiological studies, která vyšla v roce 1988. Abstrakt je dostupný na této adrese: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3042649 
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kvality daných služeb. Podle jiných názorů však i tento typ práce půjde automatizovat5, nicméně je 
zřejmé, že určitě existují obory, kde toto tvrzení bude platit. 

Jaká povolání mají větší šanci přetrvat a jaká budou pravděpodobně spíše nahrazena, řeší také článek 
Will robots take over your job?6. Peter Campbell v něm shrnuje aktuální názory na tuto problematiku 
a na konci článku uvádí tabulku s „nejohroženějšími“ a „nejméně ohroženými pozicemi“. Je zajímavé, 
že sloupec „nejméně ohrožených míst“ obsahuje také povolání „lesníka“ a „farmáře“, když jiné 
články7 uvádějí jako nejvíce ohrožená právě povolání v zemědělství. Rozdíl bude pravděpodobně 
způsoben specifikací konkrétního pracovního místa (autoři citované studie analyzovali více než sedm 
set pracovních míst v USA). Kromě toho se v článku také hovoří o nenahraditelnosti pečovatelů o děti 
a starší osoby, v Japonsku ale v současné době již vznikají roboti, kteří by měli nahradit právě tyto 
pečovatele8. Na podobných článcích je tak vidět, jak rychle některé informace zastarávají. 

Jak se projeví automatizace v oblastech práva, obchodu a managementu dále řeší např. články More 
than 100,000 legal roles to become automated9, Business schools no longer relevant in the age of 
automation10 a One-third of retail jobs to vanish by 202511. Článek Business schools no longer 
relevant in the age of automation kritizuje nepřipravenost současných absolventů škol s ekonomickým 
zaměřením na technologické změny a mj. také obsahuje kreslený vtip s trefným textem „You're not 
being replaced by a robot. You're being replaced by someone who understands robots (Nejste 
nahrazován robotem, ale někým, kdo robotům rozumí). Třetí ze zmiňovaných článků se pak dotýká 
aktuálního dramatického zvýšení minimální mzdy ve Velké Británii. Ta podle autora povede ke 
zvýšení automatizace. 

Více objektivity do problematiky se snaží vnést Dambisa Moyo v článku The technology debate 
needs less noise, more signals12. Podle ní mají určité skupiny (politikové, technologové a obchodníci) 
tendenci posuzovat technologické změny pouze z pohledu svého oboru, jde ale o problematiku, kterou 
je třeba posuzovat komplexně a nezastávat zaujaté názory. Vhodné by podle ní bylo vytvořit určitou 
„centralizovanou platformu pro diskuzi a dialog“. 

Oba pohledy na problematiku (varující i skeptický) shrnuje v článku Intelligent robots raise anxieties 
over future jobs13 Sarah O'Connor. V něm je připomenut názor Davida Autora, ekonoma z MIT, který 
uvedl, že obavy z technologických změn a zániku pracovních míst se objevovaly už v 60. letech a byly 
dokonce tak vysoké, že v USA vedly k vytvoření speciální komise zkoumající dopad technologií na 
pracovní místa a životní úroveň. Tehdy tato komise dospěla k závěru, že technologie způsobí zánik 
pracovních míst, ale ne práce, což se nakonec potvrdilo (některá pracovní místa zanikla, ale jiná byla 
vytvořena). Zatím není zřejmé, zda se potvrdí spíše negativní či pozitivní scénáře, v současné době to 
ale podle autorky nevypadá, že by technologie dramaticky zvyšovaly produktivitu nahrazováním 
zaměstnanců – spíše naopak. Tempo růstu produktivity práce se v rozvinutých a velkých rozvojových 
zemích (Čína, Brazílie) naopak zpomaluje. Extrémním případem je Japonsko, které je sice „domovem 
robotiky“, produktivita práce v Japonsku je ale pod průměrem OECD a hluboko pod průměrem USA 
                                                      
5 Průmysl 4.0 - hrozba či příležitost? Computer. 21. 3. 2016, 2016, 23(4), 137. ISSN 1210-8790. 
6 CAMPBELL, Peter. Will robots take over your job?. In: FT.com [online]. November 13, 2015 [cit. 2016-04-
18]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/af9684ec-8a04-11e5-9f8c-a8d619fa707c#comments 
7 Viz např. JOHNSON, Steve, ref. č. 1 
8 O'CONNOR, Sarah. Intelligent robot raise anxieties over future jobs. In: FT.com [online]. January 20, 2016 
[cit. 2016-04-18]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/6b15a864-a25c-11e5-8d70-42b68cfae6e4 
9 CROFT, Jane. More than 100,000 legal roles to become automated. In: FT.com [online]. March 16, 2016 [cit. 
2016-04-18]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/c8ef3f62-ea9c-11e5-888e-2eadd5fbc4a4 
10 CHAPMAN-PINCHER, Pat. Business schools no longer relevant in the age of automation. In: FT.com 
[online]. January 10, 2016 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/bffcc032-a34d-11e5-8d70-
42b68cfae6e4 
11 O'CONNOR, Sarah a VANDEVELDE, Mark. One-third of retail jobs to vanish by 2025. In: FT.com [online]. 
February 29, 2016 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/79172064-dcae-11e5-827d-
4dfbe0213e07 
12 MAYO, Dambisa. The technology debate needs less noise, more signals. In: FT.com [online]. January 29, 
2016 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: http://blogs.ft.com/the-exchange/2016/01/29/the-technology-debate-needs-
less-noise-more-signals/ 
13 O'CONNOR, Sarah, ref. č. 8 
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a Německa. Autorka však na závěr přiznává, že důvodem může být také to, že zmíněné technologie 
zatím nejsou přijaty masově. 

Na názor, že na základě zkušeností z historie se není nutné obávat automatizace, reaguje v článku 
Fear of the robots is founded in the messy reality of labour14 Duncan Weldon. Ten nejprve 
připomíná, že technologická změna je v krátkém období bolestivá, v dlouhém období je však 
prospěšná pro všechny. Nicméně i krátké období může trvat déle, než bychom očekávali. Jakým 
způsobem trh práce zareaguje na technologické změny, se v teorii odvíjí od interakce dvou efektů – 
efektu ztráty pracovních míst (displacement effect) a efektu kompenzace (compensation effect). Efekt 
ztráty pracovních míst je způsoben tím, že nové technologie vyžadují méně práce k vyprodukování 
určité úrovně výstupu, určitá část zaměstnanců tedy přijde o práci. Efekt kompenzace vede k tomu, že 
zaměstnanci, kteří práci neztratili, budou díky novým technologiím produktivnější, což povede 
k vyšším mzdám, vyšším výdajům a tvorbě nových pracovních míst v jiných sektorech. V realitě však 
na trhu práce nejde jen o interakci nabídky a poptávky, ale také o politický a sociální kontext. Vyšší 
produktivita tak nutně neznamená zvýšení mezd – záleží na síle vyjednávání na trhu práce. Ta je 
v současné době nízká, z čehož vyplývá nebezpečí, že vyšší produktivita se nepromítne do vyšších 
mezd, ale do vyšších zisků vlastníků technologií. Efekt kompenzace bude tedy opožděný, objeví se 
pouze efekt ztráty pracovních míst. Řešením by bylo přehodnotit současné instituce a dohody na trhu 
práce a jejich schopnost se s celým procesem vypořádat. Pokud nebude trh práce schopný vyjednávat, 
pak se „bolestivé“ krátké období zřejmě prodlouží. 

I přes skeptické názory některých komentátorů je zřejmé, že nelze možný vývoj na trhu práce brát na 
lehkou váhu. Podle některých propočtů hrozí, že pracovní místa by mohla zaniknout zejména 
v rozvojových zemích. V těch však zároveň významně roste populace, která již nyní těžko hledá 
práci15. Objevují se ale také články, které hodnotí současné mladé absolventy v rozvinutých zemích 
(tzv. millennials, nebo také generace Y) a jejich očekávání týkající se trhu práce. Tato generace má 
tendenci častěji střídat zaměstnání, a jak uvádí Lucy Kellaway pro Financial Times, také nemá 
v oblibě práci, u níž není zřejmý její smysl (např. mechanické vyplňování tabulek)16. Kreativita je 
uváděna mezi schopnostmi, které lze těžko automatizovat, pokud tedy bude kladen větší důraz na tuto 
schopnost, je možné, že budou pracovní místa lépe vyhovovat současným absolventům. Těmto 
změnám se však musí přizpůsobit mj. také vzdělávání. Nutnost reagovat na budoucí změny na trhu 
práce již ale byla ze strany různých nadnárodních i národních orgánů rozpoznána, což dokládají různé 
studie a iniciativy vydané v poslední době17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 WELDON, Duncan. Fear of the robots is founded in the messy reality of labour. In: FT.com [online]. April 17, 
2016 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/e990a3f0-031a-11e6-99cb-83242733f755 
15 KRYZÁNEK, Ladislav. Svět má další demografický problém. Mladých je moc a práce málo. In: Idnes.cz 
[online]. 19. března 2016, 16:42 [cit. 2016-04-18]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/demografie-mladi-prace-
06u-/zahranicni.aspx?c=A160315_2232438_zahranicni_aha 
16 KELLAWAY, Lucy. Don't blame millennials if you can't hang on to them. In: FT.com [online]. April 10, 2016 
[cit. 2016-04-18]. Dostupné z: https://next.ft.com/content/0c7ed03a-fbeb-11e5-8f41-df5bda8beb40 
17 V ČR jde např. o Iniciativu Průmysl 4.0 vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu (iniciativa je dostupná na 
této adrese: http://www.mpo.cz/dokument162351.html); ze zahraničních studií jde např. o lednovou zprávu 
Světového ekonomického fóra The Future of Jobs, která je dostupná zde: 
www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf 
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Že prý někde padají peníze z nebe: mohou se stát „helicopter money“ 
vhodným nástrojem pro intervence centrálních bank?    

Mgr. Marek Benda 
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna 

 

Ekonomiky Evropské unie, USA a Japonska se dlouhodobě potýkají se stagnujícím vývojem cen a s nízkou 
hladinou investic, na což centrální banky reagují zvýšeným nákupem dluhopisů (kvantitativním 
uvolňováním) a stlačováním úrokových sazeb směrem k nule. Neustálé balancování na hraně deflace a 
slabá účinnost dosavadních intervencí strážců měnové, cenové a finanční stability ale vytváří živnou 
půdu pro další návrhy alternativních monetárních strategií. Jedním z nich je také koncept označovaný 
jako „monetárně financovaný fiskální program“ („money-financed fiscal program“) či „vrtulníkové 
peníze“ neboli „helicopter money“. Jedná se o takovou intervenci centrálních bank, která by nebankovním 
účastníkům trhu (státu, podnikům nebo občanům) poskytla likviditu za velmi výhodných podmínek 
nebo zcela bez nároku na její splacení. Pod „helicopter money“ lze přitom chápat 4 různě radikální 
opatření: kvantitativní uvolňování úzce koordinované s vládní fiskální politikou („výměnou“ za vyšší 
rozpočtové výdaje nebo daňové úlevy); přímý transfer peněžní hotovosti na vládní účet u centrální 
banky výměnou za dluhopisy s nulovým úrokem a neomezenou dobou splatnosti; restrukturalizaci či 
odpuštění stávajících pohledávek státu u centrální banky umožňující další deficitní financování 
státních výdajů; přímý transfer peněz z centrální banky občanům pomocí šeků, bankovních převodů 
nebo mimořádných penzijních příspěvků.    

Metaforické označení („helicopter drops“) dal celému konceptu ekonom Milton Friedman ve své eseji 
The Optimum Quantity of Money1 z roku 1969. Myšlenku „helicopter money“ ale významně zpopularizoval 
až v roce 2002 tehdejší guvernér americké centrální banky (Fed) Ben Bernanke, podle něhož by toto 
protideflační opatření mohlo být v krajním případě uplatněno ve spolupráci s vládou jako kompenzace 
daňových úlev.2 Z centrálních bankéřů se k „helicopter money“ vyslovili v březnu 2016 i prezident 
Evropské centrální banky (ECB) Mario Draghi a hlavní makroekonom banky Peter Praet.3 Také oni 
označili přímou distribuci bankovních peněz na veřejné investice a spotřebu zboží a služeb za extrémní 
možnost spojenou s právními, institucionálními i čistě praktickými obtížemi. Diskusi o „helicopter 
money“ tato prohlášení ale nikterak neutlumila, spíše naopak. Předkládaný přehledový článek přiblíží 
argumenty zastánců a odpůrců této intervence, které byly zahraničními ekonomickými analytiky 
formulovány během uplynulých měsíců.        

K nejznámějším zastáncům „helicopter money“ patří expředseda britského finančního dozoru (United 
Kingdom´s Financial Services Authority) Adair Turner, jenž tuto svou představu popsal již ve své 
knize argumentující ve prospěch monetizace státních dluhů Between Debt and the Devil vydané 
v listopadu 2015.4 Ve svém komentáři Are Central Banks Really Out of Ammunition?5 psaném pro 
Project Syndicate z 8. března 2016 se Turner navíc domnívá, že strukturální reformy, které mnoho 
ekonomů i centrálních bank požaduje od vlád jednotlivých států, nejsou vhodnou odpovědí na 
                                                      
1 FRIEDMAN, Milton. The Optimum Quantity of Money, In: tentýž. The Optimum Quantity of Money and 
Other Essays. Adline Publishing Company, Chicago, 1969, s. 4-5.  
2 BERNANKE, Ben. Deflation: Making Sure „It“ Doesn´t Happen Here. Remarks by Governor Ben S. Bernanke 
Before the National Economists Club, Washington, D. C., November 21, 2002. In: federalreserve.gov [online]. 
Dostupné z: https://www.federalreserve.gov/boarddocs/Speeches/2002/20021121/default.htm#fn18 [cit. 2016-05-10].   
3 Přepis tiskové konference s vyjádřením M. Draghiho 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. 2016-05-09]; přepis 
rozhovoru Petera Praeta pro italský deník La Repubblica viz PRAET; Peter, GIUGLIANO, Ferdinando; 
MATROBUONI, Tonia. Interview with La Repubblica, 18 March 2016. In: ecb.europa.eu [online]. Dostupné z: 
http://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2016/html/sp160318.en.html [cit. 2016-05-10].  
4 TURNER, Adair. Between Debt and the Devil. Princeton: Princeton University Press, 2015.  
5 TURNER, Adair. Are Central Bank Really Out of Ammunition?. In: project-syndicate.org [online], Mar 8, 
2016. Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/commentary/monetizing-fiscal-deficits-benign-by-adair-
turner-2016-03 [cit. 2016-05-05]. 
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bezprostřední hrozbu deflace. Liberalizace obchodu a reformy pracovního trhu nebo penzijního 
systému stěží ovlivní míru inflace v rozmezí 1-3 let. Naopak přímé refinancování státních výdajů 
pomocí nových peněz centrální banky by prostřednictvím vyšší spotřeby vedlo ke zvýšení nominální 
poptávky po penězích (inflaci) a i vyššímu růstu.  

Další ze stoupenců „helicopter money“, viceprezident washingtonského think-tanku Brookings 
Institution Kemal Derviş, je toho názoru, že jejich koordinované zavedení by mělo být doprovázeno 
taktéž koordinovaným a postupným nárůstem úrokových sazeb. Ve svém příspěvku pro Project 
Syndicate Time for Helicopter Money?6 Derviş tvrdí, že teprve tato spolupráce centrálních bank a 
vlád rozvinutých států by pomohla vyvést jejich ekonomiky z potenciálně toxického prostředí 
nulových úrokových sazeb bez skokového posílení měnových kurzů a ztráty konkurenceschopnosti. 
Budou-li v různé míře aplikované „helicopter money“ ještě doplněny různými mezinárodními či 
globálními investičními programy, umožní to vedle výdajů do veřejného sektoru a infrastruktury i navýšení 
investic do ekologicky šetrnějších technologií a digitalizace.   

Podobně se ve prospěch „helicopter money“ vyjadřuje také komentátor Financial Times Martin Wolf 
v článku Helicopter drops might not be far away.7 Mimořádný přísun likvidity z centrálních bank se 
podle něj bude stávat stále reálnější možností, jak zvýšit úroveň investic, nejsou-li k nim banky ani 
státy navzdory nízkým úrokům samy ochotny. Proto by také Wolf více podporoval přímou distribuci 
„helicopter money“ pomocí elektronických peněz na konta občanů, neboť u nich lze spíše očekávat 
okamžité využití mimořádného obnosu.  

Transfer „helicopter money“ z centrálních bank na účty fyzických a právnických osob se ostatně 
alespoň v Evropské unii jeví i jako schůdnější způsob jejich realizace. To dokládají ekonomové 
z Deutsche Bank ve své analýze Helicopters 101: your guide to monetary financing8 ze 14. dubna 
2016. Články 123 Lisabonské smlouvy a 21 statutu Evropské centrální banky totiž zakazují centrálním 
bankám financovat státní dluh a užívat při nákupu dluhopisů netržních mechanismů. Vládní fiskální 
politiku tak mohou centrální banky brát v úvahu pouze v souladu s článkem 20 statutu ECB ukládajícím 
bance podporovat hospodářskou politiku EU. Zde existuje již precedens v podobě programu nákupu 
dluhopisů krizí procházejících států eurozóny na sekundárním trhu („Outright Monetary Transactions“ 
či OMT), který je podle Soudního dvora EU v souladu s unijním právem. V principu nejsou analytici 
Deutsche Bank proti jakékoli formě „helicopter money“. Oproti částečně zaváděným negativním 
úrokovým sazbám mají totiž monetárně financované intervence už tradici ve světových dějinách s ne 
nutně negativním vyústěním v hyperinflaci. To ukazují zejména příklady Japonska po Velké hospodářské 
krizi nebo Kanady po druhé světové válce. V současné době by byly podle autorů analýzy „helicopter 
money“ dokonce účinnějším opatřením než tradiční měnová a fiskální politika, protože by spíše 
dokázaly překonat váhavost k investicím plynoucí z obav před budoucími restrikcemi (jak tvrdí tzv. 
Ricardův teorém ekvivalence). Pro úspěch celého projektu by však klíčovou proměnnou představoval 
konkrétní postup centrální banky, neboť její zásahy musí vzbudit růstová očekávání, ale zároveň nesmí 
být vnímány jako upuštění od monetární disciplíny. Rozsah a trvání intervence by proto měly být 
přísně vázány na splnění inflačního cíle.  

Realizovatelnost takových doporučení naopak zpochybňuje James Mccormack, který působí jako 
vedoucí týmu analytiků světových ekonomik při ratingové agentuře Fitch. V článku The False 
Promise of Helicopter Money9 Mccormack odmítá předpoklad, že celou intervenci lze předem 
„dávkovat“ bez toho, aby na finančních trzích nevznikly pochybnosti o bilanci hospodaření centrální 

                                                      
6 DERVIŞ, Kemal. Time for Helicopter Money?. In: project-syndicate.org [online], Mar 3, 2016. Dostupné z: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/coordinated-monetary-policy-revive-growth-by-kemal-dervis-
2016-03 [cit. 2016-05-17].  
7 WOLF, Martin. Helicopter drops might not be far away. In: FT.com [online], February 23, 2016. Dostupné z: 
https://next.ft.com/content/9b3c71f8-d97f-11e5-a72f-1e7744c66818 [cit. 2016-05-10]. 
8 SARAVELOS, George; BREHON, Daniel; WINKLER, Robin. Helicopters 101: your guide to monetary 
financing. In: db.com [online], 14 April 2016. Dostupné z: 
https://www.db.com/newsroom_news/GDPBD00000292870.pdf [cit. 2016-05-10]. 
9 MCCORMACK, James. The False Promise of Helicopter Money. In: project-syndicate.org [online], May 2, 
2016. Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/commentary/helicopter-money-risk-for-central-banks-by-
james-mccormack-2016-05 [cit. 2016-05-16]. 
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banky. V jejím případě sice nemůže dojít ke krachu, ke ztrátě důvěryhodnosti a závažnému poškození 
kurzu spravované měny ale ano. U „helicopter money“ se rovněž otevírá riziko ohrožení nezávislosti 
centrálních bank, protože státní instituce zodpovědné za fiskální politiku by na ně mohly vyvíjet vyšší 
tlak za účelem obcházení deficitního financování svých výdajů.  

Nebezpečí politické nestability spojené s „helicopter money“ zmiňuje také emeritní profesor ekonomie 
z Yale University Koichi Hamada, který v současnosti zastává pozici hlavního ekonomického poradce 
japonského premiéra Šinza Abeho. Ve svém příspěvku Money from Heaven?10 Hamada upozorňuje, 
že analytiky Deutsche Bank zmíněný monetárně financovaný fiskální stimul v Japonsku na počátku 
30. let přispěl k nástupu vojenské diktatury, jelikož armáda se nechtěla smířit s jeho ukončením a z toho 
plynoucími úsporami ve svém rozpočtu a s ohrožením imperiálních ambicí země. Současnému Japonsku 
by navíc „helicopter money“ spíše uškodily, protože japonský veřejný dluh (dosahující 250% HDP 
země) je příliš vysoký na to, aby jeho monetizace nevedla k cenové nestabilitě (tj. k excesivní inflaci). 

Mccormackův argument ztráty důvěryhodnosti centrálních bankéřů sdílí makroekonom skupiny 
Allianz SE Michael Heise ve svém příspěvku The Case Against Helicopter Money11. Podle Heiseho 
ale navíc není pro zavedení „helicopter money“ důvod, neboť oproti meziválečnému období se 
současná světová ekonomika nenachází v deflační spirále, o čemž svědčí i rostoucí zisky korporací 
v rozvinutých zemích. Mimořádný přísun likvidity by nyní pouze posílil očekávání mezi účastníky 
finančního trhu, že centrální banky budou vždy ochotny k tomuto opatření, jež by eliminovalo 
negativní důsledky úvěrových bublin i za cenu rostoucích dluhů a nevyrovnaných bilancí.    

K přímé distribuci „helicopter money“ občanům se skepticky vyjádřil nakonec i guvernér indické 
centrální banky (Reserve Bank of India) Raghuram Rajan. Ve své přednášce na London School of 
Economics z 10. května 2016 pod názvem Rethinking the Global Monetary System12 Rajan 
pochybuje o schopnosti tohoto opatření vyvolat žádoucí psychologický efekt, jenž by vedl k vyšší 
spotřebě. Centrální banky obecně mají dle jeho mínění stále málo poznatků o tvorbě různých typů 
očekávání, takže agresivní monetární politika může vyvolat zcela opačné účinky, než její autoři 
zamýšleli. Ricardův teorém ekvivalence proto nemusí být existencí „helicopter money“ vůbec odstraněn. 
Jediná realizace, která by podle Rajana přispěla k vyšší spotřebě a inflaci, by byla distribuce nových 
peněz nízkopříjmovým skupinám obyvatel. Rozhodnutí k tomuto kroku ale těžko může centrální 
banka učinit sama, nýbrž musí být k tomu autorizována politickou reprezentací.   

V článku uvedená stanoviska ve prospěch „helicopter money“ zdůrazňují urgentnost reakce na situaci 
dlouhodobého neplnění inflačních cílů, a to i po aplikaci jiných opatření patřících do instrumentáře 
uvolněných monetárních politik. Polemické reflexe tohoto konceptu zase zpochybňují buď hodnocení 
výchozí situace ze strany zastánců „helicopter money“ (hrozba deflační spirály) nebo samotné 
pozitivní dopady realizace celého projektu. Namísto oživení inflace a ekonomiky by podle těchto 
reakcí mohlo spíše dojít ke zkresleným očekáváním, měnové nestabilitě nebo i vnitropolitickým 
turbulencím. Jednotlivé reakce v neposlední řadě ilustrují jistou heterogenitu celého konceptu a 
potvrzují tím nepřímo i slova prezidenta ECB Maria Draghiho z března 2016, že „helicopter money“ 
v současné diskusi mohou zahrnovat zcela „rozdílné věci“, a i z toho důvodu se jimi ECB údajně 
dosud nezabývala.13    

 

                                                      
10 HAMADA, Koichi. Money from Heaven?. In: project-syndicate.org [online], Apr 29, 2016. Dostupné z: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/helicopter-money-japan-stimulus-by-koichi-hamada-2016-04 
[cit. 2016-05-16].  
11 HEISE, Michael. The Case Against Helicopter Money. In: project-syndicate.org [online], Apr 20, 2016. 
Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/commentary/case-against-monetary-helicopter-drops-by-michael-
heise-2016-04 [cit. 2016-05-16].  
12 RAJAN, Raghuram. Rethinking the Global Monetary System [zvukový a obrazový záznam]. In: lse.ac.uk 
[online], 10 May 2016. Dostupné z: 
http://www.lse.ac.uk/newsAndMedia/videoAndAudio/channels/publicLecturesAndEvents/player.aspx?id=3494 
[cit. 2016-05-16].  
13 Přepis tiskové konference M. Draghiho viz pozn. č. 3.  
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Daně 

Bundesministerium der Finanzen 
Aktuelle Steuerfragen zur Flüchtlingshilfe [elektronický zdroj]  
Aktuální daňové otázky ohledně pomoci uprchlíkům 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2016, Nr. 3, S. 16-21 
Přehled pravidel pro daňová zvýhodnění obecně prospěšných aktivit spojených s pomocí uprchlíkům, 
na nichž se shodlo německé spolkové ministerstvo financí s daňovými správami spolkových zemí. 
Součástí příspěvku jsou odkazy na úplná znění jednotlivých usnesení a metodických pokynů. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/03/ 
monatsbericht-03-2016.html 
 
Ralf P. Schenke 
Bestimmung der umsatzsteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage von Online-Glücksspielen im 
Zuge der Kroatien-Steuerrechtsanpassungsgesetzes 
Určování vyměřovacího základu pro DPH u internetových hazardních her v souvislosti se 
zákonem o přizpůsobení národní daňové legislativy přístupu Chorvatska k EU 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 65, (2016) Nr. 7, S. 253-266 
U příležitosti vstupu Chorvatska do EU schválil německý parlament v roce 2014 některé úpravy v daňové 
legislativě. Jedna ze změn zní, že od 1.1.2015 podléhají německé DPH všechny společnosti zaregistrované 
v ostatních státech EU, které v Německu poskytují svým zákazníkům - neplátcům DPH - své služby 
elektronickou cestou. Tato norma postihla zejména poskytovatele internetových hazardních her. 
Předmětem sporů ale zůstává výše daňového základu, z níž má být odváděná daň vypočtena. První 
část článku shrnuje relevantní judikáty Soudního dvora Evropské unie, německého Spolkového 
finančního dvora, jakož i stanoviska německé daňové správy a výboru DPH Evropského parlamentu. 
V druhé části autor dokládá, proč je dle jeho mínění správný právní názor Soudního dvora EU, jenž od 
daňového základu odečítá veškeré vyplacené výhry. - Pozn. 
 
Jim Brunsden 
Brussels plan aims for transparency from multinationals over their profits 
Cílem bruselského plánu je transparentnost zisků nadnárodních podniků 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39136 (13.4.2016), p. 3 
V souvislosti s kauzou Panama Papers sílí snaha Bruselu zabránit agresivnímu daňovému plánování. 
Lord Hill, komisař EU pro finanční služby, předložil návrh pravidel, podle kterých by firmy s globálními 
příjmy většími než 750 mil. EUR ročně musely poskytovat klíčové finanční informace v rozčlenění za 
jednotlivé země, ve kterých působí. Opatření by mohla odhalit složité mechanismy v rámci podniků, 
které pomáhají vyhnout se placení daní. 
 
Xénia Makarová, Ján Kováč 
Čo príde po Paname 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 15, s. 12-15 
Slovenská stopa v kauze Panama Papers a pohled na situaci daňových rájů a budoucnost offshore 
podnikání s ohledem na únik informací o službách a klientech panamské firmy Mossack Fonseca. 
Autoři se také zaměřují na proces přeshraniční optimalizace a hlavní důvody přesunu podnikatelských 
aktivit a majetku do ciziny (daňové úspory, anonymita, úkryt nelegálních aktivit). Zdůrazňují rostoucí 
společenský tlak proti využívání schránkových firem v daňových rájích i zavedení některých opatření 
bojujících se škodlivými daňovými praktikami (např. country-by-country reporting) na Slovensku i v EU. -- 
Viz také příspěvek Ako sa rodia schránky na s. 15 a rozhovor o schránkových firmách a daňových 
rájích s P. Berecem na s. 16-17. 
 
 
 
 
 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/03/monatsbericht-03-2016.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/03/monatsbericht-03-2016.html
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Ondřej Horák, Martin Pop 
Darování pro případ smrti a jeho zdanění 
Bulletin advokacie, Sv. 2016, č. 3, s. 21-23 
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva byly provedeny významné změny v daňových 
předpisech, zejména v případě bezúplatných způsobů nabývání vlastnictví. V rozporu s programovými 
východisky rekodifikace, kterými měl být respekt ke středoevropskému právnímu myšlení a srovnání 
se s evropskou právní a kulturní konvencí, však došlo k narušení tradiční vazby dědění a darování, což 
se negativně odráží také v řešení daňového režimu darování pro případ smrti. Článek se věnuje 
problematice darování pro případ smrti a dědění a darování z komparativní perspektivy. - Pozn. 
 
Heinz Kußmaul, Florian Kloster 
Dividendenstripping erneut im Fokus des Gesetzgebers 
Obchody s dividendovými kupony znovu v centru pozornosti zákonodárce 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 15, S. 849-857 
Problematika krácení daně z kapitálových příjmů při tzv. cum-cum-obchodech. Oproti v Německu již 
regulovaným cum-ex-obchodům není účelem těchto transakcí neoprávněná a několikanásobná náhrada 
již uhrazené daně, nýbrž aktivace daňových úlev, na které by jinak plátce ztratil nárok. Cum-cum-
obchody jsou užívány především zahraničními akcionáři německých podniků. Ti krátce před dnem 
vyplácení dividend převedou svůj akciový podíl na tuzemský subjekt (často banku), jenž si sice 
nárokuje vyplácenou dividendu, akciový podíl však záhy prodá zpět původnímu držiteli. Tím sice 
dojde ke zdanění dividendy, ale tuzemským subjektům také vznikne nárok na kompenzaci ztrát ze 
zpětného prodeje akcií. A příjmy zahraničního subjektu zase v tomto případě nebudou podléhat 
zdanění v Německu. Příspěvek představuje a hodnotí návrhy německé spolkové vlády z 24.2.2016 na 
zamezení cum-cum-obchodů, jež mají být součástí nového zákona o reformě zdanění kapitálových 
investic (Investmentsteuerreformgesetz). - Pozn. -- K zapojení německých bank do cum-cum-obchodů 
viz články a komentáře v Handelsblatt č. 85/2016 (3.5.2016), s. 1, 4-5 a 12. 
 
Václav Benda 
DPH u záloh na zboží a služby 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 7, s. 11-16 
Zálohu na zboží a služby je třeba pro účely zákona o dani z přidané hodnoty chápat jako úplatu 
přijatou před datem uskutečnění plnění. Autor s využitím příkladů vysvětluje praktické postupy při 
přijetí zálohy na tuzemské zdanitelné plnění ve standardním režimu i v režimu přenesení daňové 
povinnosti. Rozebírá také dopady, které má přijetí či zaplacení zálohy v případě intrakomunitárních 
dodávek zboží, při dovozu a vývozu zboží do třetích zemí a při poskytování přeshraničních služeb. 
 
Nikola Šimková 
Efektívna priemerná daňová sadzba z kapitálu aplikovaná na slovenské podmienky 
Politická ekonomie, Sv. 64, (2016) č. 1, s. 51-64 
Efektivní průměrná daňová sazba (EATR) poskytuje možnost objektivního porovnávání zdanění 
právnických osob mezi jednotlivými státy. Příspěvek analyzuje, jak se změny slovenského daňového 
systému projeví v hodnotě EATR, což umožňuje do budoucna předpovídat efekt změny sazby daně     
z příjmů právnických osob. Autorka nejprve krátce představuje pojmy, se kterými v analýze pracuje, a 
přístup i model Centra pro evropský hospodářský výzkum (ZEW) z Mannheimu zabývajícího se 
problematikou efektivní daňové sazby z kapitálu. Popisuje strukturu modelu, zejména z hlediska jeho 
vstupů a výstupů, a následně seznamuje s aplikací modelu na slovenské podmínky v období 2005-
2012. V závěru pak hodnotí vývoj EATR na Slovensku v letech 1998-2014 a rozebírá faktory, které 
nejvíce ovlivnily změnu hodnoty efektivní průměrné daňové sazby. 
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Adam Looney and Kevin B. Moore 
Changes in the distribution of after-tax wealth in the US : has income tax policy increased 
wealth inequality? 
Změny v rozdělení bohatství po zdanění v USA : zvyšuje politika zdanění příjmů majetkovou 
nerovnost? 
Fiscal studies, Vol. 37, (2016) No. 1, p. 77-104 
Analýza přináší nové informace o vývoji rozložení aktiv s odloženým zdaněním v USA za období 
1989-2013. Autoři se zaměřují zejména na nerealizované kapitálové zisky a na aktiva na penzijních 
účtech s odloženým zdaněním, které v roce 2013 představovaly úhrnně 38 procent čistého jmění domácností. 
Využívají údaje z databáze Průzkumu spotřebitelských financí (Survey of Consumer Finances, SCF). 
Odhady poskytují pohled na vliv, který má zdanění příjmů na majetkovou nerovnost, a ukazují nové 
statistiky míry a rozdělení bohatství po zdanění. Autoři zdůrazňují, že změny daní ve formě snižování 
sazby daně z kapitálových příjmů mohou vést k nárůstu majetkové nerovnosti. - Pozn. -- Viz i další 
příspěvky tematického čísla "Household wealth data and public policy". 
 
Petr Janský 
Impact of the changes in excise duties on households in the Czech Republic 
Dopad změny spotřebních daní na domácnosti v ČR 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 62, (2016) No. 2, p. 51-61 
Příspěvek se zaměřuje na mikroekonomické aspekty spotřebních daní v ČR. Autor analyzuje dopad 
současného systému spotřebních daní na domácnosti a provádí simulaci navrhovaných a realizovaných 
změn s ohledem na zlepšení systému spotřebních daní. Zjišťuje distribuční aspekty spotřebních daní u 
pohonných hmot, piva, alkoholických nápojů, cigaret a ostatních tabákových výrobků u různých 
skupin obyvatelstva. Hodnotí také působení různých hypotetických změn těchto daní na spotřebu 
domácností a zkoumá progresivitu či degresivitu spotřebních daní. Seznamuje s výsledky odhadů pro 
hypotetický desetiprocentní nárůst sazby spotřebních daní a jeho vlivu na reálnou spotřebu různých 
příjmových skupin domácností a odhadů pro dvě navrhované změny zdanění cigaret a tabákových 
výrobků. - Pozn. 
 
Květa Kubátová 
Intervalová a globální progresivita daně z příjmů z mezd v České republice a na Slovensku 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 54-67 
Článek se zabývá odhadem progresivity daně z příjmů fyzických osob v ČR a v SR se zaměřením na 
daň uloženou ze mzdy. Pracuje s metodami lokální (intervalové) a globální progresivity - u první 
metody je výsledkem několik ukazatelů měřících progresivitu vždy v určitém bodě (mezi dvěma body) 
příjmové škály, zatímco druhá metoda poskytuje jeden ukazatel vyjadřující celkovou progresivitu 
daně. Zdrojem dat jsou mzdové statistiky publikované ČSÚ a Štatistickým úradom SR za r. 2013. 
Výpočet globální progresivity daně je založen na Lorenzově křivce a Giniho koeficientu. Výsledky 
ukazují, že zatímco progresivita u nejnižších příjmových skupin poplatníků je vysoká, s rostoucím 
příjmem klesá. Daň z příjmů fyzických osob je v obou zkoumaných zemích v celém sledovaném 
intervalu progresivní, přestože statutární sazba daně je lineární. - Pozn. 
 
Jiří Fojtík, Blanka Mattauschová 
Jak správně na kontrolní hlášení 
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 1, s. 9-24 
Autoři seznamují s právní úpravou kontrolního hlášení a komentují jednotlivá ustanovení zákona        
o dani z přidané hodnoty, která regulují problematiku podávání kontrolního hlášení (§ 101c až 101i). 
Problematiku ilustrují na řadě příkladů. Posléze upozorňují na obsah novely zákona o DPH (sněmovní 
tisk č. 717), která s předpokládanou účinností od 1.6.2016 navrhuje několik změn textu (ust. § 101g, 
101i, 101j a 101k), zejména s ohledem na možnost promíjení pokut. V poslední části rozebírají 
samotné vyplnění formuláře kontrolního hlášení a jeho jednotlivých částí. -- Viz také příspěvek 
Kontrolní hlášení – procesní souvislosti v elektronickém čas. Daňový expert č. 1/2016: 
http://noviny.mfcr.cz/News/2016/03/14/A5ZA16010002.htm. 
 
 

http://noviny.mfcr.cz/News/2016/03/14/A5ZA16010002.htm
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Wolfram F. Richter 
Jenseits nationaler Grenzen : die Besteuerung geistigen Eigentums muss international erfolgen, 
fordert Wolfram F. Richter 
Mimo národní hranice : zdanění duševního vlastnictví musí probíhat na mezinárodní úrovni, 
požaduje Wolfram F. Richter 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 66 (6.4.2016), S. 48 
Všechny strategie v boji proti daňovým únikům včetně projektu OECD Base Erosion and Profit 
Shifting zatím selhávají na poli duševního vlastnictví, zejména pak v případě digitálních technologií. 
V samotné Evropské unii bylo navíc vyhýbání se daňové povinnosti výrazně usnadněno, když byly 
licenční poplatky subjektů registrovaných v jiných státech EU osvobozeny od daně z kapitálových 
příjmů (dle směrnice 2003/49/ES). Návrh Evropské komise na společný daňový vyměřovací základ 
pro korporace může sice do určité míry situaci napravit, neřeší ale postavení EU vůči třetím zemím. 
Návrat ke zdanění licenčních poplatků v zahraničí považuje proto autor za žádoucí. Aby však bylo 
zamezeno dvojímu zdanění, mělo by dojít ke stejnoměrnému rozdělení zisku z daného produktu 
duševního vlastnictví mezi stát, v němž je výrobce softwarového produktu zaregistrován, a stát odběratele. 
 
Alexandra Mack 
Kampf den manipulierbaren Kassensystemen : der Gesetzgeber betritt die Bühne 
Boj proti manipulovatelným pokladním systémům : zákonodárce vstupuje na scénu 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 16, S. M5 
Komentář ke dvěma návrhům zákona z dílny německého Spolkového ministerstva financí, jež mají 
ztížit manipulaci se záznamy v registračních pokladnách. Návrhy počítají se zavedením povinného 
certifikovaného zabezpečení pro všechny tyto pokladny do roku 2019 a s neohlášenými kontrolami 
pokladních systémů a záznamů ze strany finančních úřadů. Sankce až 25 tisíc eur by ale neměla hrozit 
pouze uživatelům zjištěných manipulovatelných pokladních systémů, ale také jejich výrobcům a prodejcům. 
Certifikací pokladních systémů bude pověřen Spolkový úřad pro bezpečnost v informačních 
technologiích (BSI), čímž ministerstvo upouští od zavedení jednotného systému Insika. Autorka tuto 
iniciativu vítá, neboť přispěje k vyšší míře férovosti tržního prostředí a zároveň snímá z uživatelů 
pokladních systémů punc hlavního podezřelého z podvodného jednání. Celý záměr nicméně kritizuje 
za to, že nepočítá s povinnými registračními pokladnami a že finanční úřady budou při zjištění 
necertifikovaných systémů nadále odkázány jen na svůj odhad, zda skutečně došlo také k daňovému úniku. 
 
Jan Rambousek 
Kontrolní hlášení 
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 1, s. 6-8 
Polemický pohled na některé zákonné skutečnosti zavedené novelou zákona o dani z přidané hodnoty 
č. 360/2014 Sb. zřizující nový institut kontrolního hlášení. Autor rozebírá povinnost elektronické 
komunikace, povinnost zřídit si email nebo datovou schránku, nutnost vyplnění identifikátoru datové 
schránky, nesrovnalosti v grafickém rozložení formuláře i praktické nejasnosti u náhradního podání a 
pokut. Kriticky hodnotí, že předepsaný formát datové zprávy není určen vyhláškou, ale pouze 
informací na webu MF ČR, a skutečnost, že některé informace v pokynech k vyplnění kontrolního 
hlášení nejsou v souladu se zněním zákona. 
 
Holger Alich ... [et al.] 
Legal, illegal... : Panama Papers 
Legální, ilegální... : Panama Papers 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 66 (6.4.2016), S. 1, 4-5 
Skandál "Panama Papers" vyvolává také debatu mezi německými ekonomy a politiky o legálnosti a 
legitimitě vlastnictví schránkových firem v zahraničí. Součástí článku je také přehled států světa, které 
se od roku 2017 a 2018 připojí k programu OECD ohledně vzájemné automatické výměny dat za 
účelem zamezení možným daňovým únikům a těch, které účast na této spolupráci odmítají. -- Ke 
skandálu "Panama Papers", schránkovým firmám a daňovým rájům viz také články a rozhovor v čísle 
na s. 4-7 a komentář na s. 14, dále časopis WirtschaftsWoche č. 15/2016, s. 25-26. 
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L.A. Kormiškina, L.P. Koroleva 
Nalogoobloženije bogatstva kak faktor inkljuzivnogo ekonomičeskogo rosta 
Zdanění bohatství jako faktor inkluzivního hospodářského růstu 
Finansy, Sv. 2016, No. 2, s. 23-29 
V článku jsou popsány systémy zdanění bohatství ve 28 členských zemích EU. Je zkoumána role a 
místo těchto daní ve struktuře daní z majetku za období 1980-2013. Je podán výklad daní dědických a 
darovacích, daní z vlastnictví a převodu nemovitostí a z čisté hodnoty bohatství. V Ruské federaci se 
trvale vybírají jen daně z vlastnictví nemovitosti, v souvislosti s čímž zůstávají nezdaněny podstatné 
prvky vybavení domácnosti při jejich přechodu z generace na generaci. Autorky docházejí k závěru    
o dysfunkčnosti majetkové daně v Rusku jako nástroje přerozdělení bohatství při zajišťování 
inkluzivního hospodářského růstu. 
 
Miloslav Kopřiva 
Neúčinnost podání 
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 1, s. 43-48 
Článek rozebírá pojem neúčinnost podání v souvislosti s potvrzením nebo opakováním neautorizovaného 
podání dle ustanovení § 71 odst. 3 daňového řádu a v souvislosti s odstraněním vady podání dle 
ustanovení § 74 odst. 3 daňového řádu. Věnuje se také speciální lhůtě pro autorizaci kontrolního hlášení 
dle zákona o DPH a úpravě týkající se neúčinnosti podání v novele zákona o DPH v souvislosti           
s přijetím zákona o evidenci tržeb (§ 101a odst. 4). - Pozn. 
 
Paul Kirchhof 
Oasen ohne eigene Quellen : Panama und anderswo: Das Entdeckungsrisiko für Steuersünder 
muss steigen 
Oázy bez vlastních pramenů : Panama a jiná místa: pro daňové hříšníky se musí zvýšit riziko odhalení 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 83 (29.4.2016), S. 80 
Bývalý soudce německého ústavního soudu Paul Kirchhof podává právně-filozofický výklad 
oprávněnosti daňové povinnosti a jejího vymáhání v rámci státu. Boj proti daňovým rájům a jejich 
využívání by však měl být důslednější, neboť - jak ukázal skandál tzv. Panama Papers - jejich 
nedostatečně sankcionovaná existence podrývá zásadu rovnosti před zákonem. Ta v oblasti daní 
znamená především rovnost v daňovém zatížení. Podle Kirchhofa se ale této rovnosti nelze účinně 
přiblížit zavedením drakonických trestů za daňové úniky, ale spíše zvýšením rizika jejich odhalení. 
Nikoliv zvýšená represe vůči jednotlivcům, ale mezinárodní výměna informací a sankcionování 
nekooperativních států by měly být klíčem k nastavení spravedlivějšího zdanění. 
 
Holger Alich 
Oh, wie schön war Liechtenstein : vor acht Jahren erlebte das Fürstentum seinen "Panama-
Moment" als dubiose Steueroase. Der Finanzplatz litt - hat sich aber wieder erholt 
Ó, jak krásné bylo Lichtenštejnsko : před osmi lety zažilo knížectví svou "Panamu" v pozici 
pochybného daňového ráje. Jako finančnická destinace ztratilo na pověsti - ale opět se zotavilo 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 79 (25.4.2016), S. 38 
Zejména po aféře šéfa německé pošty Klause Zumwinkela v roce 2008 platilo Lichtenštejnsko za daňový 
ráj, jehož banky kryjí daňové úniky evropských občanů a firem. Pověst nedůvěryhodného partnera ale 
země postupně ztrácí, jak v říjnu 2015 potvrdila i zpráva OECD a jak je zjevné také z bilance 
lichtenštejnských bank spravujících kapitál ve výši 216 miliard švýcarských franků (tj. o 40 procent 
více než v roce 2008). Od ledna 2016 rovněž vstoupila v platnost smlouva mezi Lichtenštejnskem a 
Evropskou unií o automatické výměně informací o jmění a výnosech tamních nadací, skrze které 
probíhala v minulosti značná část daňových podvodů. Lichtenštejnské ministerstvo financí rovněž 
plánuje vytvořit centrální registr vlastníků v zemi zapsaných nadací. Kritici nicméně varují, že někteří 
lichtenštejnští správci majetku se aktivit v oblasti daňových úniků nevzdali a svým klientům nabízí 
tyto služby pomocí offshorových firem v Panamě či na Panenských ostrovech. 
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Jana Pecková Hodečková 
Opravné prostředky proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na odložení nebo zastavení daňové exekuce 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 8, s. 26-29 
Zákonem č. 458/2011 Sb. došlo s účinností od 1.1.2014 ke změně daňového řádu v části týkající se 
rozhodnutí o zamítnutí návrhu na odložení nebo zastavení daňové exekuce. Autorka uvádí, že ačkoliv 
byl zamýšlený cíl změny právní úpravy jiný, fakticky došlo k vyloučení opravných prostředků             
u rozhodnutí o zamítnutí návrhu na odložení nebo zastavení daňové exekuce a následně rozebírá tento 
problém. Hledá právní řešení k účinné nápravě nechtěného vyloučení opravných prostředků 
(teleologická redukce). - Pozn. 
 
Tomáš Hajdušek 
Penále je trest. Vykoupení daňových hříchů za 20%? 
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 1, s. 52-56 
Příspěvek seznamuje s aktuálním vývojem v otázce charakteru penále v případě doměření daně ve 
vztahu k případnému trestnímu řízení pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné 
platby podle § 240 trestního zákoníku. Autor zdůrazňuje, že pokud by mělo penále povahu trestní 
sankce, vylučovalo by vyměření penále správcem daně následné potrestání daňového subjektu v rámci 
trestního řízení. Autor v textu nejprve shrnuje rozhodování Nejvyššího správního soudu ve věci 
charakteru daňového penále a uvádí, že rozhodnutím z listopadu 2015 NSS konstatoval, že uložení 
daňového penále spadá pod pojem "trestní obvinění" a že řízení týkající se daňového penále má trestní 
povahu. Poté se věnuje některým názorům odborné veřejnosti a aplikaci zásady ne bis in idem v oblasti 
daňového trestního práva. V závěrečné fázi předestírá nevyjasněné otázky související s danými 
soudními rozhodnutími. - Pozn. -- Otázku daňového penále jako trestu řeší také expertní příspěvek      
v čas. Daně a právo v praxi č. 4/2016, s. 2-4. 
 
Lenka Matyášová 
Penále uložené v souvislosti s doměřením daně je trestem [elektronický zdroj] 
Daňový expert, Sv. 2016, č. 1 
Autorka informuje o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkajícím se sporné otázky stran povahy 
penále podle § 37b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném od 1.1.2007 
do 31.12.2010, a § 251 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Seznamuje s právním posouzením 
rozšířeným senátem a odůvodněním rozhodnutí ve věci č. j. 4 Afs 210/2014 – 57. Pro přiblížení 
předmětu řešené otázky představuje také vymezení věci samé a dosavadní průběh řízení, dále shrnuje 
dosavadní obdobnou judikaturu NSS, judikaturu ESLP a aplikaci evropské judikatury na projednávaný 
případ. -- Viz také příspěvek Co si s ním počne ve stejném elektronickém čísle: 
http://noviny.mfcr.cz/News/2016/03/14/A5ZA16010003.htm. 
Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2016/03/14/A5ZA16010005.htm 
 
Pfiasco : taxing America Inc 
Fiasko firmy Pfizer : jak zdanit Ameriku, a.s. 
The Economist, Vol. 419, (2016) No. 8984, p. 55-56 
V posledním roce svého funkčního období přitvrzuje prezident Obama ve svém boji s americkými 
nadnárodními podniky. Jedná se zejména o "daňové inverze", převzetí zahraničních firem, což umožňuje 
americkým společnostem přenést své sídlo do země podniku, který kupují, a tak se vyhnout zdanění   
v USA. Dva dny poté, co americký ministr financí Jack Lew oznámil obnovení tvrdého kurzu proti 
"inverzím", zrušilla farmaceutická firma Pfizer nákup irské společnosti Allergan, což vyvolalo 
rozhořčení v amerických správních radách i ze strany investorů Allerganu, kteří kvůli okamžitému 
poklesu cen akcií přišli o miliardy dolarů. V článku se kritizuje vysoká sazba korporační daně v USA   
i složitost amerického daňového systému. 
 
Václav Benda 
Pohledávky a DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 8, s. 10-15 
Pro účely zákona o DPH může být postoupení pohledávky chápáno jako plnění, které není předmětem 
daně, nebo jako finanční činnost, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně. Některé 

http://noviny.mfcr.cz/News/2016/03/14/A5ZA16010003.htm
http://noviny.mfcr.cz/News/2016/03/14/A5ZA16010005.htm
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operace s pohledávkami však zákon o DPH v souladu se směrnicí č. 2006/112/ES o společném 
systému daně z přidané hodnoty vylučuje z kategorie osvobozených plnění a chápe je jako zdanitelná 
plnění. V příspěvku jsou v návaznosti na příslušná ustanovení zákona o DPH s využitím příkladů 
vysvětleny daňové režimy, které u operací s pohledávkami přicházejí v úvahu (postoupení vlastní 
pohledávky, postoupení postoupené pohledávky, forfaiting, factoring). Též je vysvětlen postup při 
opravě výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, který upravuje § 44 zákona o DPH. 
 
Václav Čepelák 
Povinné elektronické podání při správě daní 
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2016, č. 1, s. 25-38 
Problematika elektronizace správy daní. Autor vykládá stěžejní otázky ustanovení daňového řádu, 
která upravují rozšíření elektronizace v oblasti správy daní zavedením povinnosti činit formulářová 
podání (daňové tvrzení, přihláška k registraci aj.) pouze datovou zprávou odeslanou způsobem, který 
umožňuje bezprostřední autentizaci prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu či datové 
schránky a tím pádem i autorizaci učiněného podání. Věnuje se povinnosti činit podání datovou 
zprávou dle § 72 odst. 4 daňového řádu (povinné osoby, možné způsoby podání, podání vůči správci 
daně versus doručování správcem daně, důsledky nesplnění povinnosti); povinnosti činit podání 
elektronicky dle § 101a zákona o DPH; formátu a struktuře datové zprávy a jejich vadám. - Pozn. 
 
By Naomi E. Feldman, Peter Katuščák, and Laura Kawano 
Taxpayer confusion : evidence from the child tax credit 
Zmatenost daňových poplatníků : důkazy ze ztráty nároku na daňové zvýhodnění na dítě 
The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 3, p. 807-835 
Autoři na základě empirických dat zkoumají, jak jsou pro daňové poplatníky srozumitelné změny ve 
zdanění příjmů. Analýza je založena na ztrátě nároku na daňové zvýhodnění na dítě (child tax credit, 
CTC). Daňoví poplatníci přicházejí v USA o toto zvýhodnění v roce, kdy jejich dítě dovrší věk 17 let. 
Je vyvinut model, ve kterém se objevují tři možné reakce: zvýšení, snížení, či nulová změna nabídky 
práce ze strany daňových poplatníků. Pokud daňoví poplatníci dopředu očekávají, že o zvýhodnění 
přijdou, nedojde u nich ke změně nabídky práce. V případě, že poplatníci změnu neočekávají, ale 
zpětně pochopí, z jakého důvodu se jim příjem snížil, zvýší nabídku práce (tím reagují na neočekávané 
snížení příjmu). Existuje ale také skupina osob (v článku nazývaná jako "zmatení rodiče“), která 
nepochopí ani zpětně, z jakého důvodu se zvýšila daňová povinnost. Zvýšení daňové povinnosti tito 
poplatníci mylně považují za důsledek zvýšení mezní sazby daně z příjmu a na změnu tak reagují 
snížením nabídky práce. Autoři tím ukazují, jak složitost daňových systémů mnohdy vede ke zmatení 
veřejnosti a nezamýšlenému chování. - Pozn. 
 
Ruth Berschens, Jan Hildebrand 
Unerwünschte Freiheit : Brüssel schlägt vor, die Festlegung der Mehrwertsteuersätze wieder 
den nationalen Regierungen zu überlassen 
Nežádoucí svoboda : Brusel navrhuje znovu přenechat národním vládám stanovování sazeb DPH 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 66 (6.4.2016), S. 8-9 
Summit Evropské rady v polovině března 2016 přinesl vítězství britskému předsedovi vlády Davidu 
Cameronovi, který nyní smí zcela osvobodit hygienické potřeby pro ženy od DPH. Evropská komise 
ve svém novém Akčním plánu k DPH v této souvislosti uvažuje o úplném zrušení povinné minimální 
výše sazeb této daně, jež leží ve standardním pásmu na 15 a ve sníženém pásmu pak na 5 procentech. 
Tento návrh komise odůvodňuje již nyní velkým množstvím výjimek v různých státech EU, stoupající 
byrokratickou zátěží podniků a nízkou flexibilitou daňových systémů v reakci na technologický vývoj. 
Německé spolkové ministerstvo financí se nicméně obává, že odklon od povinných standardů u výše 
DPH způsobí chaos na společném unijním trhu. -- K nárůstu výjimek u sazeb DPH v EU viz také další 
článek na s. 8-9. 
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Richard Murphy ; [rozhovor vedli] Michael Brächer, Yasmin Osman 
"USA sind eine der größten Steueroasen" : der Experte zeigt Mittel gegen Steuerparadiese und 
erläutert, warum Panama oft auch in Europa liegt 
"USA jsou jedním z největších daňových rájů" : expert poukazuje na nástroje proti daňovým 
rájům a vysvětluje, proč Panama leží také často v Evropě 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 73 (15.4.2016), S. 32 
Rozhovor s britským daňovým expertem Richardem Murphym o boji proti daňovým rájům na pozadí 
skandálu s tzv. Panama Papers. Murphy považuje daňové ráje za největší ohrožení globálního kapitalismu 
od zhroucení komunistických ekonomických systémů. Podrývají totiž rovnost šancí v přístupu na trh a 
ke kapitálu, čímž trpí i celková efektivita tržních mechanismů. Řešení ale v prvé řadě netkví                
v přísnějších normách, jejichž prosazení je navíc nepravděpodobné zejména díky neochotě USA          
k automatickému sdílení dat. Více k eliminaci daňových rájů a větší transparentnosti spíše přispěje 
tlak veřejnosti. Ten už byl podle Murphyho úspěšný při veřejné kritice bank po roce 2008, které svou 
aktivitu v zakládání offshorových společností od té doby výrazně omezily. 
 
Katharina Schneider 
Was sich absetzen lässt : wer Geld vom Finanzamt zurückbekommen möchte, hat dank neuer 
Urteile bessere Karten 
Co lze odečíst : kdo chce od finančního úřadu dostat peníze nazpět, má díky novým judikátům 
lepší karty v rukou 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 71 (13.4.2016), S. 34-35 
Článek stručně představuje nedávné judikáty německých soudů ve věci daňových úlev u daně z příjmů 
fyzických osob. Soudy se přiklonily na stranu plátců daně zejména ve věci odpočtu nákladů za 
řemeslnické práce v domácnosti či plátcem vlastněné nemovitosti. Podle autorky tyto rozsudky 
nejspíše zvýší počet daňových poplatníků, jimž byla vrácena část odvedené daně. Tato vratka se již     
v roce 2011 týkala 11,5 milionu osob, které v průměru dostaly zpět 875 eur. 
 
When less is more : tax transparency 
Když méně je více : daňová transparentnost 
The Economist, Vol. 419, (2016) No. 8985, p. 23 
V návaznosti na odhalení Panama Papers o využívání daňových rájů se David Cameron stal prvním 
britským premiérem, který zveřejnil své souhrnné roční daňové přiznání. V některých zemích jsou 
taková přiznání běžná a netýkají se jen politiků - ve Švédsku, Norsku a Finsku jsou všechna veřejně 
přístupná. Přínosnost zveřejňování těchto dat však není jednoznačná, jak dokazuje několik studií         
k daňové transparentnosti. -- K problematice viz i článek na s. 9. 
 
Ján Kováč 
Z adresy Mossack Fonseca točia Slováci veľký biznis : daňové raje 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 14, s. 36-37 
Příspěvek upozorňuje na případy některých firem s aktivitami na Slovensku, které mají stejnou adresu 
sídla jako globální poradenská firma Mossack Fonseca z kauzy Panama Papers. Autor zdůrazňuje, že 
největší potenciál dokumentů Panama Papers je v tom, že mohou odhalit finanční hříchy aktivních politiků. 
Kompletní seznam osob, firem a důkazy o nelegálních aktivitách by měly být zveřejněny v květnu. -- 
Viz také příspěvek v čas. Trend č. 17/2016, s. 30-33, o kauze Privatbanky v Panama Papers. 
 
Peter Pašek ; [rozhovor vedla] Xénia Makarová 
Znížiť sadzbu je vítané, ale dane treba opät zjednodušiť 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 13, s. 26-28 
Pohled na aktuální změny slovenského daňového systému a jejich hodnocení i na očekávané plány 
úprav v souvislosti se vznikem nové koaliční vlády. Upozornění na růst efektivní míry zdanění a zvyšování 
daňového zatížení na Slovensku, dále k problematice příjmů z pronájmu, změnám v uplatňování 
výdajů v daňových přiznáních, daňových licencí a zavedení kontrolních hlášení. S ohledem na požadavky 
na zefektivnění daňového systému jsou také rozebírány otázky nadnárodních struktur, schránkových 
firem, zdanění příjmů z obchodních podílů a daňové optimalizace. 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 
 

19 

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. 4  

Daňové penále a zásada "ne bis in idem" - judikatura NSS dovozuje, že daňové penále má povahu 
trestu (s. 2-4); Zdaňování příjmů ze závislé činnosti (s. 5-9); Zdanění nemovitých věcí z pohledu daně 
z přidané hodnoty (s. 10-13); Neúčinnost alias neplatnost doručení do datové schránky (s. 14-17); Tichá 
společnost (tiché společenství) a související daňová problematika (s. 18-22); Smlouva s Lichtenštejnskem - 
zamezení dvojímu zdanění dle smlouvy č. 8/2016 Sb. m. s. (s. 23-26); Celní kontroly - celní hodnota 
(2. část) (s. 35-39); Věděl nebo vědět mohl: výběr z judikatury - podvody na DPH (s. 42-51).  

Daně a právo v praxi : měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí   

Sv. 21, (2016) č. 5  

Dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2016 - daňové řešení dohody o provedení 
práce a dohody o pracovní činnosti a související otázky zdravotního a sociálního pojištění (s. 2-6); 
Rezervy: daňový a účetní pohled (s. 7-13); Kontrolní hlášení v příkladech (s. 14-15); Společnost 
(sdružení) a související účetní a daňová problematika (s. 16-21); Možnosti elektronického doručování 
ve správním řízení (s. 22-26); Celní kontroly - zařazování zboží do kombinované nomenklatury 1. část 
(s. 27-32); Daňové odvody zaměstnance v zemích OECD (s. 33-34); Zneužití práva v procesní oblasti - 
výběr z české judikatury týkající se jednání daňového subjektu, které neodpovídá úmyslu přijetí 
zákonné úpravy (s. 47-55).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Sv. 17, (2016) č. 5  

Povinná elektronická podání v oblasti DPH - dle stavu po 1.1.2016 (s. 5-8); Sankce za neplnění 
povinností v oblasti DPH (s. 18-21); Režim přenesení daňové povinnosti: celkový přehled (s. 22-25); 
Novela zákona o ochraně spotřebitele 2. část (s. 48-50); Dotazy z praxe k veřejným zakázkám (s. 53-55).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 24, (2016) č. 7  

Daňové aspekty obecně prospěšných společností jako specifické formy neziskové právnické osoby -    
z pohledu daně z příjmů (s. 2-5); Použití průměrných cen PHM při použití soukromého vozidla k pracovní 
cestě je stále výhodné (s. 6-11); DPH u záloh na zboží a služby (s. 11-16); Pronájem nemovitých věcí 
v daních z příjmů, 2. část: technické zhodnocení pronajatého majetku (s. 16-20); Sdělení GFŘ k vybraným 
problémům v oblasti zdaňování bezúplatných příjmů - z 15. března 2016 (s. 20-22); Na co myslet při 
koupi nemovitosti (1.) (s. 23-28); Z novější rozhodovací činnosti insolvenčních soudů o pohledávkách 
insolvenčních věřitelů - přihlašování pohledávek v režimu zákona č. 182/2006 Sb. (s. 30-32); Nový 
protokol ke smlouvě s Ukrajinou - č. 12/2016 Sb. m. s. k smlouvě o zamezení dvojího zdanění (s. 33-34).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 24, (2016) č. 8  

Pořízení nemovitých věcí z hlediska daně z příjmů - pořízení koupí, ve vlastní režii, na úvěr a děděním 
a darováním (s. 2-5); Daň silniční a vazba na daň z příjmů (s. 5-8); Pohledávky a DPH - daňové režimy 
u operací s pohledávkami (s. 10-15); Zrušení důchodového spoření: jaké jsou postupy a termíny? (s. 16-20); 
Na co myslet při koupi nemovitosti (2.) (s. 21-25); Opravné prostředky proti rozhodnutí o zamítnutí 
návrhu na odložení nebo zastavení daňové exekuce - změna daňového řádu (s. 26-29); Sdělení GFŘ    
k problematice studia za trvání služebního poměru (s. 35-36).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 24, (2016) č. 9  

DPH při bezúplatném poskytnutí zboží (s. 2-7); Rozdělení zisku ve společnost s r. o. - právní, účetní a 
daňový režim podílu na zisku (s. 7-14); Judikáty v oblasti neziskových subjektů - rozhodnutí NSS týkající 
se nadačního fondu, odvodu za porušení rozpočtové kázně z důvodu porušení pravidel poskytnutí 
dotace a prominutí daně obecně prospěšné spol. (s. 15-18); Pokyn GFŘ D-26 ke změně umístění spisů 
v rámci finančního úřadu (s. 18-20); Věcná břemena - co je nového? (s. 21-26); Novela zákona o daních 
z příjmů od 1.5.2016 - zákon č. 125/2016 Sb. (s. 34); Účtování o pohledávkách - standard č. 017 
Zúčtovací vztahy (s. 35-38).  



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

20 

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

Sv. 2016, č. 9  

Solidární daň v roce 2016 (u zaměstnance a OSVČ) - praktické příklady řešení (s. 1-4); Kontrolní 
hlášení - (ne)uvádění DIČ (s. 5).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 69 (11.4.2016)  

Úlevy na děti využijí i podnikatelé s paušály. Na daních by mohli ušetřit už v příštím roce - k návrhu 
na návrat slev na dani na děti a manželku pro živnostníky s výdajovými paušály (s. 3); Část ČSSD 
nechce "lex Babiš". Šéfa ANO "brání" Zemanovi spojenci (s. 4); Švédové se rozzlobili. Jejich největší 
banka Nordea obcházela daně a prala peníze - dopad informací z Panama Papers na zmiňovanou 
banku (s. 7).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 70 (12.4.2016)  

Banka GE se prodá na burze: živá voda pro burzu - k očekávanému úpisu akcií na Pražské burze a jeho 
dopadům (s. 1 a 2); Boj o živnostníky, vládní koalice se přetahuje o slevu na děti i snížení paušálů (s. 3) 
a komentář na s. 8; Cameronova daňová aféra zastínila kampaň o členství Velké Británie v EU (s. 7 a 1); 
K zákazu daňových rájů daleko: lepší výměna informací je dobrým prvním krokem v boji proti daňovým 
únikům. Otázkou je, co s těmito znalostmi chtějí státy dělat - komentář ke kauze Panama Papers a       
k daňové optimalizaci (s. 8); Seriál Investice 2016 - 2. díl je věnován podílovým fondům (s. 17-21).  

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Martin Slanicay 
Analysis of structural differences and asymmetry of shocks between the Czech economy and the 
Euro area 
Analýza strukturálních rozdílů a asymetrických šoků mezi českou ekonomikou a eurozónou 
Statistika, Vol. 53, (2016) No. 1, p. 34-49 
Analýza asymetrických šoků a strukturálních rozdílů, které jsou zdrojem odlišného chování hospodářského 
cyklu, hraje významnou úlohu v hodnocení nákladů a přínosů společné měny. Autor prostřednictvím 
novokeynesiánského DSGE modelu dvou ekonomik zjišťuje asymetrické šoky a strukturální rozdíly 
mezi českou ekonomikou a eurozónou, k odhadům používá data za období 2000-2014. Strukturální 
rozdíly zkoumá pomocí posteriorního rozdělení strukturálních parametrů, asymetrické šoky pak za 
použití korelace mezi vyhlazenými (smoothed) šoky získanými z odhadů modelu. - Pozn. 
 
By Anton Korinek and Alp Simsek 
Liquidity trap and excessive leverage 
Past likvidity a nadměrné dluhové financování 
The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 3, p. 699-738 
Dluhové financování (leverage) je považováno za klíčový faktor, který vedl k nedávné recesi a pomalému 
zotavování ekonomiky Spojených států. Oddlužování provázené poklesem úrokových sazeb může vést 
k situaci, která je v literatuře označována jako "past likvidity" (úrokové sazby jsou na velmi nízké 
úrovni, ekonomické subjekty preferují držbu hotových peněz, měnová politika je neúčinná). Autoři     
v článku analyzují možná opatření, která by této nepříznivé situaci měla předcházet (omezení 
dluhového financování a podpoření pojištění vypůjčovatelů). - Pozn. 
 
Pavel Sirůček 
Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení : M. I. Tugan-Baranovskij 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 82-90 
Článek se věnuje osobnosti a dílu rusko-ukrajinského ekonoma M. I. Tugana-Baranovského, který 
proslul zejména teorií hospodářského cyklu a bývá řazen k nejvýznamnějším ruským (nemarxistickým) 
ekonomům nejen přelomu 19. a 20. století. Autor shrnuje jeho životní příběh a podrobněji seznamuje   
s jeho vědecko-výzkumnou činností, ve které se orientoval na problematiku ekonomických cyklů a krizí, 
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koncepcí hodnoty a rozdělování, dějin ekonomického myšlení, vývoje ruské ekonomiky, dějin socialistických 
učení a koncepcí družstevního socialismu. Text je doplněn výběrem z Tugan-Baranovského prací. - Pozn. 
 
Bruce G. Carruthers and Naomi R. Lamoreaux 
Regulatory races : the effects of jurisdictional competition on regulatory standards 
Regulatorní závody : účinky jurisdikční konkurence na regulatorní standardy 
The Journal of economic literature, Vol. 54 (2016), No. 1, p. 52-97 
Firmy mají tendenci před schválením určitých regulatorních opatření vyhrožovat přesídlením do jiné 
země (a tím ovlivňovat pro ně nepříznivá politická rozhodnutí). To, zda po přijetí opatření firmy skutečně 
odejdou, závisí na více faktorech, zákonodárci by ale měli být schopní odhadnout, zda k tomu dojde. 
Pokud je pravděpodobné, že podniky skutečně změní sídlo, může dojít k tomu, že zákon nebude přijat, 
ačkoli by byl společensky žádoucí. Dále mohou státy zmírňovat pravidla s cílem přitáhnout firmy z jiných 
zemí. V podmínkách, kdy jsou firmy schopny se přesídlovat, tak dochází k jurisdikční konkurenci 
(obdoba daňové konkurence, může se ale týkat i jiných pravidel než pouze daňových). Autoři zkoumají 
dosavadní literaturu týkající se regulatorních arbitráží s cílem zjistit, zda zpřísněné podmínky vedly    
k přesunům podniků do jiných států a pokud ano, zda tím začalo docházet ze strany států ke zmírňování 
podmínek ("race to the bottom"), nebo zda konkurence mezi státy vedla naopak ke zpřísňování podmínek 
("race to the top"). Zkoumána je konkrétně konkurence mezi státy USA a regulace v pracovní oblasti, 
ochraně životního prostředí, řízení společností (corporate governance) a bankovnictví. Aby skutečně 
došlo k "regulatornímu závodu" (regulatory race), musí být splněny zároveň dvě podmínky - firmy 
musí měnit sídlo v závislosti na rozdílné legislativě a vlády se musí při tvorbě regulatorních opatření 
přímo snažit ovlivnit migraci firem. K takovým případům však dochází zřídka. V závěru autoři 
vysvětlují, jaké další faktory mohou ovlivňovat rozhodnutí o změně sídla a jak spolu souvisí 
regulatorní závody a konvergence pravidel. - Pozn. 
 
Stanislav Tvrz 
The relevance of financial frictions in V4 countries from the DSGE perspective 
Důležitost finačních frikcí v zemích V4 z pohledu modelu DSGE 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 18, (2015) No. 3, p. 111-118 
Příspěvek analyzuje a porovnává význam finančních frikcí v zemích Visegrádské skupiny (v ČR, SR, 
Polsku a v Maďarsku) za využití souboru dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy 
(DSGE) s finančním akcelerátorem. Autor se snaží kvantifikovat relativní důležitost vývoje v oblasti 
finančního sektoru s ohledem na výkyvy reálného hospodářského cyklu těchto ekonomik z dlouhodobého 
pohledu a v poměru k dalším vnějším určujícím faktorům. Pro modelové odhady používá časové řady 
za období 1999-2014 (ukazatele reálného HDP, indexu spotřebitelských cen, úrokové míry a reálných 
investic). Na závěr prezentuje výsledky odhadů strukturálních parametrů ekonomik státu V4 a rozkladu 
šoků s ohledem na zkoumané makroekonomické proměnné. - Pozn. 
 
Luis Garicano and Luis Rayo 
Why organizations fail : models and cases 
Proč organizace selhávají : modely a případové studie 
The Journal of economic literature, Vol. 54 (2016), No. 1, p. 137-192 
Autoři na řadě skutečných případů ukazují, z jakého důvodu dochází k selháním organizací. Soustředí 
se zejména na dvě kategorie problémů: situace, kdy zástupci organizace nejednají v jejím zájmu a 
situace, kdy nemají dostatek informací, aby jednali v jejím zájmu. Případy z literatury jsou doplněny 
jednoduchými modely a řešením (jak předejít danému problému). - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Felix Hufeld ; [rozhovor vedli] Yasmin Osman, Daniel Schäfer 
"Höhere Strafen? Unbedingt!" 
"Vyšší tresty? Bezpodmínečně!" 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 76 (20.4.2016), S. 28-29 
Rozhovor s prezidentem německého Spolkového úřadu pro dozor nad finančními službami (Bafin) 
Felixem Hufeldem. Podle Hufelda je pravděpodobné, že maximální garantovaný úrok u životních 
pojistek ve výši 1,25 procenta nebude vzhledem k pokračujícímu prostředí nízkých úroků udržitelný a 
někteří poskytovatelé životního pojištění nejspíš skončí. Díky povinné dodatečné úrokové rezervě pro 
nové pojistné smlouvy se však od roku 2011 do konce roku 2015 podařilo vytvořit finanční polštář ve 
výši 32 miliard eur, takže vliv externího prostředí na bilance pojišťoven bude omezený. Bafin také      
v souvislosti s aférou Panama Papers již zahájil prověřování 13 německých bank ohledně možného praní 
peněz. V případě zjištění pochybení lze očekávat pokuty v řádu milionů eur. Bude tedy pravděpodobně 
pokračovat trend stoupajících finančních postihů ze strany Bafinu, který za rok 2015 udělil finančním 
institucím pokuty přesahující 40 milionů eur. Dalším důležitým úkolem německého finančního regulátora 
pro rok 2016 bude sledování vývoje cen na trhu s nemovitostmi a úvěrového chování bank. -- 
Rozhovor shrnuje také článek na s. 1. 
 
A heavy load : Italian banks 
Těžký náklad : italské banky 
The Economist, Vol. 419, (2016) No. 8985, p. 58-59 
Od počátku roku ztratily akcie italských bank v průměru 31 % na hodnotě. Dlouhá recese v Itálii, která 
ustupuje až teď, si vybrala svou daň v podobě špatných dluhů ve výši 360 mld. EUR. Skupina bank a 
dalších finančních institucí se 11. dubna 2016 dohodla na vytvoření fondu Atlante (Atlas) k záchraně 
bank v potížích, s cílem uklidnit obavy ze systémové krize italského bankovního sektoru. Podrobnosti 
se ještě dojednávají, ale záchranný fond by měl disponovat kolem 5,5 mld. EUR. Mezi investory 
budou banky, pojišťovny a několik nadací, které vlastní velké podíly v bankách. 
 
Lucie Stuchlíková, Vojtěch Blažek 
A je po hře: skončí 6000 heren 
Hospodářské noviny, Sv. 60, (2016) č. 72 (14.4.2016), s. 1 a 2 
Shrnutí změn a očekávaného útlumu v oblasti hazardních her v Česku v souvislosti s přijetím zákonů 
regulujících hazard. Příspěvek upozorňuje také na možnost získat licenci pro působení v ČR pro zahraniční 
firmy podnikající v oblasti online hraní a sázení. Dále rozebírá problematiku zdanění hazardu a 
zmírnění zákona, ke kterému došlo v průběhu legislativního procesu. -- Viz také komentář na s. 8. 
 
Hansrudi Lenz 
Abschlussprüfungsaufsichtsreformgesetz: Die Prüfung der Prüfer 
Zákon o reformě dozoru nad auditem: kontrola kontrolorů 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 15, S. 875-881 
V souvislosti s implementací unijní směrnice č. 2014/56/EU a nařízení EU č. 537/2014 zřídí německá 
spolková vláda k 17.6.2016 centrální dozorový orgán nad auditory. Nový orgán bude fungovat při 
Spolkovém úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu (Bafa) a budou mu přímo podléhat auditoři, 
kteří provádějí kontrolu u tzv. subjektů veřejného zájmu, a auditorské komory dozorující všechny ostatní 
auditory. V článku je představena struktura nového grémia včetně statutu, kompetencí a povinností 
jeho členů. Příspěvek také přináší stručnou analýzu německého trhu s auditorskými službami. - Pozn. 
 
Elisabeth Atzler... [et al.] 
Angriff auf den Sparer : die Gebührenfalle 
Útok na střadatele : poplatková past 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 82 (28.4.2016), S. 1, 4-5 
Politiku nízkých úroků Evropské centrální banky využívají mnohé německé finanční instituce ke 
zvyšování poplatků za své služby. Ve větší míře je zpoplatňováno nejen vedení kont a užívání 
platebních karet, ale nově i zasílání transakčních kódů pro internetové bankovnictví pomocí SMS nebo 
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v některých bankách také vybírání hotovosti z bankomatů. Spolková vláda proto hodlá veřejně 
podpořit certifikované internetové portály, na nichž mohou občané získat přehled o faktické výši 
poplatků u své banky. -- K tématu viz také další články na s. 5 a komentář v Handelsblatt č. 83/2016 
(29.4.2016), s. 40. 
 
Michael Brächer 
Angriff aufs Herz der Bankenwelt : Attacke auf Swift beunruhigt Experten 
Napadení srdce bankovního světa : útok na SWIFT znepokojuje experty 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 82 (28.4.2016), S. 29 
Centrální banky Bangladéše a USA se staly v uplynulých měsících cíli kybernetických útoků. V případě 
amerického Fedu se útočníkům po sérii neúspěšných pokusů podařilo zcizit 81 milionů dolarů, zatímco 
patrně mnohem masivnější vyvedení peněz z účtu u bangladéšské centrální banky zmařila až vlastní 
dílčí chyba zločinců. V obou případech byl přitom útok veden pomocí škodlivých softwarů přes 
mezinárodní platební systém SWIFT. Provozovatelé SWIFTu a mnozí experti nicméně nepovažují za 
rizikový samotný platební systém, ale spíše zabezpečení informačních systémů v centrálních bankách. 
Článek v této souvislosti upozorňuje na závěry vyšetřování z Bangladéše, v němž byla konstatována 
absence firewallové ochrany u napadených počítačů. -- K tématu viz také komentář na s. 26. 
 
Elisabetz Atzler 
Banken kontra Kommunen : viele Geldinstitute wollen Negativzinsen bei Kreditverträgen nicht 
weitergeben. Der Städtetag rät zur Gegenwehr 
Banky proti obcím : mnoho finančních institucí nechce poskytovat negativní úroky u úvěrových 
smluv. Svaz měst nabádá k obraně 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 75 (19.4.2016), S. 26-27 
Snížení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou postihuje swapové obchody, které jsou              
v hospodářských strategiích německých obcí a měst velmi oblíbené. Pomocí swapových obchodů se 
totiž v minulých letech správci komunálních rozpočtů mohli pojišťovat proti stoupající úrokové hladině 
v budoucnu. Banky však nyní zápornou úrokovou sazbu na depozita zohledňují při stanovování 
referenční úrokové sazby Euribor. To představuje potenciální nebezpečí pro finanční stabilitu obcí. -- 
K tématu negativních úroků viz také další článek v čísle na s. 27. 
 
Vojtěch Belling 
Bankovní unie v kontextu krizového vládnutí v EU : právní limity a rizika 
Právní rozhledy, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 201-209 
Analýza právně-institucionálních dopadů bankovní unie a jejího působení na evropskou integraci. 
Autor nejprve seznamuje s pojmem bankovní unie v širším i užším pojetí a institucionálními částmi 
(SSM, SRM, EDIS) i právními základy bankovní unie. Dále rozebírá otázku participace nečlenů 
eurozóny v rámci tzv. úzké spolupráce a otázku nerovného postavení států v úzké spolupráci s ohledem 
na jejich práva a povinnosti. Upozorňuje také na možná rizika rozdělení kompetencí mezi ECB a 
národními dohledovými orgány, na nebezpečí možné fragmentace vnitřního trhu způsobené systémem 
bankovní unie i komplikací vztahu mezi ECB a Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA). 
Konstatuje, že bankovní unie výrazně prohloubila postupující a nezadržitelnou fragmentaci EU na 
členy a nečleny eurozóny, zejména s ohledem na vytváření zvláštních institucionálních mechanismů 
pro eurozónu. Lze ji pokládat za potvrzení trendu vývoje EU směrem k modelu exekutivní dominance 
a za součást "ústavní mutace" EU. - Pozn. 
 
E. Džagitjan 
Bazel' III: v poiskach kriterijev i scenarijev uspecha reformy bankovskogo regulirovanija 
Basel III: hledání kritérií a scénářů úspěšné reformy bankovní regulace 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, No. 2, s. 77-93 
V příspěvku se rozebírají některé důsledky mezinárodní reformy bankovní regulace, známé jako Basel 
III, pro finanční instituce. Je zjištěno, že nové normy kapitálové přiměřenosti nutně vedou ke snížení 
návratnosti kapitálu, což může ohrozit pokrizové oživení bankovního sektoru. Za těchto okolností lze 
udržet odolnost systémově důležitých bank pomocí mobilizace vnitřních rezerv a snížení rizika na 
mikroúrovni formou zavedení makroprudenční regulace. Článek dále přináší návrhy reforem bankovní 
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regulace v Rusku a utváření integrovaného systému bankovní regulace v Euroasijské hospodářské 
unii. - Pozn. 
 
Sanvi Avouyi-Dovi ... [et al.] 
Crédits bancaires aux entreprises : a qui profitent les taux bas? 
Bankovní úvěry pro podniky : pro koho jsou výhodné nízké sazby? 
Problemes économiques, No. 3131 (2016), p. 43-50 
Úrokové sazby z úvěrů pro podniky se ve Francii v posledních letech snížily. Autoři v článku zkoumají, 
jak banky při poskytování úvěrů rozlišují mezi různými podniky (diferenciace v závislosti na riziku) a 
zda nízké sazby vedou k umělému podporování jinak nesolventních podniků (jev "zombie lending", ke 
kterému docházelo v minulosti v Japonsku). Poskytování levných úvěrů podnikům s finančními 
obtížemi se sice během krize zvýšilo, celkově je ale objem těchto úvěrů pouze mírný. - Pozn. 
 
Andrea Cünnen 
Die globale Minuswelt 
Globální minusový svět 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 67 (7.4.2016), S. 28-29 
Celosvětově je negativně úročeno již 27 procent všech vydaných státních dluhopisů. Zejména vyspělé 
státy se tak mohou výhodně refinancovat na kapitálových trzích. Důvodem je kromě uvolněné měnové 
politiky centrálních bank v Evropě, Japonsku a USA také obava mnohých investorů z návratu globální 
recese a z toho vyplývající neochota podstupovat investiční rizika. -- K tématu viz také rozhovor na s. 29; 
k zatím negativním dopadům nízkých úrokových sazeb na investice německých podniků viz 
Handelsblatt č. 69/2016 (11.4.2016), s. 28-29. 
 
Paul Achleitner ; [rozhovor vedli] Miriam Meckel, Cornelius Welp 
Ich würde kandidieren 
Kandidoval bych 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 15, S. 18-23 
Šéf dozorčí rady Deutsche Bank Paul Achleitner mluví o své odpovědnosti a budoucnosti. V rozhovoru 
navzdory krizi instituce hájí šéfa představenstva Johna Cryana, strategii banky i sebe. 
 
Elisabeth Atzler 
Immer auf die Kleinen : niedrige Zinsen und neue Vorgaben belasten kleine Banken. Das sorgt 
für Frust und zwingt einige zu Fusionen 
Stále jen na ty malé : nízké úroky a nové předpisy zatěžují malé banky. To způsobuje frustraci a 
nutí některé k fúzím 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 65 (5.4.2016), S. 32 
Třebaže německé spořitelny a družstevní záložny (raiffeisenky, volksbanky) nepotřebovaly během 
finanční krize pomoc z veřejných rozpočtů, nynější prostředí nízkých úroků a vzrůstající regulace je 
nutí ke slučování. Ve zbývajících letech dekády tak mnozí pozorovatelé očekávají až několik stovek 
fúzí. A i když slučování zejména v případě záložen není novým fenoménem (od roku 1970 do roku 
2015 klesl jejich počet z 7096 na 1021), obávají se v článku oslovení manažeři o přežití obchodního 
modelu těchto lokálních bankovních domů. -- K tématu viz také komentář v čísle na s. 27. 
 
Claudia M. Buch, Linda S. Goldberg 
International banking and liquidity risk transmission : lessons from across countries 
Mezinárodní bankovnictví a přenos rizika likvidity : poučení napříč zeměmi 
IMF Economic Review, Vol. 63, (2015) No. 3, p. 377-410 
Odborný článek shrnuje společnou metodologii a výsledky případových studií z 11 zemí, v nichž byl 
analyzován dopad likviditních šoků na domácí i zahraniční poskytování bankovních půjček. Autorky 
docházejí k následujícím závěrům: likviditní podmínky ovlivňující mateřské banky se přenášejí jak do 
jejich domácího, tak i zahraničního poskytování půjček; očekávané (ex ante) složení bankovních 
rozvah a jejich obchodní modely ovlivňují jejich reakci na likviditní rizika, avšak žádná jednotlivá 
charakteristika bankovních rozvah nesehrává konzistentní roli při přenosu likviditního rizika; řízení 
likvidity v rámci nadnárodních bank může změnit dopady likviditního rizika na poskytování domácích 
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půjček; dostupnost likvidity z veřejného sektoru zmírňuje negativní dopady soukromých likviditních 
podmínek na poskytování bankovních půjček v průběhu krizových období a oslabuje vliv limitovaných 
bankovních rozvah. - Pozn. -- Většinu tohoto čísla tvoří jednotlivé případové studie týkající se přenosu 
rizika likvidity (případy Austrálie, Rakouska, Kanady, Francie, Německa, Hongkongu, Irska, Itálie, 
Polska, VB a USA) na s. 411-643. 
 
Polona Peterle, Aleš S. Berk 
IPO cycles in Central and Eastern Europe : what factors drive these cycles? 
Cykly primární veřejné nabídky akcií ve střední a východní Evropě : jaké okolnosti pohání tyto cykly? 
Finance a úvěr, Vol. 66, (2016) No. 2, p. 113-139 
Empirická analýza cyklů primárních veřejných nabídek akcií (initial public offering, IPO) na burzách 
cenných papírů v Bukurešti, Sofii, Lublani, Praze, Vídni a ve Varšavě za období 2000-2009. Autoři 
nejprve zprostředkují teoretický pohled na IPO cykly a jejich hlavní makro- a mikroekonomické určující 
faktory, poté charakterizují kapitálové trhy ve zkoumaném regionu a období. Následně popisují použitou 
metodologii, seznamují s daty o 246 primárních veřejných nabídkách akcií a s testovanými hypotézami. 
Poté analyzují hlavní určující faktory IPO cyklů a zjištěného podhodnocení emisí. Provádějí také 
porovnání IPO cyklů zemí střední a východní Evropy s vývojem na rozvinutých evropských 
kapitálových trzích (na příkladu Deutsche Börse). - Pozn. 
 
Stanislava Černá 
K právům, která lze spojit s akcií 
Obchodní právo, Sv. 25, (2016) č. 3, s. 82-86 
Jedním z témat, která nastolila rekodifikace českého soukromého práva, je i otázka, jaká práva lze 
spojit s akcií. Autorka se zabývá zvláštností druhu akcie a hranicemi smluvní svobody v oblasti 
akciového práva. - Pozn. 
 
Cornelius Welp, Yvonne Esterházy 
Kleine Lichter : Investmentbanken 
Žádní lumeni : investiční banky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 14, S. 66-70 
Evropské investiční banky stále více ztrácejí na své protějšky z USA. Podle některých ekonomů 
mohou americké banky brzy získat dominantní postavení i v samotné Evropě. První indicie k této 
domněnce lze vyčíst z nástupu bank Goldman Sachs a JP Morgan, které odsunuly dlouholetého lídra 
Deutsche Bank v roce 2015 až na třetí místo v podílu na evropském trhu. Zato finančním institucím ze 
starého kontinentu se nedaří získat v USA významnější pozici. Článek shrnuje nejdůležitější ukazatele 
obchodní bilance největších amerických a evropských bank a přináší názory současných a bývalých 
investičních bankéřů na důvody zvyšujících se rozdílů mezi bankovními domy obou regionů. -- K tématu 
viz také rozhovor s předsedou představenstva švýcarské banky UBS Andreou Orcelem na s. 71. 
 
Par Céline Choulet 
Les Sparkassen allemandes un modele a suivre ?  [elektronický zdroj] 
Německé spořitelny : model hodný následování? 
Conjoncture, No. 4 (2016), p. 3-17 
Analýza systému německých spořitelen (Sparkassen) - jejich model fungování, výhody, ale také rizika 
pro finanční systém, která podle autora vyplývají z nedokonalé konkurence na trhu (oligopolní 
struktura). Obtížná replikovatelnost systému spořitelen v jiných zemích (závislost na německých 
specifikách, jako např. preference likvidity ze strany německých domácností a jejich menší ochota 
investovat např. do nemovitostí). - Pozn. -- Dostupné také v angličtině na webu BNP Paribas. 
Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page= 
Page1&Lang=fr-FR 
 
 
 
 
 

http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=fr-FR
http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=fr-FR
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Michael Maisch 
Lukrativer Vorsprung : in einem Arbeitspapier der EZB wird vor dubiosen Deals mit US-Daten 
gewarnt 
Lukrativní náskok : pracovní dokument ECB varuje před pochybnými obchody s americkými daty 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 86 (4.5.2016), S. 34 
Evropská centrální banka (ECB) vydala analýzu reakcí burzovních makléřů na denní zveřejňování 
burzovních indexů a jiných ukazatelů. Dochází v ní k závěru, že před začátkem obchodování bylo 
makléřům známo 7 z 21 zkoumaných ekonomických dat týkajících se termínovaných obchodů s americkými 
akciemi z indexu Standard & Poor´s 500 a desetiletých státních dluhopisů. Celkově přitom až polovina 
kurzů vykazuje růstovou či klesající tendenci ještě před oficiálním zveřejněním relevantních údajů. 
Autoři se proto domnívají, že mnozí účastníci finančních trhů nedisponují pouze přesnějšími 
prognostickými modely, ale také profitují z cílených úniků dat a nedovoleného obchodování insiderů. 
 
Money from heaven 
Peníze z nebes 
The Economist, Vol. 419, (2016) No. 8986, p. 62 
"Vrtulníkové peníze" (helicopter money) jsou zkratkovitým výrazem pro odvážný přístup k měnové 
politice a znamenají tisk peněz k financování vládních výdajů nebo poskytnutí hotovosti lidem. 
Koncept pochází od Miltona Friedmana a za zajímavý jej považuje i prezident ECB Mario Draghi. 
Zastánci vrtulníkových peněz nemíní vyhazovat peníze z letadel, spíš argumentují ve prospěch 
fiskálních stimulů, kterými by se ekonomiky dostaly z hospodářského poklesu, a to ve formě vládních 
výdajů, snížení daní nebo přímých výplat občanům. Tato opatření by byla financována nově 
vytištěnými penězi, ne půjčkami nebo daněmi. Tento postup má své výhody, ale problém je, že se 
jedná o technické řešení politického problému. 
 
Martin Wolf 
Negative rates are a symptom of our ills 
Záporné sazby jsou příznakem našich chorob 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39136 (13.4.2016), p. 9 
Téměř devět let po začátku finanční krize zůstávají úrokové sazby mimořádně nízké. Ve skutečnosti je 
nyní čtvrtina světové ekonomiky sužována zápornými úrokovými sazbami. Světové hospodářství je 
zahlceno úsporami, což je důsledkem vývoje před i po krizi. Někteří svádějí pokles sazeb na měnovou 
politiku, ale ta se jen snaží vyvážit souhrnnou poptávku s potenciální nabídkou. Do hry by se více 
měla zapojit fiskální politika - autor nechápe posedlost snižováním veřejného dluhu, když je tak levný 
jako dnes. 
 
No exit 
Zakázaný východ 
The Economist, Vol. 418, (2016) No. 8982, p. 68 
Když americká centrální banka Federal Reserve v prosinci 2015 poprvé po téměř deseti letech zvýšila 
svou hlavní sazbu, hlásali její představitelé sebejistě trhům, že v r. 2016 dojde ke čtyřem dodatečným 
zvýšením. Na svém březnovém jednání však Fed uznala realitu: nejenom že nechala sazby nezměněné, 
ale navíc ve svých projekcích signalizovala, že se sazby letos zvýší jen dvakrát po čtvrtině procentního 
bodu. Jak z článku vyplývá, americká měnová politika je zčásti svazována podmínkami na globálních 
finančních trzích. 
 
Jan Urbanec 
Odbornost distributorů finančních produktů v popředí zájmu regulace 
Profi poradenství & finance, Sv. 4, (2016) č. 3, s. 28-29 
Článek představuje navrhovaný systém ověřování odbornosti distributorů úvěrových produktů v ČR, 
který je důležitou součástí aktuálně projednávaného vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru 
(sněmovní tisk č. 679). Systém je pro MF klíčovým prvkem politiky ochrany spotřebitele na finančním 
trhu a požadavky na odbornost z něj plynoucí dolehnou jak na distribuční sítě nebankovních 
poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, tak i bank a případně dalších regulovaných finančních institucí, 
které sjednávají spotřebitelský úvěr. Autor shrnuje, jak se bude odborná způsobilost prokazovat, jaká 
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bude podoba zkoušek a rozsah požadované odbornosti a uvádí, že ověřování odborné způsobilosti 
budou mít na starosti akreditované osoby (akreditaci vydává ČNB). 
 
M.V. Prjanišnikova 
Osnovnyje napravlenija razvitija mirovoj torgovli cennymi bumagami na organizovannych 
fondovych rynkach 
Hlavní směry rozvoje světového obchodu cennými papíry na organizovaných trzích 
Finansy, Sv. 2016, No. 2, s. 56-61 
Analýza hlavních tendencí rozvoje burzovních a neburzovních obchodů cennými papíry na 
organizovaných trzích se zaměřuje zejména na Rusko a země Euroasijské hospodářské unie. 
 
Sven Offick, Hans-Werner Wohltmann 
Partially anticipated monetary policy shocks - are they stabilizing or destabilizing? 
Částečně předvídané šoky plynoucí z monetárních politik - jsou stabilizující, nebo destabilizující? 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 236, (2016) 
No. 1, p. 95-127 
Příspěvek se pokouší na základě Dornbuschova modelu malé otevřené ekonomiky demonstrovat účinky 
monetárních intervencí, pokud veřejnost má jen neúplné informace a částečně nesprávná očekávání    
o jejich objemu a načasování. Příkladem takové částečně předvídané intervence jsou opatření kvantitativního 
uvolňování a nákupu dluhopisů rizikových členských států eurozóny, jak je v roce 2012 oznámil 
prezident ECB Mario Draghi (ve svém projevu "whatever it takes"). Autoři dochází ve své aplikaci 
Dornbuschova modelu k závěru, že částečně předvídané monetární šoky mohou stabilizovat inflaci a 
snížit fluktuaci kapitálu na výstupu lépe než šoky zcela předvídané. Nicméně inflační a kapitálovou 
volatilitu nelze stabilizovat současně ve stejné míře a zisky či ztráty jsou u kapitálové volatility vyšší 
než u té inflační. Centrální banky proto mají při inflačním cílování/stabilizaci finančního trhu dobrý důvod 
zcela nespecifikovat před veřejností některé své plánované kroky, pokud tato strategie povede k podcenění 
nebo přecenění očekávaného šoku. - Pozn. 
 
S. Moisejev 
Priključenija teorii optimal'nych valjutnych zon 
Dobrodružství teorie optimálních měnových zón 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, No. 2, s. 56-76 
Teorii optimálních měnových zón vytvořili tři přední ekonomové, R. Mundell, R. McKinnon a P. Kenen. 
Určili charakteristiky, které by měli mít potenciální účastníci měnové zóny, aby se mohli zříci nezávislé 
měnové politiky a přizpůsobování směnného kurzu národní měny. V článku se rozebírá historický vývoj 
teorie optimálních měnových zón a posuzují se příčiny obnovení teorie na počátku 90. let 20. století. 
Jsou zdůrazněny některé důležité vazby mezi historickými skutečnostmi, rozvojem ekonomické teorie 
a státní politikou. - Pozn. 
 
Putin's right-hand woman : Russia's central-bank governor 
Putinova pravá ruka : guvernérka ruské centrální banky 
The Economist, Vol. 419, (2016) No. 8985, p. 56-57 
Článek se zaměřuje na dosavadní působení guvernérky ruské centrální banky. Elvira Nabiullina se 
ujala funkce v r. 2013 a podařilo se jí zachránit ruské hospodářství, které není v dobrém stavu, od ještě 
horšího vývoje. Ve snaze zabránit dopadům nevyhnutelného dalšího krachu cen ropy diverzifikovala 
zdroje financování a díky zavedení plovoucího kurzu rublu se jí podařilo udržet velké devizové rezervy, 
které byly vytvořeny v předchozích letech. Zpřísnila také dohled nad bankami. Dlouhodobý hospodářský 
výhled země nicméně není dobrý a kritici obviňují tvrdou měnovou politiku z ochromení investic. 
 
Richard Pomahač 
Soudní dvůr EU: přijímání sázek na účet subjektu usazeného v jiném členském státě EU 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 8, (2016) č. 4, s. 118-120 
Rozbor rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 4.2.2016 ve věci C-336/14 - Sebat Ince týkající 
se trestného činu nedovoleného pořádání hazardních her, kdy sázky jsou přijímány v jiném státě EU, 
než ve kterém společnost sídlí. 
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Ján Záborský 
Vládny boj proti úžere vzal chudobnejším istoty 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 10, s. 32-33 
Pohled na situaci a odchod některých nebankovních poskytovatelů půjček ze slovenského trhu v důsledku 
změny regulace spotřebitelských úvěrů v SR. Autor upozorňuje, že nemožnost poskytování doplňkových 
služeb a zároveň zavedení striktního limitu na celkové náklady na úvěr znamená, že obchodní model 
služeb pro nízkopříjmové klienty přestal být pro nebankovní instituce, které chtějí dodržovat zákonné 
podmínky, zajímavý. Uvádí také, že tito nízkopříjmoví potenciální klienti ztrácejí možnost vzít si 
legální regulovaný úvěr a jsou ohroženi reálnými lichváři. 
 
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. 4  

"Pro a proti" bankovní unie z pohledu členských států (s. 10-11); Proč drží české banky tolik státního 
dluhu? A co s tím? (s. 24-25); Whistleblowing jako jedna z možností bank, jak předcházet trestné 
činnosti (s. II-III příl. Právní speciál); Posuzování úvěruschopnosti žadatele o spotřebitelský úvěr - 
2.část (s. VI-VII příl. Právní speciál).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 16  

Evropský milostný vztah s jüanem: námluvy se dějí v okamžiku, kdy čínská měna čelí útokům spekulantů 
a pochybám běžných obyvatel země - jüan v koši SDR a jako rezervní měna (s. 17) a reakce M. Zámečníka 
Čínský jüan do každé matrace (s. 18-19); Přežije jeden ze sta: stát vymaže desítky tisíc poskytovatelů 
půjček. Drsné praktiky zůstanou - k novele zákona o spotřebitelském úvěru (s. 38-39); Velká čínská 
nerovnost: platové rozdíly přes desítky let budování socialismu rostou. Mezi chudými a bohatými jsou 
nebetyčné rozdíly (s. 48-49); Budeme platit bankám za naše úspory? - komentář M. Prose k problematice 
záporných repo sazeb (s. 60-61).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 17  

Vítězové a poražení - odhady letošní výkonnosti globální ekonomiky z pohledu MMF (s. 9); Intervence 
nás dostaly na špičku: nejvýraznějším krokem bylo oslabení koruny, hodnotí své působení v čele 
České národní banky její guvernér Miroslav Singer - rozhovor s končícím guvernérem ČNB (s. 22-26); 
Šidítko pro závisláky: policie a finanční úřady zabavují kvízové terminály a udělují tvrdé pokuty. 
Terminály však zřejmě nespadají pod loterijní zákon (s. 42-43); Panama: cui bono? Stovky offshorových 
prominentů se obávají o své kariéry a reputace, ale základní otázka zůstává: komu odhalení slouží a jak? - 
znázornění dopadu zveřejnění části archivu panamské právnické firmy Mossack Fonseca v různých 
státech světa (s. 45-47); Drak na zadním dvorku: Číňané vytlačili Američany a v podstatě ovládli 
obchod s Latinskou Amerikou (s. 54-57).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 79 (25.4.2016)  

Korunu jsme měli oslabit více (s. 1) a následný rozhovor s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem 
Hlavní je nezávislost (s. 10-11); Celníci nakupují nové vybavení, utratí 70 milionů - investice do 
posílení bezpečnosti Česka (s. 4).  
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Sami Oinonen 
Abenomics three years - the big ship turns slowly  [elektronický zdroj]  
Abenomika : po třech letech se situace mění jen pomalu 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 1, p. 67-76 
Japonsko zažívalo až do 70. let minulého století vysoký hospodářský růst, na konci 80. let však 
praskla hypoteční bublina a tempo růstu se razantně snížilo. Od 90. let se japonská ekonomika potýká 
s deflací. V roce 2013 představil japonský premiér Šinzó Abe plán, jak růst opět zvýšit. Tento plán, 
nazývaný jako "abenomika", zahrnoval 3 oblasti: expanzivní měnovou politiku, expanzivní fiskální 
politiku v krátkém období (v dlouhém období snížení zadlužení zvýšením daní) a strukturální změny. 
Cíle se zatím daří naplňovat jen částečně: po slibném začátku se na jaře 2014 tempo růstu opět zpomalilo a 
míra inflace snížila. Šlo o důsledek zvýšení spotřební daně (snaha vypořádat se s rostoucími veřejnými 
výdaji souvisejícími se stárnutím populace). Situace na trhu práce se zlepšila (roste participace žen na 
trhu práce, která byla v porovnání se zeměmi OECD na jedné z nejnižších úrovní), i přes příznivější 
podmínky pro pracovníky ze zahraničí je však v některých sektorech (např. stavebnictví) podíl 
zahraničních pracovníků velmi nízký, také kvůli negativnímu postoji veřejnosti k imigraci. Celkově se 
situace japonské ekonomiky mírně zlepšuje, plánované tempo růstu 2 % v roce 2020 však pravděpodobně 
nebude dosaženo. 
Plný text dostupný z: http://www.bofbulletin.fi/en/archive/ 
 
V. Mau 
Antikrizisnyje mery ili strukturnyje reformy : ekonomičeskaja politika Rossii v 2015 godu 
Protikrizová opatření nebo strukturální reformy : hospodářská politika Ruska v roce 2015 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, No. 2, s. 5-33 
Článek se zabývá výsledky sociálního a ekonomického rozvoje Ruska v r. 2015 a úkoly hospodářské 
politiky na další období. Jsou analyzovány současné tendence globální krize, včetně nestejnoměrného 
vývoje hlavních vyspělých a rozvíjejících se ekonomik, vzniku nových modelů ekonomického růstu, 
perspektiv globalizace, měnového uspořádání v budoucnu a změn v sociální struktuře společnosti. 
Autor rozebírá otázky utváření nového růstového modelu v Rusku, strukturální transformace a rozpočtové, 
měnové a sociální politiky. Na základě provedené analýzy navrhuje priority hospodářské politiky 
příštích let. - Pozn. 
 
Jürgen Flauger ... [et al.] 
Braunkohle zum Spottpreis : der Energiekonzern Vattenfall bekommt für seine Aktivitäten in 
Ostdeutschland nur einen symbolischen Preis 
Hnědé uhlí za směšnou cenu : energetický koncern Vattenfall dostane za své aktivity ve východním 
Německu jen symbolickou cenu 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 75 (19.4.2016), S. 14-15 
Švédský koncern Vattenfall prodal českému holdingu EPH pět hnědouhelných dolů Lužického revíru, 
3 tepelné elektrárny a poloviční podíl v další elektrárně ve východním Německu. Vzhledem k nízkým 
cenám uhlí, poklesu burzovních cen elektřiny a chystanému odklonu od jaderných a fosilních zdrojů 
energie v Německu se transakce uskutečnila za symbolickou cenu. Vattenfall naopak prodávaným dceřiným 
společnostem převede 1,7 miliardy eur na pokrytí vznikajících pohledávek a rekultivaci v uhelném 
revíru. EPH sází na nárůst cen elektřiny po roce 2022 v souvislosti se zastavením provozu německých 
atomových elektráren. Pro nejbližší období nicméně nebude požadovat od svých nově získaných firem 
vyplácení dividend pro své akcionáře. -- K tématu viz také rozhovor se členem představenstva EPH 
Janem Špringlem na s. 14; prodejem hnědouhelných dolů a elektráren EPH se zabývá také komentář na s. 25. 
 
Rolf Langhammer 
Der Zustrom von Flüchtlingen krempelt unsere Wirtschaft um 
Příliv uprchlíků promění naši ekonomiku 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 14, S. 33 
Podle autora se zvýšený příliv migrantů do Německa významně podepíše na tamní hospodářské 
struktuře. Německo se posune od ekonomiky výroby k ekonomice služeb, neboť pracovní trh bude 

http://www.bofbulletin.fi/en/archive/
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potřebovat zvýšený počet pracovních sil pro oblasti spojené s integrací nově příchozích. A rovněž 
první odhady kvalifikace migrantů zatím nenaznačují, že budou moci ve zvýšené míře najít uplatnění  
v technologicky náročném průmyslu. To se pravděpodobně negativně projeví na přebytku zahraničního 
obchodu i cenové konkurenceschopnosti německé ekonomiky. Pro zvládnutí těchto rizik bude proto 
nutné výrazně zvýšit investice a přerozdělování ve prospěch imigrantů, aby ti mohli být co nejrychleji 
integrováni do pracovního trhu a považováni za potenciální řádné klienty finančních institucí. 
 
Arnd Kölling 
Developing Eastern Germany: the effects of economic promotion in the eastern German states 
after reunification 
Rozvoj Východního Německa: efekty ekonomické podpory ve východoněmeckých spolkových 
zemích po znovusjednocení 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 236, (2016) 
No. 2, p. 275-295 
Příspěvek analyzuje dopad veřejných dotací na výkon podniků na území bývalé NDR po 
znovusjednocení Německa. Na základě dat Institutu pro výzkum práce a pracovního trhu (Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) z let 1996 až 2012 autor dochází k závěru, že dotované podniky 
se v daném období vyznačovaly vyšším objemem investic a vytvořily více pracovních míst než podniky 
bez veřejné podpory. Efektivnost dotačních politik ve východním Německu nicméně do značné míry 
relativizuje fakt, že investiční chování podporovaných podniků bylo nadprůměrné již v okamžiku před 
přijetím veřejné podpory a také rozdíl v míře investic mezi podporovanými a nepodporovanými 
subjekty se v průběhu času téměř vyrovnal. Rovněž nárůst pracovních míst se nijak výrazně neprojevil 
ve vyšším růstu platů zaměstnanců a také dopad veřejné podpory na produktivitu podniků byl marginální. - 
Pozn. -- Ke srovnání západní a východní části Německa 25 let od sjednocení země v oblasti 
pracovního trhu, životní spokojenosti a zahraničněobchodní bilance tamních firem viz také všechny 
ostatní články v čísle. 
 
Josef Schreiner ... [et al.] 
Developments in selected CESEE countries : robust economic expansion in almost all CESEE 
EU member states, fragile growth in Turkey and recession in Russia 
Vývoj ve vybraných zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy : solidní ekonomický růst  
v téměř všech unijních členských zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, křehký růst  
v Turecku a recese v Rusku 
Focus on European economic integration, Vol. 2015, No. 4, p. 6-39 
Obsáhlá studie přináší přehled makroekonomického vývoje regionu střední, východní a jihovýchodní 
Evropy (SVJVE) v první polovině roku 2015. Důraz je kladen na úspěšnou snahu unijních zemí SVJVE 
vyrovnat se s turbulencemi na mezinárodních trzích (v souvislosti s nižším hospodářským růstem v Číně 
a plánovaným zvyšováním úrokových sazeb v USA) a pokračovat v solidním a stabilním hospodářském 
růstu. Turecko se potýká s křehčím hospodářským růstem mj. vzhledem k vysoké míře inflace, 
politické nejistotě, geopolitickým rizikům a znehodnocení vlastní měny. Rusko je jedinou zemí regionu, 
která v první polovině roku 2015 zaznamenala zhoršení již tak špatné dynamiky HDP. V první části 
studie je zkoumán vývoj v oblasti finančních trhů, hospodářského růstu, průmyslové výroby, platební 
bilance, trhu práce, úvěrové a cenové dynamiky a rozpočtových schodků za celý region SVJVE. Ve druhé 
části je analyzována hospodářská situace jednotlivých zemí SVJVE a tabulkovou formou jsou 
zpracovány jejich hlavní ekonomické ukazatele. Vložené boxy se věnují Ukrajině a západobalkánským 
zemím. -- Viz výhled pro vybrané země SVJVE do roku 2017 ("Outlook for selected CESEE 
countries: GDP growth steady at 3% in CESEE-6, recession to ease in Russia") na s. 40-49. 
 
India stands out [elektronický zdroj] 
Indie vyčnívá 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 1, p. 89-92 
Hospodářský růst většiny velkých rozvojových zemí (BRICS) se v poslední době zpomalil, ze skupiny 
těchto zemí však vyčnívá Indie. Tempo růstu Indie se zvýšilo a tento vývoj je podle prognóz 
Mezinárodního měnového fondu očekáván i v následujících letech. Indie tak posiluje svou pozici 
nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Příčinou jsou mj. nízké ceny ropy a provedená hospodářská 
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opatření. Další zvýšení tempa růstu HDP však vyžaduje strukturální reformy (pětina obyvatel Indie 
žije pod hranicí chudoby, jsou potřeba reformy zdravotnictví a školství). Mezi faktory, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit predikovaný vývoj, patří např. zpomalení růstu vývozu, omezení finančních 
investic v Indii či možné problémy v bankovním sektoru a neúspěšné provedení reforem. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2016/04/BOF_bulletin_1_2016.pdf 
 
Pascal Devaux 
Israël : des performances économiques solides  [elektronický zdroj] 
Izrael : silný hospodářský výkon 
Conjoncture, No. 4 (2016), p. 19-28 
I přes regionální geopolitické problémy a postavení malé otevřené ekonomiky je hospodářská situace 
Izraele poměrně příznivá: hospodářský růst je nad průměrem OECD, rozpočtový deficit se snižuje, 
země zaznamenává vnější přebytky. Do budoucna by však výhled mohly pokazit vzrůstající 
nerovnosti v rámci populace a mezi exportními sektory (technologie a nerostné suroviny) a zbytkem 
ekonomiky. -- Dostupné také v angličtině na webu BNP Paribas. 
Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page= 
Page1&Lang=fr-FR 
 
Malte Fischer 
Kaputtalismus : Weltwirtschaft 
Vyčerpaný kapitalismus : světová ekonomika 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 13, S. 16-21 
Po desetiletí bylo tržní hospodářství motorem blahobytu. V současnosti ale hrozí závažné krize, hospodářský 
růst ustal a příjmová nerovnost - zejména v rozvinutých zemích - roste. Autor se snaží pomocí definic 
klasických teoretiků kapitalismu (zejm. Adama Smithe, Josepha Schumpetera a Ludwiga von Misese) 
i nejnovějších analýz světové ekonomiky poskytnout odpověď na otázku po nyní pociťované 
systémové krizi. Domnívá se, že příčinou potíží je značná míra privilegií, která jednotlivé státy udílejí 
vybraným odvětvím a velkým korporacím. Z toho plyne propojování ekonomické a politické moci 
doprovázené ztrátou odpovědnosti jednotlivých aktérů za účinky svých operací a pokřivením podmínek 
volné hospodářské soutěže. -- Kritikou stávajícího pojetí tržní ekonomiky se zabývají také články       
v Handelsblatt č. 83/2016 (29.4.2016), s. 58-69. 
 
Dirk Heilmann ... [et al.] 
Konjunktur kühlt im Wahljahr ab : Handelsblatt Research Institute: Konjunkturprognosen bis 2017 
Hospodářský růst ve volebním roce oslabí : Handelsblatt Research Institute: prognózy 
hospodářského růstu do roku 2017 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 73 (15.4.2016), S. 10 
Handelsblatt Research Institute (HRI) zveřejnil svou prognózu německého hospodářského růstu pro 
roky 2016 a 2017. Článek shrnuje hlavní závěry prognózy, které oproti odhadům největších německých 
ekonomických think-tanků vyznívají o něco skeptičtěji. HRI totiž předpokládá, že v roce 2016 a 2017 
HDP poroste jen o 1,3, respektive o 1 procento. Zejména vlivem migrace by se měl také poprvé od 
roku 2013 zvýšit počet nezaměstnaných o 200 tisíc na necelé tři miliony osob. Rovněž kvůli potížím 
Číny a dalších rozvíjejících se trhů lze podle HRI také počítat s poklesem podílu zahraničního obchodu 
na HDP Německa, a to o 0,8 procenta v roce 2016 a 0,4 procenta v roce následujícím. Stavebnictví 
bude jediným hospodářským odvětvím, jež v obou rocích zažije výraznější růst okolo 3 procent. 
 
Lean on me 
Opři se o mě 
The Economist, Vol. 419, (2016) No. 8983, p. 66 
Evropa má sice málo důvodů k optimismu, ale poprvé za řadu let není největším zdrojem obav 
ekonomika. Ta rostla dva roky po sobě, míra nezaměstnanosti na periferii eurozóny klesá a "grexit" 
byl opět odvrácen. Důvodem ke znepokojení je však skutečnost, že hospodářský růst eurozóny je silně 
závislý na vývozech. To poukazuje na neúplný ráz hospodářského oživení v Evropě, přičemž závislost 
na zahraniční poptávce s sebou nese rizika. 
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Patrick Criqui 
Prix du pétrole : des chocs aux contre-chocs 
Ceny ropy : od šoků k protišokovým opatřením 
Problemes économiques, No. 3132 (2016), p. 14-18 
Snížení cen ropy na pouhých 30 dolarů za barel během jednoho roku nikdo neočekával, stejně tak se 
ale před dvaceti lety nepředpokládalo, že ceny ropy hranici 30 dolarů za barel převýší. Ceny ropy mají 
tendenci se lišit od prognóz, což vede k tomu, že je jejich vývoj považován za nepředvídatelný, popř. 
že je přisuzován důsledkům nejisté geopolitické situace či rostoucí úloze finančních trhů. Tyto faktory 
však vysvětlují pohyby ceny ropy pouze zčásti. Autor zkoumá vývoj cen ropy (ropné cykly) od 
poloviny 60. let do současné doby a ukazuje, že výkyvy cen ropy mají více příčin. Chronická 
nestabilita cen ropy vyplývá také ze situace na trzích se surovinami, konkrétně z existence tradičních a 
netradičních surovin (ropná břidlice) s různými náklady na těžbu, z přítomnosti dominantního subjektu 
na trhu (OPEC), který má k dispozici dostatek zdrojů s nízkými náklady, i z opatření na ochranu 
životního prostředí. -- K cenám ropy také viz články na str. 5, 19, 30 a 39. 
 
By Kathrin Hille 
Putin's balance sheet 
Putinova bilance 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39132 (8.4.2016), p. 7 
V bilanci vládnutí ruského prezidenta Putina se konstatuje, že během jeho funkčního období došlo      
k prodloužení délky života, zvýšení HDP na hlavu a počtu osob studujících na vysokých školách. Teď 
je však ekonomika země v recesi, nejdelší za dvacet let. Pokles ceny ropy a západní ekonomické 
sankce vyvolávají obavy z návratu ekonomického chaosu 90. let. Z oficiálních dat vyplývá, že 14 % 
obyvatelstva žije pod hranicí chudoby, což je o 3 % více než v r. 2014. 
 
By Ralph Atkins 
Rebuilding the brand 
Nové budování značky 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39124 (30.3.2016), p. 7 
Švýcarsko bylo řadu let spojováno s daňovými úniky, což platí zejména pro USA. Pověst země ohrozil 
i korupční skandál ve fotbalové asociaci FIFA, sídlící v Curychu, a kurzové výkyvy švýcarského 
franku. Aktivita švýcarských podnikatelů nicméně neutuchá - např. malá banka Reyl si otevřela 
pobočku v texaském Dallasu. "Značka Švýcarsko" zůstává v globálním měřítku silná a důvěryhodná, 
banky prošly obměnou a země je považována za stabilní jak v Číně, tak v rozvíjejících se ekonomikách. 
Země také často vystupuje jako diplomatický zprostředkovatel. 
 
Russia's economy and imports to contract further [elektronický zdroj] 
Ruská ekonomika a dovoz budou dále klesat 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 1, p. 77-83 
Ruskou ekonomiku zasáhl ve druhé polovině r. 2014 pád cen ropy. Následovala depreciace rublu, růst 
inflace, pokles domácí poptávky, veřejné spotřeby a HDP. Depreciace také způsobila pokles dovozu o 25 % 
v roce 2015. V roce 2016 podle prognóz finské národní banky klesne hrubý domácí produkt Ruska o 3 % 
(z důvodu dalšího poklesu cen ropy v roce 2015 jsou čísla horší, než předpokládaly předchozí 
prognózy), v roce 2017 by pak mělo být tempo růstu HDP na nule (očekává se mírné zvýšení cen ropy). 
V dalších letech se ekonomika bude zotavovat jen pomalu (v roce 2020 bude úroveň HDP 3 % pod 
úrovní roku 2014). Dovoz v roce 2016 klesne o dalších 10 %, čímž se dostane na úroveň o 37 % nižší 
než v roce 2013. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.bofbulletin.fi/en/archive/ 
 
Significance of the car industry in EU countries [elektronický zdroj] 
Význam automobilového průmyslu v zemích EU 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 1, p. 93-96 
V souvislosti s aférou okolo manipulace měření emisí u automobilů značky Volkswagen, která se 
objevila na podzim roku 2015, vznikly určité obavy ohledně stavu a budoucnosti výroby aut v Evropě. 
V článku je proto analyzováno, jak se toto odvětví podílí na zaměstnanosti, HDP a vývozu v zemích 
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EU. Automobilový průmysl se významně podílí na HDP a zaměstnanosti v Německu a dalších zemích 
střední Evropy (mj. i v ČR). Jakýkoli šok v tomto odvětví by těžce zasáhl ekonomiky daných zemí. - 
Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.bofbulletin.fi/en/archive/ 
 
entretien de Jean-François Daguzan avec Eugene Berg 
Situation et perspectives de l'économie russe 
Situace a vyhlídky ruské ekonomiky 
Problemes économiques, No. 3131 (2016), p. 52-58 
Eugene Berg se v rozhovoru vyjadřuje k situaci ruské ekonomiky. Ruská ekonomika se od roku 2014 
nachází v krizi. Snížení cen ropy o 75 % mezi lety 2014 a 2016 způsobilo pokles finančních rezerv a pád 
rublu. Vyhlídky do budoucna nejsou příliš příznivé. Míra inflace se pohybuje v průměru mezi 10 a 12 %, 
reálné mzdy se snižují, neformální sektor se podílí na národním bohatství 20-25 %. Podmínkou zlepšení 
hospodářského vývoje je podle Berga snížení závislosti ekonomiky na energetice a podpora inovací. 
 
Luděk Tesař 
Světová ekonomika v ohrožení aneb Inspirace pro lepší strategii měst 
Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 2, s. 15 
Autor se ve své úvaze věnuje fundamentálním trendům a rozporům současné a budoucí světové 
ekonomiky. Vyřešení rozporů mezi "přirozeným byznysem a státem" a mezi "humanitou a ekonomikou" 
považuje za klíčové pro budoucnost ekonomického vývoje. Autor zastává mj. tezi, že vznikl umělý 
státní systém tzv. růstu živený anaboliky státních nekrytých výdajů (resp. státními dluhopisy), zatímco 
přirozený podnikatelský sektor je na ústupu. Zaznívá i kritika vůči dotacím z EU. Ke konci článku 
autor formuluje, jaké má ČR příležitosti v ekonomice, a doporučuje obcím změnu svých strategií tak, 
aby více zajistily partnerství s byznysem. 
 
Petri Mäki-Fränti, Lauri Vilmi 
Why is Finland trailing its peers? [elektronický zdroj] 
Proč je Finsko pozadu za svými druhy? 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 1, p. 37-51 
Finsko se od počátku finanční krize potýká se slabým hospodářským růstem. Podle prognózy Evropské 
komise tento problém bude přetrvávat i v nadcházejících letech (tempo růstu HDP bude v rámci 
eurozóny na srovnatelné úrovni s Řeckem). Autoři v článku porovnávají vývoj finské ekonomiky        
s vývojem ve srovnatelných ekonomikách co do velikosti, míry otevřenosti a rozvinutosti (konkrétně 
jde o Nizozemí, Belgii, Irsko, Rakousko, Švédsko a Dánsko). Finsko oproti těmto ekonomikám vyniká 
např. ve vzdělávání, zdravotnictví, efektivitě institucí a v rozvinutosti finančního trhu, mezi slabé 
stránky naopak patří např. neefektivita trhu práce či trhu zboží (nízká konkurence, nízká ochota Finů 
podnikat). Ke zpomalení tempa růstu došlo ve Finsku z důvodu útlumu v lesnictví a IT, export také do 
určité míry zasáhla situace v Rusku. Před finanční krizí Finsko stále ještě dohánělo své "druhy", teď se 
jim ještě více vzdaluje. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.bofbulletin.fi/en/archive/ 
 
Thibault Mercier 
Zone euro : le temps des réformes? 
Eurozóna : čas na reformy? 
Conjoncture, No. 3 (2016), p. 3-19 
Eurozóna se potýká s nízkou inflací a slabou poptávkou. Evropská centrální banka, provádějící 
expanzivní měnovou politiku pomocí nekonvenčních nástrojů, zdůrazňuje potřebu strukturálních reforem. 
Nejde přitom o nové téma - názory, že by měly být provedeny strukturální reformy, se objevovaly již 
před ekonomickou krizí. Tehdy bylo argumentem zvýšení potenciálního produktu, který pokulhával za 
potenciálním produktem USA. Strukturální reformy mohou také odstranit rigiditu cen a umožnit tak 
větší flexibilitu za situace, kdy státy v měnové unii nemají k dispozici nástroje měnové politiky. 
Účinky strukturálních reforem mohou být nicméně i negativní (zejména v případě, kdy je měnová 
politika na hranici svých možností). Autor nejprve v článku hodnotí potřebu strukturálních reforem      
v kontextu krize a měnové politiky prováděné Evropskou centrální bankou a dále se vyjadřuje k možným 

http://www.bofbulletin.fi/en/archive/
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účinkům strukturální reformy a její podobě. V závěru je diskutována otázka fiskální stimulace. - Pozn. -- 
Na webu BNP Paribas dostupné také v anglické verzi. 
Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page= 
Page1&Lang=en-US 

Informatika. Počítače 

Daniel Delhaes, Dana Heide, Till Hoppe 
Der Daten-Schatz : die Behörden besitzen unzählige Daten, die vielfach nützlich sein könnten - 
wären sie frei zugänglich 
Datový poklad : úřady vlastní bezpočet dat, která by mohla být v mnoha směrech užitečná - 
kdyby byla volně dostupná 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 77 (21.4.2016), S. 6-7 
Německá státní správa a samospráva zatím zpřístupňují svá data veřejnosti jen velmi pozvolna. Podle 
barometru Open Data předběhla Německo v přístupnosti dat většina zemí západní Evropy a Severní 
Ameriky. Analytici think tanku Konrad-Adenauer-Stiftung přitom tvrdí, že by částečné až úplné 
zpřístupnění dosud neveřejných dat přineslo německému hospodářství 12 až 130 miliard eur ročně a 
vzniklo by až 20 tisíc nových pracovních míst. K projektu Open Data jako nositeli potenciálu pro rozvoj 
nových výrobků a služeb se zatím přihlásila Evropská komise. -- K tématu viz také rozhovor na s. 7. 
 
Jiří Šunka 
Otevřená data ČSSZ 
Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 4, s. 30-34 
Příspěvek seznamuje s přípravou a realizací procesu publikace otevřených dat na České správě 
sociálního zabezpečení (jedná se o statistická data z oblasti důchodového a nemocenského pojištění). 
Autor nejprve krátce informuje o historii a cílech zveřejňování otevřených dat (open data), dále 
předkládá zákonné odůvodnění projektu otevřených dat v ČR. Poté seznamuje s jednotlivýmí úkony    
v rámci přípravy otevřených dat, datovými sadami, které jsou publikovány, typickými cílovými 
skupinami uživatelů i s možným využitím těchto dat. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

by Jason Douglas 
"Brexit" jobs impact could ripple across EU 
Vliv brexitu na pracovní místa by se mohl rozšířit po celé EU 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2016, Nr. 17, S. 7 
V otázce brexitu se debaty o setrvání či opuštění EU často soustředí na dopady pro samotnou Velkou 
Británii. Stále více se však pozornost obrací na důsledky pro zbytek Evropy. Brexit může narušit 
obchod a investice v Evropě a zanechat díru v rozpočtu EU, kterou budou ostatní státy potřebovat 
vyplnit. Britská ekonomika byla hnací silou ve vytváření pracovních míst, když se EU vzpamatovávala 
z finanční krize. Produkovala práci nejen pro vlastní obyvatele, ale též pro stovky tisíc dalších lidí 
napříč členskými státy EU, od polských zdravotních sester až po španělské inženýry. Podle ekonomů 
pomohl tento příliv pracovníků posílit britský hospodářský růst, ale přispěl rovněž  ke znepokojení 
Britů z role imigrace a debatě, zda zůstat v EU. Referendum o setrvání či vystoupení z EU proběhne 
23. června 2016. - Přetištěno z The Wall Street Journal Europe, Brusel, z 18. dubna 2016. 
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Joseph Stiglitz ; [rozhovor vedl] Jan Mallien 
"Europa hat ein Jahrzehnt verloren" : der Wirtschaftsnobelpreisträger über die Grenzen der 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und seine Wünsche an Deutschland 
"Evropa ztratila jednu dekádu" : nositel Nobelovy ceny za ekonomii o hranicích měnové 
politiky ECB a svých přáních na Německo 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 77 (21.4.2016), S. 30 
Podle Josepha Stiglitze je velmi obtížné povzbuzovat soukromé investice skrze nástroje měnové 
politiky. Evropská centrální banka se v tomto směru dostala již na hranice svých možností a na tahu by 
proto měly být členské státy eurozóny v čele s Německem. Za účelem zvýšení investic a inflace 
Stiglitz navrhuje, aby ve fiskálních politikách států měnové unie došlo k odklonu od úsporných 
pravidel plynoucích z Paktu stability a růstu. Pro udržení konkurenceschopnosti zadluženého tzv. jižního 
křídla eurozóny by ale především Německo mělo přikročit ke zvýšení své mzdové hladiny, jestliže 
nechce požadovat další krácení mezd právě v jižní Evropě. Pokud však obrat v restriktivních 
rozpočtových politikách nebude možný, měly by vlády států eurozóny uvažovat o konci měnové unie 
v její současné podobě. 
 
von Alexander Mühlauer 
Helf ich dir, zahlst du mir 
Pomohu ti, zaplatíš mi 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2016, Nr. 10, S. 13 
I když se o tom v Bruselu veřejně nemluví, je jasné, že stále více zemí EU se pokouší svou pomoc      
v uprchlické krizi spojit s finančními požadavky. Rakousko za to, že přijalo mnohem více uprchlíků 
než jiné státy EU, požaduje odškodnění ve výši 600 miliónů eur. Itálie, Francie či Řecko za finanční 
pomoc Turecku při snižování počtu uprchlíků očekávají vstřícnost evropských partnerů v otázce 
státních financí. - Přetištěno ze Süddeutsche Zeitung, Mnichov, z 25. února 2016. 
 
Yvonne Esterházy, Silke Wettach 
Herz schlägt Kopf : Brexit 
Srdce poráží hlavu : brexit 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 16, S. 26-28 
Článek se zabývá postoji Britů k případnému odchodu Velké Británie z Evropské unie krátce před 
referendem, které se uskuteční 23. června 2016. Vystoupení z EU by bylo pro Velkou Británii a 
Evropu drahé. To je však stále většímu počtu Britů jedno. Jsou zavaleni záplavou argumentů, statistik 
a ekonomických analýz, které apelují na rozum. Odpůrci EU míří však přímo do srdce občanů - 
odkazují například na hrozící zavření oceláren v Port Talbot. Na stranu odpůrců EU se přidal např. 
starosta Londýna Boris Johnson, který se tak stal nebezpečným protihráčem premiéra Davida Camerona. 
 
Aleksandra Riedl, Maria Silgoner, Angelika Knollmayer 
The mixed success of EU-IMF adjustment programs in Europe - why Greece was different 
Ozdravné programy EU a MMF v Evropě se střídavými úspěchy - proč bylo Řecko jiné 
Focus on European economic integration, Vol. 2015, No. 4, p. 52-70 
Odborná studie si klade za cíl vysvětlit, proč se zdají být programy finanční pomoci od EU a MMF 
úspěšné v případě Irska, Portugalska a Španělska, zatímco Řecko stále na mezinárodní pomoci závisí. 
Autorky docházejí k závěru, že hloubka recese a pokračující fiskální problémy v Řecku vyplývají jak z 
nepříznivých počátečních podmínek před pomocí (četné strukturální problémy: rychlý růst soukromého 
i veřejného dluhu, procyklické nafouknutí domácí poptávky, slabé exporty, vysoké jednotkové pracovní 
náklady, ztráta konkurenceschopnosti), tak z nadměrných a nedostatečně časově rozprostřených 
konsolidačních snah uprostřed rozvahové recese (balance sheet recession), přičemž mix opatření na 
příjmové a výdajové straně rozpočtu i strukturálních změn nebyl zcela optimální. Řecký případ podle 
autorek upozornil na limity etablovaných forem pomoci, které nebyly dostatečně podepřeny 
investičními programy podpory domácí poptávky. - Pozn. 
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Léonardo Puppetto 
The new rules for Official Development Assistance loans : what's at stake?  [elektronický zdroj] 
Nová pravidla pro půjčky v rámci Oficiální rozvojové pomoci : co je v sázce? 
Trésor-economics, Vol. 2016, No. 161, p. 1-8 
V prosinci 2014 schválil Výbor pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee, DAC) 
OECD významnou reformu pravidel vykazování Oficiální rozvojové pomoci (Official Development 
Assistance, ODA). Dosud mohla být půjčka rozvojové zemi vykázána jako ODA, pokud její grantová 
složka (zvýhodnění) přesáhla 25 % při diskontní sazbě 10 %. Tato výše diskontní sazby se vztahovala 
na půjčky různým rozvojovým zemím bez ohledu na úroveň jejich rozvinutosti. Půjčky méně 
rozvinutým zemím tak měly stejnou hodnotu jako půjčky rozvinutějším zemím, ačkoli půjčovat málo 
rozvinutým zemím je nákladnější (vzhledem k vyššímu riziku). To vedlo k tendenci investorů vybírat 
si projekty v rozvinutějších zemích. Podle nových pravidel byly rozvojové země rozděleny do tří 
skupin (nejméně rozvinuté země, země se středními příjmy a země s nízkými příjmy). Každé skupině 
byla přisouzena jiná výše diskontní sazby používané pro výpočet grantové složky. U půjček nejchudším 
zemím se dále zvýšila minimální úroveň grantové složky na 45 %. Změny pravidel znamenají 
zpřísnění možnosti vykazování půjček jako ODA a odrážejí také snahu přispět k udržitelnosti a 
stabilitě dluhu v rozvojových zemích. - Pozn. -- Na webu DG Trésor dostupné také ve francouzské verzi. 
Plný text dostupný z: http://www.tresor.economie.gouv.fr/13270_tresor-economics-2016 
 
Andreas Breitenfellner, Lukáš Veselý 
Toward a genuine Economic and Monetary Union : workshop hosted by the OeNB in Vienna on 
September 10 and 11, 2015 
Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii : seminář pořádaný Rakouskou národní 
bankou ve Vídni 10. a 11. září 2015 
Focus on European economic integration, Vol. 2015, No. 4, p. 100-110 
Autoři představují dílčí témata a příspěvky prezentované na semináři organizovaném Rakouskou 
národní bankou ve spolupráci s "Euro50 Group". Diskutovány byly především otázky, jak velká část 
rozhodování o hospodářské a měnové unii (HMU) má být společná (resp. přenesená na nadnárodní 
úroveň) a jak by mělo být sdílené rozhodování navrženo, aby zajistilo hladké fungování HMU.           
Z ekonomického hlediska byly rozebírány různé reformní návrhy ve vztahu k HMU: např. kompenzační 
mechanismy pro stabilizaci ekonomik členských států v případě asymetrických šoků, finanční 
integrace, řízení sdíleného dluhu, zlatá pravidla pro veřejné investice či rozpočet pro eurozónu. Přes 
neshody ohledně vhodnosti a proveditelnosti různých návrhů dospěli účastníci ke shodě ohledně 
potřeby fiskální a hospodářské politiky, která kombinuje disciplínu (snížení rizik) a solidaritu (sdílení 
rizik) v rámci eurozóny. -- V daném čísle časopisu jsou uveřejněny zprávy z dalších dvou tematicky 
přibuzných konferencí, s. 90-99 a s. 111-120. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Michael Froman ; [rozhovor vedli] Torsten Riecke, Moritz Koch 
"Eine einmalige Chance" 
"Jedinečná šance" 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 78 (22.4.2016), S. 10-11 
Rozhovor se zmocněncem vlády USA pro zahraniční obchod Michaelem Fromanem o šancích na 
uzavření smlouvy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) mezi Spojenými státy 
a Evropskou unií. Podle Fromana je uzavření smlouvy o volném obchodu mezi EU a USA důležité pro 
růst světové ekonomiky zejména s ohledem na restrukturalizaci čínské ekonomiky, která se bude více 
orientovat na podporu domácí poptávky a méně na zahraniční obchod. Současně Froman potvrzuje, že 
rozdílný pohled amerických a evropských vyjednavačů na otázku rozhodčích soudů je hlavní překážkou 
pro zdárné uzavření TTIP. -- K tématu viz také článek na s. 11, komentář na s. 14 a rozhovor s německým 
spolkovým ministrem hospodářství Sigmarem Gabrielem v Handelsblatt č. 79/2016 (25.4.2016), s. 4-6. 
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Alžběta Vejvodová 
Bruselská pravidla pro on-line obchod jako odrazový můstek růstu HDP 
Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 3, s. 8-10 
Článek se věnuje dvěma připravovaným směrnicím, jež by měly regulovat on-line prodej zboží a 
poskytování digitálního obsahu. Evropská komise si od nich slibuje nárůst objemu (a snížení cen) on-line 
obchodu napříč EU a zlepšení a zprůhlednění ochrany spotřebitelů. Přes podporu hlavní myšlenky 
sjednocení pravidel napříč EU jak od spotřebitelských organizací, tak zástupců elektronické komerce, 
autorka uvádí i některé výhrady (mj. členských států). Nejasný je například dopad na kamenné 
prodejny v jednotlivých zemích, přičemž v této oblasti je sladění zájmů členských států ještě mnohem 
obtížnější. Nabízí se také otázka, zda zvažované směrnice příliš neposilují postavení spotřebitelů a 
nebudou znamenat zvyšování cen ze strany prodejců. Jednání o znění směrnic jsou teprve v počátku a 
lze očekávat eliminaci příslušných výhrad. Pro malou otevřenou ekonomiku typu ČR by podle autorky 
měly být plánované směrnice přínosné. 
 
Lenka Sabelová 
Celní kontroly - celní hodnota. (2. část) 
Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 4, s. 35-39 
V předchozí části článku s tématem kontroly správnosti deklarované celní hodnoty byla uvedena 
základní pravidla pro určení celní hodnoty při propuštění zboží do celního režimu volný oběh. Tato 
část se věnuje nákladům, které v souvislosti s obchodováním se zeměmi EU vznikají, ale nezahrnují se 
do celní hodnoty zboží, a dalším skutečnostem, které mají vliv na správné deklarování celní hodnoty. 
Autorka uvádí, jaké jsou možnosti provádění oprav celních prohlášení a rozhodnutí v celním řízení ve 
vztahu k deklarované celní hodnotě a co je zpravidla kontrolováno v rámci kontrol po propuštění 
zboží. Prostor je věnován také judikatuře ESD v oblasti celní hodnoty. Je zdůrazněno, že celní hodnota 
se stává součástí základu pro výpočet DPH při dovozu. - Pozn. 
 
Sönke Iwersen 
Der chinesische Prinzling 
Čínské princátko 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 84 (2.5.2016), S. 30-31 
Vstup zahraničních investorů na čínský trh je často možný jen s pomocí zprostředkovatelů z řad 
takzvaných princátek, tj. potomků či příbuzných vlivných ředitelů čínských polostátních firem či politiků. 
Ti jsou během obchodního vyjednávání s čínskými partnery zaměstnáni v managementu potenciálního 
zahraničního investora jako poradci s nárokem na provizi z uzavřené investice. Článek tuto praxi 
popisuje na příkladě brazilské investiční banky BTG, jejímž "princátkem" byl v roce 2012 příbuzný 
stávajícího čínského ministra financí Lou Ťi-weje, který byl tehdy ředitelem státního fondu China 
Investment Corporation. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die deutsche Zahlungsbilanz für das Jahr 2015 = German balance of payment in 2015 
Německá platební bilance za rok 2015 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 68, (2016) Nr. 3, S. 39-59 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 68, (2016) No. 3, p. 37-56 
Příspěvek představuje vývoj zahraničněobchodních aktivit Německa v roce 2015 a jejich promítnutí 
do platební bilance za tento rok. K základním trendům běžného účtu a nárůstu jeho přebytku v roce 
2015 o 8,5 % na 257 miliard eur. Pohled na zahraniční obchod z hlediska regionů a vybraných kategorií 
zboží, analýza exportní výkonnosti. Charakteristika dynamiky dovozu zboží, situace mezinárodního 
obchodu se službami a analýza základních trendů v oblasti finančních transakcí, exportu kapitálu a 
stavu přímých zahraničních investic a domácích investic. Součástí příspěvku je také analýza vlivu 
poklesu ceny ropy a oslabení eura na přebytek výkonové bilance Německa. Článek rovněž hodnotí 
dopady nákupu cenných papírů centrálními bankami eurosystému na bilanci systému TARGET2         
v Německu a ve vybraných zemích eurozóny. - Pozn.-- příspěvek je dostupný v německé a anglické 
jazykové verzi časopisu. 
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Ian Bremmer 
Die Superheldin : IWF-Chefin Christine Lagarde hat die Institution zukunftsfest gemacht, lobt 
Ian Bremmer 
Superhrdinka : šéfka MMF Christine Lagardeová upevnila pozici své instituce pro budoucnost, 
chválí Ian Bremmer 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 68 (8.4.2016), S. 72 
Zhodnocení prvního funkčního období prezidentky Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine 
Lagardeové. Podle autora se Lagardeové od roku 2011 podařilo zvýšit reputaci MMF, jenž nyní 
operativněji reaguje na krizové situace v jednotlivých regionech. Jako příklad lze uvést odpuštění části 
pohledávek těm africkým zemím, které postihla epidemie eboly, nebo ochotu ke kompromisu při 
jednáních o úsporných opatřeních v Řecku. MMF se také více věnuje expertizám zabývajícím se vztahem 
mezi příjmovou nerovností a hospodářským růstem nebo změnami pracovního trhu vlivem technologizace 
výrobních procesů. Lagardeové se rovněž podařilo přesvědčit politickou reprezentaci USA, aby byla 
posílena hlasovací práva rozvíjejících se zemí v rámci MMF. Zřejmě i díky této obratnosti bude 
Christine Lagardeové stát v čele MMF i následujících pět let. 
 
Jitka Fajstavrová 
Dílčí porovnání celních správ EU. [1.] 
Clo-douane, Sv. 50 (2016), č. 4, s. 12-13 
V první části několikadílného seriálu o celních správách Evropské unie porovnává autorka počty 
zaměstnanců celních správ v členských zemích EU (také v souvislosti s rozlohou země a počtem 
obyvatel), formu jejich zaměstnaneckého poměru (zda se jedná o státní, služební či civilní zaměstnance) 
a skutečnost, zda celníci v dané zemi nosí uniformy a zbraně. Údaje jsou součástí přehledné tabulky, kterou 
autorka doplňuje komentářem. Nejvíce celníků z evropské osmadvacítky působí v Německu (39 000), 
uniformy nemá zavedené pouze Velká Británie, ve většině zemí jsou zaměstnanci celních správ 
ozbrojeni. -- Pokračování budou obsahovat srovnání kompetencí a členění celních správ a informace   
o trestním řízení. 
 
Dumping and tub-thumping 
Dumping a teatrální projevy 
The Economist, Vol. 419, (2016) No. 8984, p. 66 
První zemí, která přijala antidumpingový zákon, byla v roce 1904 Kanada. Šlo o obranu proti dovozu 
levné oceli ze Spojených států. Nyní jsou USA ve stejné pozici - američtí oceláři protestují proti 
dovozu oceli z Číny a vláda chce zavést protidumpingové clo ve výši až 266 %. Motivy těchto opatření 
jsou pochopitelné, ale nic dobrého z nich nevzejde. Z analýz vyplývá, že dočasná antidumpingová cla 
jsou ve skutečnosti škodlivější než běžný protekcionismus. 
 
Peter Scheller, Susanne Zaczek 
Logistikunternehmen als Vertreter im Zoll- und Mehrwertsteuerrecht 
Logistické podniky jako zástupci v celním právu a legislativě k DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 65, (2016) Nr. 6, S. 225-232 
Problematika zastupování podniků ze třetích zemí, které provádějí přeshraniční obchod se zeměmi 
Evropské unie. Unijní a národní celní a daňová legislativa může pro tyto podniky představovat nemalá 
omezení, proto je pro ně více než praktické nechat se zastupovat právním subjektem (zpravidla 
logistickou firmou) se sídlem v EU. Článek shrnuje a vykládá ustanovení dosud platného celního 
kodexu EHS, nového celního kodexu EU (s platností od 1.5.2016), systémové směrnice EU k DPH a 
německých zákonných předpisů, jež se týkají práv a povinností zástupce v celním právu a fiskálního 
zástupce podniků ze zemí mimo celní prostor EU. - Pozn. 
 
O.V. Chmyz 
Mnogostoronnije valjutno-finansovyje instituty BRIKS 
Mnohostranné měnové a finanční instituce BRICS 
Finansy, Sv. 2016, No. 2, s. 12-16 
V podmínkách západních sankcí se pro Rusko stává prioritou hospodářská a finanční spolupráce se 
zeměmi BRICS. Nové měnové a finanční instituce by měly dát zemím BRICS více svobody ve 
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finančně-úvěrových otázkách, kterou jim neposkytují MMF a Světová banka s převažujícím podílem 
hlasovacích práv USA. To umožní větší flexibilitu světové finanční soustavy. Nová rozvojová banka a 
Rezervní fond (Pool podmíněných devizových rezerv) mají za cíl zvýšit udržitelnost vývoje rozvíjejících 
se zemí, nejen BRICS, čímž přispívají k posílení jejich úlohy v mezinárodních financích. - Pozn. 
 
Jiří Štrupl 
Nad novým celním kodexem 
Clo-douane, Sv. 50 (2016), č. 4, s. 3, 10-11 
1. května 2016 vstupuje v účinnost nový Celní kodex Evropské unie (UCC) spolu se třemi prováděcími 
předpisy. Autor v souvislosti s tím popisuje, jak bude tato legislativa zaváděna v praxi v českém 
prostředí (přechodné období, podmínky pro dočasné používání původních předpisů v určitých případech, 
implementace kodexu do českého práva). 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Neuorganisation der Zollverwaltung erfolgreich abgeschlossen Generalzolldirektion nimmt zum 
1. Januar 2016 die Arbeit auf  [elektronický zdroj] : 
Reorganizace celní správy úspěšně završena : Generální celní ředitelství se k 1. lednu 2016 ujímá práce 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2016, Nr. 3, S. 27-31 
Od 1. ledna 2016 existuje v rámci německé celní správy nový spolkový úřad Generálního celního 
ředitelství (Generalzolldirektion). Tato instituce v sobě sdružila dosud samostatné centrální úřady (pět 
finančních ředitelství, Celní kriminální úřad, Vzdělávací a vědecké centrum spolkové finanční správy) 
a převzala některé úkoly celního oddělení Spolkového ministerstva financí. Příspěvek popisuje jeho 
strukturu, kompetence a cíle, jimž má nové těleso sloužit. 
Plný text dostupný z: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/03/ 
monatsbericht-03-2016.html 
 
 
Petra Křížová 
Obchod České republiky se Slovenskem 
Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 3, s. 28-30 
Článek vychází z dat přeshraniční statistiky obchodu mezi Českou a Slovenskou republikou za období 
2005-2015 a přináší detailnější pohled na zahraniční obchod ČR se svým druhým největším obchodním 
partnerem a jeho dynamiku ve sledovaných letech. Charakterizuje český vývoz na Slovensko, dovoz 
ČR ze SR i jejich vývoj od r. 2005, dále pak zbožovou strukturu českého vývozu a změny v dovozových 
třídách ze Slovenska. 
 
Weiwei Zhang 
Tracing GATT-minus provisions on export restrictions in regional trade agreements 
Průzkum ustanovení týkajících se vývozních restrikcí v regionálních smlouvách volného 
obchodu, která nejsou v souladu s GATT 
Global trade and customs journal, Vol. 11 (2016), No. 3, p. 122-133 
Implementace množstevních omezení na vývoz je až na několik úzce vymezených situací dle GATT 
1994 zakázána (článek XI:1). Regionální smlouvy volného obchodu uzavírané v posledních letech 
množstevní restrikce také ve většině případů zakazují, dle zjištění autora však v téměř polovině 
případů (105 smluv, tj. 44 %) obsahují výjimky, které nejsou v souladu s výjimkami podle GATT. 
Jedná se o výjimky pro celé sektory či konkrétní výrobky (bez časové specifikace), zatímco podle 
článku XI odstavce 2(a) GATT mohou být množstevní restrikce na vývoz povoleny jen dočasně a to 
pouze u potravin nebo jiných komodit nezbytných pro vyvážející stranu, u kterých hrozí kritický 
nedostatek. Autor dále analyzuje, jak jsou v praxi výjimky ve smlouvách vyjádřeny, za jakých 
podmínek jsou daná ustanovení v souladu s pravidly WTO, jejich ekonomický význam a případné 
právní důsledky, které z rozporu GATT a smluv volného obchodu vyplývají. - Pozn. 
 
 
 
 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/03/monatsbericht-03-2016.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2016/03/monatsbericht-03-2016.html
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Trending: blending : blended finance 
Móda míchání různých zdrojů : smíšené financování 
The Economist, Vol. 419, (2016) No. 8986, p. 61 
Podle agentury UNCTAD budou ke splnění Cílů udržitelného rozvoje OSN zapotřebí dodatečné 
investice ve výši 2,5 mld. USD ročně na zdravotní péči a vzdělání pro ty nejchudší. Dalších 13,5 bil. 
USD bude do r. 2030 třeba ke splnění Pařížské dohody o ochraně klimatu. Proto se na všech druzích 
setkání mezinárodních organizací často vyskytuje fráze "smíšené financování", což znamená koktejl 
veřejných, soukromých a charitativních peněz. Soukromí investoři většinou nefinancují výstavbu 
venkovských silnic v Africe nebo očkovací akce ve vesnicích, protože výnosy se dají těžko zpeněžit 
nebo rizika jsou příliš velká. Ale spoluúčast na podobných projektech funguje, jak vyplývá z výzkumu 
Světového ekonomického fóra: každý dolar investovaný z veřejných peněz obvykle přitáhne dalších až 
dvacet dolarů ze soukromých zdrojů. 
 
Yves Melin 
Users in EU trade defence investigations : how to better take their interests into account, and the 
new role of member states as user champions after comitology 
Uživatelé ve vyšetřování případů ochrany obchodu EU : jak lépe zohlednit jejich zájmy a role 
členských států jako obhájců zájmů uživatelů podle nové úpravy komitologie 
Global trade and customs journal, Vol. 11 (2016), No. 3, p. 88-106 
Evropská komise se může v průběhu vyšetřování případů ochrany obchodu EU rozhodnout neudělit 
nápravná opatření v situaci, kdy jsou tato nápravná opatření v rozporu se zájmy Evropské unie. Jedná 
se o případy dovozu meziproduktů, na nichž je závislá výroba v určitém odvětví a kdy by v případě 
nápravných opatření mohlo dojít k zániku daného odvětví a pracovních míst. Autor se zaměřuje na to, 
jak Evropská komise rozhoduje o tom, co je ve veřejném zájmu (zájmy odvětví, které podalo stížnost 
vs. zájmy uživatelů, tj. odvětví, která jsou závislá na dovozu daného výrobku), a dále popisuje, jak 
mohou členské státy hájit zájmy domácích odvětví podle nové úpravy komitologie platné od února 
2014. Článek je doplněn také konkrétními příklady dokládajícími rozhodovací praxi Komise. - Pozn. 
 
Ludmila Štěrbová 
Usnadňování obchodu v liberalizaci mezinárodního obchodu a Evropská unie [elektronický zdroj]  
Současná Evropa, Sv. 20, (2015) č. 1, s. 106-115 
Problematika usnadňování obchodu (trade facilitation) zahrnuje harmonizaci a zjednodušení procedur 
doprovázejících obchodní operace a je zájmem jak rozvojových, tak rozvinutých zemí. Jedná se          
o odstraňování administrativních překážek mezinárodního obchodu, které z důvodu náročnosti věcné    
i časové prodražují dovoz zboží, zvyšují jeho ceny, odrazují od vývozu střední a malé podniky a v důsledku 
pak snižují konkurenceschopnost země. Příspěvek nastiňuje problematiku usnadňování obchodu, 
věnuje se agendě usnadňování obchodu ve WTO a v dalších mezinárodních organizacích a zaměřuje 
se na zájmy Evropské unie v této oblasti. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.vse.cz/se/118 
 
Deutsche Bundesbank 
Zur Schwäche des Welthandels = On the weakness of global trade 
K slabosti světového obchodu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 68, (2016) Nr. 3, S. 13-37 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 68, (2016) No. 3, p. 13-35 
Oproti období mezi roky 1980 až 2007 zaznamenal světový obchod v následných letech pokles svého 
průměrného ročního růstu z 6 na méně než 3 procenta. Toto snížení obchodní výměny přitom nelze 
spojovat pouze s celosvětovým propadem hospodářského růstu, protože poklesly také hodnoty 
obchodní elasticity (tj. poměr růstu zahraničního obchodu a hospodářského růstu). To může vést k závěru, 
že po roce 2007 nastalo výrazné zpomalení či dokonce zastavení procesu globalizace. Autoři analýzy 
ale dokládají, že nižší obchodní elasticita byla způsobena především hospodářskou expanzí rozvíjejících 
se trhů, jejichž růst charakterizuje oproti rozvinutým ekonomikám nižší dovozní intenzita. S ohledem 
na Čínu také zdůrazňují, že i její mírná obchodní elasticita (těsně nad hodnotou 1) je v relaci k jejímu 
relativně vysokému hospodářskému růstu důkazem stoupající otevřenosti tamní ekonomiky. Tezi        
o zastavení globalizace ve studii rovněž zpochybňuje aplikace gravitačního modelu na rozvíjející se 

http://www.vse.cz/se/118
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trhy. Z ní vyplývá, že obchodní elasticita rozvíjejících se ekonomik se jen přizpůsobuje hospodářskému 
růstu v rozvinutých zemích, které jsou příjemci jejich vývozu. Nižší dynamika světového obchodu je 
tedy dána slabým růstem v Evropě, Japonsku či Severní Americe, nikoliv fragmentací obchodních 
vztahů mezi jednotlivými světovými regiony. - Pozn.-- Příspěvek je dostupný v německé a anglické 
jazykové verzi časopisu. 

Podnik a podnikání 

Pascal Le Merrer 
Des nouvelles chaînes de valeur aux micro-multinationales 
Nové hodnotové řetězce mikro-mnohonárodních podniků 
Problemes économiques, No. 3130 (2016), p. 31-40 
Vzestup nových technologií umožnil vznik zcela nového typu mnohonárodních podniků, tzv. mikro-
mnohonárodních podniků, mezi něž patří např. společnosti Uber, Airbnb, Booking či Local Motors.    
V článku je popsán kontext vzniku těchto podniků, jejich model fungování, vysvětlení z pohledu 
ekonomické teorie a krátce také důsledky pro Francii. - Pozn. -- K mnohonárodním podnikům také viz 
články na str. 5, 10, 16 a 24 (iniciativa BEPS, přehledy dominantních mnohonárodních podniků, 
dohled nad GAFA). 
 
Michaela Oswaldová 
Svolání valné hromady ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti 
Ad Notam, Sv. 22, (2016) č. 2, s. 10-15 
Článek popisuje proces svolání nejvyššího orgánu v kapitálových společnostech - valné hromady -      
a upozorňuje na eventuální problémy s tím spojené z pohledu notářské praxe. Je zdůrazněno, že řádné 
svolání valné hromady je zásadní podmínkou pro přijetí platného usnesení valné hromady. Autorka 
upozorňuje na možné vady svolání valné hromady, kdo a jakou formou má právo valnou hromadu 
svolat a jaké jsou náležitosti pozvánky. Dále rozebírá svolání u společnosti s ručením omezeným (i svolání 
náhradní valné hromady) a svolání u akciové společnosti a poukazuje na jejich rozdílnost. Samostatně 
pak charakterizuje svolání valné hromady akciové společnosti s dualistickým a s monistickým 
systémem vnitřní struktury (zejména s ohledem na pravomoc svolání). - Pozn. 
 
Libor Novotný 
Tichá společnost (tiché společenství) a související daňová problematika 
Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 4, s. 18-22 
Autor nejprve představuje právní úpravu tiché společnosti (v § 2747 - 2755 nového občanského 
zákoníku), platnou od 1.1.2014, a pro porovnání seznamuje také s předchozí právní úpravou tichého 
společenství v obchodním zákoníku. Rozebírá vklad tichého společníka a související práva a povinnosti, 
podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě, zánik tiché společnosti nebo účasti tichého společníka 
na podnikání. V další části jsou rozebrány daňové souvislosti tiché společnosti, zejména související 
ustanovení v zákoně o daních z příjmů (vklad, obchodní majetek, hmotný a nehmotný majetek, podíl 
na zisku). 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

Ján Záborský 
Anuity rok po: chýba viac poisťovní aj viac možností 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 15, s. 46-47 
Zhodnocení fungování druhého důchodového pilíře na Slovensku a pohled na možné změny, které 
anuitní systém (doživotní vyplácení důchodu z 2. pilíře) čekají. Dále k malé účasti životních 
pojišťoven na anuitním trhu a k rizikovosti produktu. 
 
František Křesák 
Elektronizace ČSSZ včera a dnes 
Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 4, s. 8-13 
Tematika elektronizace veřejné a státní správy v ČR. Článek dokumentuje, jak se spolu s vývojem 
informačních a komunikačních technologií dlouhodobě vyvíjí a modernizuje Česká správa sociálního 
zabezpečení. Informuje o automatizaci ČSSZ od 60. let 20. století, přes modernizaci infrastruktury       
i systému a elektronizaci s vytvořením průběžně aktualizovaných databází v průběhu 70. a 80. let až po 
vývoj automatizace a digitalizace po r. 1990. Dále se podrobněji zabývá vývojem ČSSZ v souvislosti   
s požadavky Státní informační politiky po r. 2000 a vytvořením Integrovaného informačního systému 
ČSSZ (jeho součástí je ePortál, jehož prostřednictvím jsou klientům poskytovány elektronické 
informační služby). -- K tématu také příspěvek Elektronická komunikace s ČSSZ na s. 5-7 a další 
příspěvky na s. 3-4 a s. 35-41. 
 
Kerstin Leitel, Frank M. Drost 
Garantiezins soll weiter sinken : Regierung will Zinsversprechen für Lebensversicherungen auf 
0,9 Prozent verringern 
Garantovaný úrok má dále klesat : vláda chce úrokové garance pro životní pojistky snížit na 0,9 
procenta 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 85 (3.5.2016), S. 1, 26-27 
K plánu německého spolkového ministerstva financí snížit maximální výši úroků u životních pojistek 
z 1,25 na 0,9 procenta. Nižší úročení by se mělo týkat všech nově uzavíraných smluv od 1.1.2017. 
Ministerstvo tento krok odůvodňuje trvajícím prostředím nízkých úroků na evropských kapitálových 
trzích a klesající výnosností státních dluhopisů. Zástupci pojišťoven však záměr kritizují jako 
ukvapený, podle nich jsou poskytovatelé životního pojištění stále schopni u svých produktů dosahovat 
v průměru až dvouprocentních zisků. -- K tématu viz také další článek na s. 26-27 a komentář na s. 25. 
 
Vladimír Přikryl 
Regulace provizí, vítězství bez vítěze 
Profi poradenství & finance, Sv. 4, (2016) č. 3, s. 26-27 
Autor shrnuje vládou přijaté řešení z března 2016 o regulaci provizí vyplácených pojišťovacím 
zprostředkovatelům ze životního pojištění ve formě novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Ta je rozdělena do dvou paragrafů, 
z nichž § 21e obsahuje pravidla pro rozložení odměny a § 21f pravidla pro výpočet odkupného. Oproti 
původnímu návrhu MF došlo k úpravě rozsahu regulace, zavedení výjimek z ní a k explicitnímu 
umožnění vyplácení záloh na odměny. Autor rozebírá rozsah regulace, omezení práv týkajících se 
odměn pojišťovacích zprostředkovatelů a dopad pravidel pro výpočet odkupného na pojišťovny. -- Viz 
také text návrhu novely zákona č. 38/2004 Sb. na s. 50-51. -- K tématu viz také příspěvek v čas. 
Ekonom č. 18/2016, s. 20-21. 
 
Jiří Vopátek 
Ukončené důchodové spoření v ČR : (II. pilíř 2013-2015) 
Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 4, s. 17-19 
Základem důchodové reformy, která byla spuštěna v lednu 2013, se stal tzv. II. pilíř, tedy důchodové 
spoření upravené zákonem č. 426/2011 Sb. Důchodové spoření spočívalo v částečném dobrovolném 
vyvázání se z povinného průběžného důchodového systému a v možnosti přesměrování třech 
procentních bodů z prvního pilíře do pilíře druhého za podmínky, že účastník přidá další dvě procenta 
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ze svého. Systém se zákonem č. 163/2015 Sb. uzavřel a od 1.1.2016 se důchodové spoření zákonem   
č. 376/2015 Sb. zrušilo. Článek informuje, jak v této souvislosti může postupovat účastník důchodového 
spoření, jaké jsou zákonné termíny pro výplatu prostředků a jaké jsou základní možnosti přehodnocení 
účasti v důchodovém spoření. -- Viz také příspěvek Zrušení důchodového spoření: jaké jsou postupy a 
termíny v DHK č. 8/2016, s. 16-20 a v čas. Práce, mzdy, odvody bez chyb... č. 5/2016, s. 71-74. 
 
Vilém Kahoun 
Vývoj nemocenského pojištění od rozdělení České a Slovenské federativní republiky 1.1.1993 
Fórum sociální politiky, Sv. 10, (2016) č. 2, s. 2-5 
U příležitosti 25 let od vzniku České správy sociálního zabezpečení se autor v přehledovém článku věnuje 
vývoji nemocenského pojištění po r. 1989 a podrobněji pak po r. 1992, tedy po rozdělení ČSFR na dva 
samostatné státy. Mapuje transformaci a zásadní změny v právní úpravě nemocenského pojištění od 
počátku 90. let 20. století, dále sleduje nerealizovaný projekt Sociální pojišťovny zajišťující oddělení 
sociálního pojištění od státního rozpočtu. Podrobněji rozebírá zákon o nemocenském pojištění            
č. 187/2006 Sb. a jeho následné změny. Poté se věnuje otázce elektronizace ČSSZ a shrnuje proces 
koordinace nemocenského pojištění po vstupu ČR do EU. Tabulka přináší statistické údaje o vývoji 
dávek nemocenského pojištění za období 2010-2014. - Pozn. -- Viz také "zrcadlový" článek Vývoj 
nemocenského poistenia na území Slovenskej republiky od 1. januára 1993 na s. 6-9. 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Karel Eliáš 
Dvě pozemkové reformy a státní nabytí vlastnického práva k nemovitostem 
Právník, Sv. 155, (2016) č. 3, s. 209-232 
V někdejším Československu došlo po první i po druhé světové válce ke dvěma pozemkovým reformám. 
První pozemková reforma, zahájená v r. 1919, byla na základě zákona č. 142/1947 Sb. revidována, 
druhá (nová) pozemková reforma byla uskutečněna na základě zákona č. 46/1948 Sb. Studie si klade 
za cíl zodpovědět na základě analýzy normativních textů, dobové i novější judikatury a literatury 
otázku, kdy stát při provádění obou pozemkových reforem nabyl vlastnického práva k nemovitým 
věcem veřejnoprávně evidovaným. Stanovení tohoto okamžiku má význam i pro současnou právní 
praxi. Zabývá se také problematikou určení rozhodné skutečnosti pro přechod vlastnického práva na 
stát s přihlédnutím k zákonu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi. - Pozn. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Dalibor Holý, Jitka Erhartová 
2015: mnoho pozitiv a sociální jistoty 
Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 4, s. 18-19 
Příspěvek dokládá trvalý růst zaměstnanosti a snižování počtu nezaměstnaných osob v Česku v r. 2015 
a podrobněji rozebírá trendy vývoje zaměstnanosti v různých odvětvích národního hospodářství. 
Věnuje se také dynamice vývoje průměrných mezd ve zkoumaných odvětvích. Doplňkovým tématem 
je problematika minimálních mezd - grafy znázorňují výši minimální mzdy v eurech a podíl minimální 
mzdy na průměrné hrubé mzdě v zemích EU a v USA, vývoj indexu nominální a reálné mzdy za 
období 2001-2015 v ČR a porovnání mzdových indexů v meziročním srovnání za období 2012-2015. -- 
Rozbor nákladů práce a sociálních požitků ve zpracovatelském průmyslu přináší příspěvek na s. 20-21. 
 
Michael Kort 
Arbeitnehmerdatenschutz gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
Ochrana osobních údajů zaměstnanců podle obecného nařízení EU o ochraně dat 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 12, S. 711-716 
Zástupci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU se 15.12.2015 shodli na znění návrhu 
obecného nařízení EU o ochraně dat, které bude pravděpodobně platit od roku 2018. Článek srovnává 
jednotlivá ustanovení návrhu týkající se ochrany dat zaměstnanců v rámci i mimo rámec podniku s již 
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existujícími německými právními normami o ochraně dat. - Pozn. -- Podrobněji k návrhu obecného 
nařízení EU o ochraně dat viz také Der Betrieb sv. 69, (2016) č. 16, s. 937-947. 
 
Michal Tvrdoň 
Decomposition of unemployment : the case of the Visegrad group countries 
Rozbor nezaměstnanosti : země Visegrádské skupiny 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 19, (2016) No. 1, p. 4-16 
Studie přináší rozbor nezaměstnanosti se zaměřením na její strukturální složku ve skupině zemí V4 
(ČR, SR, Maďarsko, Polsko) a porovnání dvou vybraných metod tohoto rozkladu. Autor nejprve 
seznamuje s teoreticko-metodologickým pozadím výzkumu daného problému a s metodami odhadu 
strukturální nezaměstnanosti (strukturální metody, statistické metody, metody redukované formy). 
Poté představuje empirické výsledky odhadu strukturální nezaměstnanosti za období 2000-2014 získané 
za použití Hodrickova-Prescottova filtru, které následně porovnává s výsledky Kalmanova filtru 
(stavového modelu). Tato standardní metodologie (uplatňovaná také OECD) umožňuje lépe zohlednit 
cyklické chování nezaměstnanosti prostřednictvím zahrnutí dalších proměnných do dynamického modelu. 
 
Aleksandra Riedl, Florian Schoiswohl 
Is there an added worker effect? : European labor supply during the crisis 
Je zde efekt dodatečného pracovníka? : evropská nabídka práce v průběhu krize 
Focus on European economic integration, Vol. 2015, No. 4, p. 71-88 
Odborný článek analyzuje reakci nabídky práce jednotlivce na ztrátu pracovní pozice jeho partnerky či 
partnera - tzv. "efekt dodatečného pracovníka" ("added worker effect" - "AWE"). Autoři zvolili 
makroekonomický indikátor pro AWE, aby zhodnotili ekonomický význam tohoto fenoménu pro míru 
participace na trhu práce. Čerpali přitom z dat vztahujících se k Evropě v období let 2002 až 2012. 
AWE je dle autorů negativně korelován s hospodářským cyklem v Evropě, přičemž v průběhu finanční 
krize (2009-2012) lze polovinu z jednoprocentního růstu míry participace na trhu práce v Evropě 
připsat právě efektu dodatečného pracovníka. Na rozdíl od zemí eurozóny (zejména těch, které byly 
silně ovlivněny panikou na finančních trzích a praskajícími bublinami na trzích s nemovitostmi) nebyl 
ve většině zemí střední a východní Evropy identifikován žádný ekonomicky významný AWE. - Pozn. 
 
Diana Bílková 
Nejlépe a nejhůře placená odvětví v České republice 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 24, (2016) č. 1, s. 33-53 
Příspěvek se snaží postihnout odlišnosti v úrovni i diferenciaci mezd mezi nejlépe a nejhůře placenými 
odvětvími v české ekonomice za období 2009-2014. Zabývá se vývojem popisných charakteristik polohy, 
variability a koncentrace rozdělení hrubé měsíční mzdy v období od počátku hospodářské krize do 
současnosti a mapuje odlišnosti v chování mzdových rozdělení mezi nejlépe a nejhůře placenými 
odvětvími v čase včetně podchycení rozdílného chování těchto rozdělení v období hospodářské krize. 
Autorka připojuje také předpovědi úrovně mzdových rozdělení pro r. 2015 a 2016 a komparaci tempa 
růstu mezd v období během krize a v období po krizi včetně předpovědí. - Pozn. 
 
Marcela Sokolová, Hana Mohelská, Václav Zubr 
Pay and offer of benefits as significant determinants of job satisfaction : a case study in the 
Czech Republic 
Plat a nabídka benefitů jako významný určující faktor pracovního uspokojení : případová 
studie z ČR 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 19, (2016) No. 1, p. 108-120 
Studie analyzuje, jak platová úroveň a nabídka zaměstnaneckých výhod rozhoduje o pracovním uspokojení 
v ČR. Autoři s využitím statistických údajů a dotazníkových šetření z let 2013 a 2015 empiricky zjišťují 
korelaci mezi úrovní platů a zaměstnaneckých benefitů a celkovým pracovním uspokojením. Výsledky 
naznačují, že faktor výše mzdy a zaměstnaneckých výhod snižuje celkovou míru pracovního uspokojení, 
jelikož průměrná intenzita spokojenosti s nimi je nižší než celková míra pracovního uspokojení. 
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By Johannes F. Schmieder, Till von Wachter, and Stefan Bender 
The effect of unemployment benefits and nonemployment durations on wages 
Vliv dávek v nezaměstnanosti a délky nezaměstnanosti na výši mezd 
The American Economic Review, Vol. 106 (2016), No. 3, p. 739-777 
Autoři na základě údajů z Německa zkoumají, jak se prodloužení podpory v nezaměstnanosti projeví 
na výši mezd při opětovném zaměstnání. Zjišťují mírně negativní účinek na výši mezd, délku trvání 
zaměstnání a další faktory trhu práce (např. pravděpodobnost práce na plný úvazek či práce ve stejném 
oboru). Dále je zkoumán také vliv efektu rezervačních mezd (rezervační mzda představuje minimální 
mzdu, za kterou je zaměstnanec ochoten pracovat na dané pozici). Závěry autorů mohou posloužit při 
určování nákladů prodloužení podpory v nezaměstnanosti u osob středního věku. - Pozn. 
 
Ilona Nováková 
V Evropě mají práci, nezaměstnanost klesá 
Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 2, s. 34-35 
Článek přináší statistické údaje o nedávném vývoji nezaměstnanosti v zemích Evropské unie a 
charakterizuje faktory ovlivňující tyto výsledky. Rozebírá rozdíly v zaměstnanosti mladých lidí, cíle 
EU v oblasti vzdělávání (Evropa 2020 aj.) a následky "dualismu" trhu práce pro výši nezaměstnanosti. 
Dále se zaměřuje na údaje o ekonomické aktivitě osob v EU a na porovnání míry zaměstnanosti ve vybraných 
zemích (včetně Česka). Grafy přinášejí údaje o vývoji míry nezaměstnanosti v EU28 v období 2007-2015, 
o míře zaměstnanosti mužů a žen v zemích EU ve 3. čtvrtletí 2015 a o poměru zaměstnanců na dobu 
určitou k celkovému počtu zaměstnanců v letech 2004, 2009 a 2014. -- Podrobněji k zaměstnanosti mladých 
ve věku 15-24 let v ČR a EU viz příspěvek v čas. Statistika & my č. 3/2016, s. 32-33. -- K zaměstnanosti 
starších osob viz příspěvek v čas. Statistika & my č. 4/2016, s. 30-31. 
 
Kateřina Kratochvílová 
Zákoník práce čekají převratné změny 
Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 3, s. 54-57 
V infografice jsou nastíněny nejdůležitější změny spojené s rozsáhlou novelou zákoníku práce, která 
by v průběhu roku 2016 měla projít legislativním procesem tak, aby nabyla účinnosti na začátku roku 
2017. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zavedení institutu vrcholových zaměstnanců, větší 
důraz na osobní doručování písemností (zejména týkajících se vzniku, změn a skončení pracovního 
poměru), obnovení (pozměněného) modelu majority při kolektivních vyjednáváních mezi zaměstnavateli 
a odbory, změny při posuzování limitu pro hromadné propouštění, jiný výpočet dovolených, větší 
ochranu pracovníků zaměstnaných na základě DPP a DPČ a další změny. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Práce a mzda  

Sv. 64, (2016) č. 4  

Srovnání právní úpravy kolektivních smluv a kolektivních dohod a Kolektivní dohoda vyššího stupně 
pro státní zaměstnance - II. část (s. 23-27); Jak volit ukazatele personálního controllingu? (s. 39-44).  

Práce a mzda  

Sv. 64, (2016) č. 5  

Přeshraniční předávání osobních údajů zaměstnanců (s. 18-22); Jaká kritika nejenom zaměstnavatele 
je (ne)oprávněná - právní hledisko a vybraná judikatura ke kritice ze strany zaměstnanců (s. 23-27); 
Trestněprávní aspekty nelegální práce (s. 41-45).  

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

Sv. 11, (2016) č. 5  

Smlouvy a dohody v pracovněprávních vztazích podle NOZ (s. 3-6 a 14-16); Práce ve svátek z pohledu 
zákoníku práce (s. 17-20); Zaměstnání na zkoušku - problematika zkušební doby (s. 25-28); Jak důstojně 
ukončit pracovní poměr (s. 34-36); Dovolená 2016 (s. 52- 55); Solidární zvýšení daně a zálohy na daň 
(s. 64-68); Sociální a zdravotní pojištění - pravděpodobná výše pojistného u zaměstnavatele v roce 
2016 (s. 69-70).  
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Právo 

Dana Ondrejová 
Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES 
Bulletin advokacie, Sv. 2016, č. 4, s. 17-21 
Agresivní obchodní praktiky představují výrazné ohrožení řádné obchodní volby spotřebitele, neboť 
mohou spotřebitele vést k učinění rozhodnutí, které by při absenci agresivní obchodní praktiky 
neučinil. Směrnice 2005/29/ES (stejně jako zákon o ochraně spotřebitele) zakazuje agresivní obchodní 
praktiky jak v rámci tzv. malé generální klauzule agresivních obchodních praktik, tak v taxativním 
výčtu agresivních obchodních praktik, obsažených v tzv. černé listině nekalých obchodních praktik. 
Autorka uvádí osm typových jednání podnikatelů, která jsou vždy považovány za agresivní obchodní 
praktiky: tzv. prodej pod nátlakem, omezení svobody pohybu spotřebitele; agresivní podomní prodej; 
vytrvalé a nevyžádané nabídky zboží či služby; pojistné nároky - přemrštěné požadavky či mlčení 
obchodníka; přímé nabádání dětí ke koupi; setrvačný prodej; citový nátlak a zdánlivá výhra ceny. - 
Pozn. -- Článek navazuje na příspěvek Klamavé obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice   
č. 2005/29/ES, Bulletin advokacie č. 11/2015, s. 27-37. 
 
Roman Fiala 
Dědění nemovitostí na Slovensku : z judikatury Nejvyššího soudu ČR 
Ad Notam, Sv. 22, (2016) č. 2, s. 25-28 
Příspěvek přibližuje a komentuje usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.11.2015, sp. zn. 21 Cdo 282/2015, 
týkající se dědického řízení, jehož předmětem je nemovitost ležící na území Slovenské republiky. 
Uvádí, že pravomoc českého soudu k projednávání dědictví nacházejícího se v cizině za splnění 
předpokladu možného vydání majetku českým orgánům se týká pouze věcí movitých a pohledávek. 
Jsou-li předmětem dědictví po zůstaviteli (českém občanovi) nemovitosti ležící na území SR, je dána 
výlučná pravomoc slovenského soudu k jejich projednání. 
 
Jiří Kindl 
K deliktu narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy a k jeho plánované novelizaci 
Právní rozhledy, Sv. 24, (2016) č. 7, s. 229-234 
Technická novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, předložená do Poslanecké sněmovny v lednu 
2016, přináší mimo jiné výraznou textovou změnu § 19a, tzn. deliktu v podobě narušení hospodářské 
soutěže ze strany orgánů veřejné správy. Autor se v příspěvku věnuje rozboru skutkové podstaty 
předmětného deliktu, a to na pozadí stávajícího znění i chystané novelizace. Poukazuje na nejednoznačnosti 
či nedostatky aktuální úpravy a zamýšlí se nad tím, jak je řeší navrhovaná novelizace. - Pozn. 
 
Jan Hájek 
Konformita současné úpravy zdanění příjmů nabytých před vznikem společnosti 
Právní rozhledy, Sv. 24, (2016) č. 6, s. 224-225 
Aktuální soukromoprávní úprava umožňuje, aby v období mezi založením společnosti a jejím vznikem 
(zápisem do obchodního rejstříku) plynuly společnosti specifické typy zpravidla pasivních příjmů. 
Autor předkládá právní rozbor problematiky s cílem určit, zda tyto příjmy podléhají dani z příjmů 
právnických osob. Věnuje se vymezení skutečností vedoucích k nabytí příjmů před okamžikem vzniku 
společnosti, vymezení poplatníka daně z příjmů právnických osob či účetní jednotky a registraci 
daňového subjektu a vzniku daňové povinnosti dle daňového řádu. Na závěr zdůrazňuje zakotvení 
povinnosti zdanění příjmů nabytých od okamžiku vzniku společnosti a dovozuje, že pro příjem 
vzniklý mezi založením společnosti a okamžikem jejího vzniku neobsahuje aktuální legislativa právní 
rámec pro jeho faktické zdanění. - Pozn. 
 
Tomáš Kubeša 
MIF poplatky za karetní transakce a meze soutěžní regulace 
Antitrust, Sv. 2015, č. 4, s. 113-115 
Autor seznamuje s tzv. MIF nařízením (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 
29.4.2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce) a upozorňuje na jeho adaptaci 
na národní úrovni. Zaváděná opatření mají podpořit rozvoj soutěžního prostředí v oblasti služeb 
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souvisejících s karetními transakcemi. Představuje také fungování platebních schémat (mezi 
nejrozšířenější u nás patří VISA a MasterCard), problematiku MIF poplatků a věnuje se soutěžní i legislativní 
regulaci této problematiky. Na podkladě soutěžních případů VISA a MasterCard poukazuje na meze 
soutěžní regulace. - Pozn. 
 
Magdaléna Svobodová 
Ochrana proti nečinnosti orgánů Evropské unie 
Právní rozhledy, Sv. 24, (2016) č. 7, s. 242-248 
Článek se zaměřuje na ochranu jednotlivců proti nečinnosti orgánů EU vykonávajících činnost v oblasti 
veřejné správy a na jednotlivé mechanismy, které jednotlivcům poskytuje právo EU. Porovnává také 
některé odlišnosti ve srovnání s obdobnou právní úpravou na ochranu proti nečinnosti českých správních 
orgánů v ČR. Autorka upozorňuje, že unijní právní systém neobsahuje obecnou úpravu ochrany proti 
nečinnosti podobnou úpravě v českém správním řádu. Detailněji rozebírá právní prostředky ochrany 
(stížnost k evropskému ochránci, řízení o žalobě na nečinnost u SDEU) a stručně hodnotí vhodnost 
podání žaloby nebo stížnosti s ohledem na jejich specifika. - Pozn. 
 
Pavel Koukal 
Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva 
Právník, Sv. 155, (2016) č. 3, s. 233-260 
Autor se v příspěvku zabývá institutem retroaktivity v souvislosti s problematikou zpětných účinků v právu. 
Na základě analýzy relevantní judikatury Ústavního soudu dospívá k závěru, že tradiční rozlišování 
retroaktivity na pravou a nepravou je překonané, neboť v konkrétních případech se rozdíl mezi 
"obecně nepřípustnou pravou retroaktivitou" a "individuálně nepřípustnou nepravou retroaktivitou" 
stírá. Autor proto navrhuje rozlišovat pouze přípustné a nepřípustné působení práva (a to nejen v kontextu 
intertemporálním, ale i v jiných případech zpětného působení práva). - Pozn. 
 
Václav Šmejkal 
Social or highly competitive Europe? : EU law solution to conflict of social security and 
competition law 
Sociální nebo vysoce soutěžní Evropa? : právo EU ke konfliktu sociálních jistot a ochrany 
hospodářské soutěže 
Právník, Vol. 155, (2016) No. The Lawyer Quaterly 1, p. 18-27 
Již od 90. let 20. století muselo soutěžní právo EU řešit situace, v nichž byla jeho pravidla aplikována 
na opatření v sociální oblasti, zejména na dohody sociálních partnerů a pravomoci nestátních institucí 
zajišťujících sociální blahobyt občanů EU. Lisabonská smlouva posílila sociální akcenty evropské 
integrace a odtud vznikla otázka, zda poměr ochrany soutěže a opatření v sociální oblasti doznal 
nějakého aktuálního vývoje. Studie se snaží na základě rozboru předlisabonské a polisabonské judikatury 
Soudního dvora EU ukázat, zda aplikace soutěžního práva EU představuje překážku pro budování 
sociálního rozměru EU, nebo zda je naopak vůči opatřením v sociální oblasti vstřícná. - Pozn. 
 
Markéta Pospíšilová 
Spravedlivá a přiměřená náhrada za vyvlastněný majetek 
Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 2, s. 56-60 
Článek se věnuje principům přiměřené a spravedlivé náhrady za vyvlastnění. Hodnotí soulad starší      
i aktuální právní úpravy s těmito principy, a to zejména ve světle nedávné judikatury Ústavního soudu. 
Autorka dochází k závěru, že právní úprava náhrady za vyvlastnění platná do 30.6.2006 nebyla pro 
vyvlastňovaného pouze nespravedlivá (nepřiměřená), ale také nebyla v souladu s Úmluvou o ochraně 
lidských práv a svobod a rozhodovací praxí Evropského soudu pro lidská práva. Tato vnitrostátní 
právní úprava přitom byla aplikována i ve sporech rozhodovaných po 30.6.2006, což bylo v rozporu 
nejen s právem mezinárodním, ale také vnitrostátním. Judikatura ÚS již do značné míry reagovala na 
výše zmíněné problémy. - Pozn. 
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Zuzana Trávníčková, Štěpánka Zemanová, Radka Druláková 
Ukládání zbrojních sankcí v sankční praxi Evropské unie [elektronický zdroj] 
Současná Evropa, Sv. 20, (2015) č. 1, s. 85-105 
Zbrojní embarga a sankce jsou jako nástroj donucování, omezování a signalizování součástí 
mezinárodních vztahů. Příspěvek se zaměřuje na zbrojní sankce ukládané EU a představuje je v kontextu 
soudobé sankční praxe. Vychází z rozdílů v ukládání zbrojních embarg OSN a EU a blíže zkoumá 
příčiny a důsledky odlišností zbrojních sankcí, které oba aktéři vyhlašují. Srovnání provádí v několika 
dimenzích, všímá si rozdílů v institucionálním a právním rámci, obsahu, rozsahu a časových 
souvislostech. Sleduje, jak jsou cíleny zbrojní sankce EU v porovnání s embargy OSN a jak jsou 
kombinovány s dalšími omezujícími opatřeními (zmrazení finančních aktiv a cestovní zákazy). 
Vysvětluje různé způsoby, jimiž EU v průběhu času sankce OSN prováděla. Věnuje také pozornost 
autonomním sankcím EU a poukazuje na širší možnosti EU při jejich ukládání. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://www.vse.cz/se/117 
 
Karel Černín 
Úředníci a pyramida: k výkladu podzákonných právních předpisů správními orgány 
Správní právo, Sv. 49, (2016) č. 2, s. 88-112 
Autor rozebírá, jakou roli by měla hrát hierarchie pramenů práva při aplikaci právních norem 
správními orgány v jejich rozhodnutích. Hledá odpověď na otázku, zda je správní orgán vždy a za 
všech okolností vázán při rozhodování konkrétní kauzy podzákonným právním předpisem, u nějž má 
pochybnosti o jeho zákonnosti. Nejprve řeší otázku užití prováděcí vyhlášky, jež překračuje zákonné 
zmocnění - tu podle něj správní orgán aplikovat musí (s určitými výjimkami). V případě, že se text 
prováděcího právního předpisu dostane do přímého rozporu s jednoznačným textem zákona, musí 
podle autora dostat přednost zákon. Jestliže je totiž rozpor mezi oběma normami zřejmý a není 
odstranitelný výkladem, pak musí správní orgán vyjít z jejich právní síly. V závěru se autor zamýšlí 
nad tím, jak se tento náhled mění v situaci, kdy o výkladu či neaplikování rozhodne soud nebo ji 
doporučí ve svém stanovisku veřejný ochránce práv. - Pozn. 
 
Michaela Křížková 
Věcná břemena - co je nového? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 9, s. 21-26 
Autorka v článku přibližuje, jaké praktické možnosti dává právo ve vztahu k dlouhodobému řešení 
určitých závazků, které jsou vázány na vlastnictví nemovité věci. Podrobněji seznamuje s úpravou 
věcných břemen podle nového občanského zákoníku. Nejprve přibližuje dělení věcných břemen 
(služebnosti a reálná věcná břemena) a podstatu jejich rozdílu, dále charakterizuje vznik a zánik 
služebnosti a co je jejím obsahem. Zabývá se také nejčastěji užívanými služebnostmi - služebností 
inženýrské sítě, služebností cesty, služebností bytu a právem na vodu. Posléze charakterizuje reálná 
břemena (ta jsou spojena s aktivitou povinné osoby, kdy je tato povinna něco konat nebo něco dát, 
např. odevzdání části úrody nebo peněžité renty). 
 
David Merenda, Martin Hout 
Velké změny u finančního arbitra aneb Ohlédnutí za loňským seriálem 
Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 3, s. 48-51 
Autoři se zaměřují na významné změny, které vyplývají z novelizace zákona o finančním arbitrovi      
k 1.2.2016 a zároveň se týkají jejich závěrů v loňském seriálu o finančním arbitrovi (viz Právního rádce, 
svazek 23), a dále na některé zajímavé novinky, "o nichž vůbec nebyla řeč." Navrhovatelem řízení 
před finančním arbitrem může být nově pouze spotřebitel (nikoliv podnikatel), rozšiřuje se působnost 
finančního arbitra do oblasti stavebního spoření, investičních služeb i hypotečních a dalších úvěrů, 
dále se prodlužuje lhůta pro rozhodnutí finančního arbitra ze třiceti na devadesát dní, upřesňují se 
podmínky pro zastavení řízení ze strany finančního arbitra a dochází k řadě drobnějších změn, jejichž 
výčet je uveden na straně 50. - Pozn. -- Viz osmidílný seriál o finančním arbitrovi v Právním rádci (sv. 23). 
 

http://www.vse.cz/se/117
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Statistika. Demografie. Sociologie 

Are Chinese GDP statistics reliable? [elektronický zdroj] 
Jsou čínské statistiky HDP spolehlivé? 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 90 (2016), No. 1, p. 84-88 
Pravdivost oficiálních statistik HDP vydávaných Čínou je stále předmětem diskuzí (zejména v souvislosti 
s tím, že oficiálně udávané tempo růstu HDP se pohybuje okolo 7 %, v poslední době však kolísá 
nominální produkt, existují tedy pochybnosti, zda tempo růstu nemůže být nižší). Různé studie vydané 
v posledních letech však nedocházejí k závěru, že by čínské statistiky byly zkreslené v porovnání s dalšími 
indikátory. Nicméně je stále problémem, jak spolehlivě měřit výkon ekonomiky tak velké jako je Čína, 
a která navíc prochází strukturálními změnami. Obtížné je zejména zachytit vývoj v sektoru služeb. - Pozn. 
Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2016/04/BOF_bulletin_1_2016.pdf 
 
Gareth Anderson ... [et al.] 
Bank of England/NMG survey of household finances 
Zjišťování finanční situace domácností ze strany Bank of England/NMG 
Fiscal studies, Vol. 37, (2016) No. 1, p. 131-152 
Od r. 2004 zadává Bank of England společnosti NMG Consulting provádění průzkumů o finanční situaci 
domácností ve Velké Británii. Příspěvek popisuje průzkumy NMG (NMG Survey), jejich témata, 
metodologii (od r. 2012 probíhají online) a shrnuje výhody a nevýhody těchto průzkumů v porovnání s 
dalšími veřejně dostupnými zjišťováními finanční situace domácností. Mezi kladnými stránkami NMG 
průzkumů je zmiňována jejich vyšší aktuálnost (výsledky jsou publikovány zpravidla za tři měsíce od 
dokončení průzkumu), lepší měření finančních potíží a také vyjádření k aktuálním otázkám finanční a 
daňové politiky, které ostatní průzkumy neobsahují (zde je dokumentováno na tématu působení vyšších 
úrokových sazeb na domácnosti). - Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla "Household wealth 
data and public policy". 
 
Jaroslav Sixta ... [et al.] 
Czech GDP between 1970 and 1989 based on ESA 2010 
Vývoj českého HDP v období 1970-1989 založený na ESA 2010 
Statistika, Vol. 53, (2016) No. 1, p. 4-12 
Autoři se zaměřují na popis hlavních metodologických změn mezi evropskými standardy národního 
účetnictví ESA 1995 a ESA 2010 a dopad těchto změn na historické časové řady českého HDP. 
Hlavní změny z pohledu hrubého domácího produktu se týkají kapitalizace výdajů na výzkum a vývoj, 
kapitalizace výdajů na drobné nástroje a kapitalizace výdajů na zbrojní techniku. Autoři přepočítávají 
historické časové řady dle nového standardu a interpretují hospodářský vývoj Československa mezi 
lety 1970 až 1989 na základě ESA 2010. S ohledem na skutečnost, že nejvýznamnější změny se týkaly 
kapitalizace, tak se největší změny dat projevily ve tvorbě hrubého kapitálu. - Pozn. 
 
Nathalie Blanpain 
Les inégalités sociales face a la mort perdurent 
Sociální nerovnosti v délce života přetrvávají 
Problemes économiques, No. 3132 (2016), p. 51-56 
Dle studie INSEE se ve Francii od 70. let prodlužuje očekávaná délka života u mužů i u žen, 
přetrvávají nicméně rozdíly mezi profesemi: odborní pracovníci (cadres) se dožívají o šest let více než 
dělníci (ouvriers). - Pozn. 
 
Matthias Bieg, Dieter Schäfer 
Preisentwicklung 2015 
Vývoj cen v roce 2015 
WISTA, Jg. 2016, Nr. 2, S. 52-78 
Statistická analýza cenového vývoje v Německu za rok 2015. Pokles zaznamenaly zejména ceny v odvětvích 
dovozu, výroby a velkoobchodu. Naopak stoupající tendenci bylo možné pozorovat ve službách, 
stavebnictví a u spotřebitelských cen. Nicméně vlivem klesajících cen energie činila celková inflace 
(vyjádřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen) pouze 0,1 procenta, což ovšem bylo mírně 
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nad průměrem zemí eurozóny. Podle autorů k tomuto výsledku přispělo také zavedení plošné 
minimální mzdy k 1.1.2015, která se projevila především na cenách v sektoru služeb. - Pozn. 
 
Jaroslav Sixta 
Sezónní očištění a vypovídací schopnost mezičtvrtletních indexů HDP 
Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 4, s. 28-29 
Autor seznamuje se sledováním vývoje ekonomiky prostřednictvím mezičtvrtletních indexů HDP a 
upozorňuje, že kvalita mezičtvrtletního srovnání je zásadně závislá na modelu sezónního očištění. V té 
souvislosti informuje, že Český statistický úřad zavádí nový model sezónního očištění, který se dovede 
okamžitě vyrovnat se změnou tržních podmínek. Odhady aktualizovaných sezónních faktorů odstraňující 
předzásobení vedou k novým mezičtvrtletním indexům, jež jsou již bližší vývoji hrubé přidané 
hodnoty. Autor uvádí, že společně s údaji o předběžném odhadu HDP za 1. čtvrtletí 2016 budou 
prezentovány revidované čtvrtletní údaje za r. 2014 a 2015 (v květnu 2016). 
 
Christian Dustmann and Joseph-Simon Görlach 
The economics of temporary migrations 
Ekonomie dočasné migrace 
The Journal of economic literature, Vol. 54 (2016), No. 1, p. 98-136 
Významný podíl migrace obyvatel tvoří dočasná migrace, tato skutečnost je však podle autorů často    
v ekonomické literatuře zabývající se migrací ignorována. Chování osob, které mají v úmyslu setrvat   
v zahraničí pouze určitou dobu, se ale liší od chování osob stěhujících se do zahraničí natrvalo 
(konkrétně např. ve výběru pracovní pozice, výši rezervační mzdy, rozhodování se mezi prací a 
volným časem, aj.). Autoři nejprve diskutují o tom, proč se dočasnou migrací zatím ekonomická 
literatura příliš nezabývala (důvodem může být nedostatek vhodných dat) a dále navrhují obecný 
model, který umožňuje analyzovat chování imigrantů za různých předpokladů. - Pozn. 

Účetnictví 

Mathieu Meyer, Daniela Mattheus 
Das Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG) - Neuerungen für Prüfungsausschüsse 
Zákon o reformě auditu (AReG) - novinky pro kontrolní komise 
Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 12, S. 695-699 
Německý Spolkový sněm schválil 17.3.2016 nový zákon o reformě auditu, kterým má dojít k dalšímu 
sbližování německého práva s předpisy EU (zejm. se směrnicí č. 2014/56/EU a nařízením EU č. 537/2014). 
Autoři článku se ve výkladu nově přijaté normy zaměřují na změny v obsazení a úkolech auditních 
komisí, případně dozorčích rad podniků klasifikovaných jako tzv. subjekty veřejného zájmu (Public 
Interest Entities). Významnou novinkou zákona je zavedení sankcí pro členy auditních nebo dozorčích 
rad v případě zanedbání svých povinností, které může být klasifikováno od přestupku opatřeného 
peněžitou pokutou až po trestný čin počítající se sazbou nejvýše ročního odnětí svobody a pětiletého 
zákazu výkonu povolání. - Pozn. 
 
Ivana Schneiderová 
Legislativní chaos opět poznamenal začátek nového účetního roku 
Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 2, s. 17 
Autorka kritizuje pozdní vydávání předpisů, které mají dopad v oblasti účetnictví obcí. Tento stav 
podle autorky trvá od roku 2010 a nadále se zhoršuje. Upozorňuje na chybějící metodiku k pomocnému 
analytickému přehledu (PAP) a konsolidační manuál na začátku roku 2016, na zmatečné změny 
českých účetních standardů (ČÚS) pro příslušný rok, na zmeškání konce roku 2015 pro vydání novely 
vyhlášky o rozpočtové skladbě a obecně na nekvalitní vnitřní připomínkové řízení (v rámci Ministerstva 
financí) a krátké lhůty pro vnější připomínkové řízení. V závěru článku autorka navrhuje zpomalení 
legislativních změn. 
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Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Auditor  

Sv. 23, (2016) č. 3  

Konsolidovaná účetní závěrka a pojetí ovládání (s. 7-13); Otazníky nad první konsolidovanou 
rozvahou (s. 14-15); Ztráta ovládání aneb jak vyčíslit výsledek z prodeje dceřiného podniku (s. 16-23); Audit 
konsolidované účetní závěrky a komunikace mezi skupinovým auditorem a auditorem složky (s. 24-26); 
Daňová rizika při provádění auditu v koncernu (s. 27-30); Dohled nad aplikací IFRS v účetních 
závěrkách kótovaných společností: rozhovor s Ladislavem Slaníkem, ředitelem odboru cenných papírů 
a regulovaných trhů České národní banky (s. 30-32).  

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

Sv. 2016, č. 8  

Dlouhodobý finanční majetek v období 2015/2016 (s. 4); OSVČ a opravný Přehled ve zdravotním 
pojištění (s. 5-6).  

Účetnictví  

Sv. 2016, č. 4  

Ještě malá pitva novely zákona o účetnictví - novela č. 221/2015 Sb. (s. 2-4); A zase to zveřejňování... 
aneb správně nezveřejňuje téměř nikdo - problematika zveřejňování účetní závěrky uložením do sbírky 
listin (s. 8-9); Český účetní standard pro podnikatele č. 009 - Deriváty (s. 10-21); Tichá společnost, 
odvážné smlouvy (pojištění, sázka, hra a los), závazky z právního jednání jedné osoby (veřejný příslib, 
slib odškodnění) (s. 39-44); Podávání kontrolního hlášení a jeho náležitosti (s. 45-51).  

Účetnictví v praxi  

Sv. 16, (2016) č. 4  

Převod podílu v s. r. o. (s. 4-11); Vliv kategorizace účetních jednotek na účetní závěrku - změny týkající 
se rozsahu a obsahu účetní závěrky dle novelizace zákona o účetnictví k 1.1.2016 (s. 16-20); Úschova 
dokladů - přehled o minimální době archivace jednotlivých typů dokladů týkajících se účetní praxe (s. 28-32).  

Účetnictví v praxi  

Sv. 16, (2016) č. 5  

Bezúplatné příjmy v roce 2016 (s. 4-8); IFRS 16 Leasingy (s. 27-32); Účetní a daňové souvislosti 
zákona o obchodních korporacích - recenze publikace (s. 37-38).  
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Veřejná správa 

Věra Kameníčková 
Diskutovaná kontrola obcí a měst Nejvyšším kontrolním úřadem začíná dostávat reálnou podobu 
Moderní obec, Sv. 22, (2016) č. 2, s. 16 
Autorka se zabývá plánovaným rozšířením kontrol NKÚ na hospodaření územních samosprávných 
celků. Příslušný vládní návrh zákona v současné době prochází legislativním procesem a rozšíření 
kontrol tak začíná dostávat reálnou podobu. V praxi NKÚ plánuje kontrolu zhruba dvaceti územních 
samosprávných celků ročně z celkových sedmnácti tisíc nových potenciálních objektů. Nezbytné tedy 
bude vybudovat model pro porovnání srovnatelných obcí nacházejících se ve srovnatelných 
ekonomických podmínkách, aby NKÚ mohl podle slov svého prezidenta identifikovat výrazné 
odchylky od "průměrných" hodnot určitých veličin v hospodaření obcí. Autorka upozorňuje na obtíže 
spjaté s tvorbou takového modelu. 
 
Eva Ardielli, Roman Vavrek 
Evaluation of transparency in local decision making through the information availability on 
Czech municipal websites 
Zhodnocení transparentnosti rozhodovacího procesu místní správy prostřednictvím dostupnosti 
informací na webových stránkách českých obcí 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 18, (2015) No. 4, p. 155-164 
Transparentnost, otevřenost a participace jsou základními prvky správného a efektivního fungování 
veřejné správy na místní úrovni. Článek se zaměřuje na e-government na místní úrovni, zejména na 
zveřejňování informací na obecních internetových stránkách. Autoři provedli výzkum vybraných 
obecních webových stránek obcí Moravskoslezského kraje (za období 2013-2015) a hodnotili úroveň 
dostupnosti informací o rozhodování v obcích s rozšířenou působností a dostupnost nástrojů participace 
občanů (tyto nástroje umožňují aktivní zapojení občanů do rozhodovacích procesů). Výsledky 
poukázaly na nedostatky ve zveřejňování informací na obecních internetových stránkách. Autoři také 
zdůrazňují nízkou úroveň účasti občanů při rozhodování na místní úrovni správy. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Obec & finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst a regionů   

Sv. 21, (2016) č. 2  

Rozdělují se veřejné peníze spravedlivě mezi stát a obce? (s. 10-11); Ještě k novele RUD (s. 12-13); 
Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů (s. 16-17); Návrh zákona o řízení a kontrole 
veřejných financí (s. 18-19); Sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek (s. 44-45); Evropské dotace 
a strategické plánování (s. 60); K navrhovaným změnám zákona o místních poplatcích (s. 70-71).  

Veřejná správa  

Sv. 27, (2016) č. 7  

Resorty představily svoje nejaktuálnější projekty (s. 2); Ivo Budil: Nestaneme se druhým Rakouskem, 
Nizozemím nebo Finskem. Pro Asiaty budeme zajímaví jako „muzeum" (s. 4-8); Kde začíná a končí 
péče řádného hospodáře (s. 16-17).  

Veřejná správa  

Sv. 27, (2016) č. 8  

Weby měst a obcí se vyrovnávají s novými výzvami (s. 19-21); Londýn je stále premiantem: propastné 
rozdíly mezi regiony Evropské unie (s. 28).  
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Veřejné finance. Rozpočet 

A taste for more : fiscal devolution in Scotland 
Chuť na víc : přenesení fiskálních pravomocí ve Skotsku 
The Economist, Vol. 419, (2016) No. 8984, p. 28-29 
Vedle kanadských provincií a švýcarských kantonů se i Skotsko stává jedním z nejmocnějších státních 
útvarů nižší úrovně. K silné autonomii, kterou získalo v r. 1999, nyní přidává významnou kontrolu nad 
fiskální politikou. Od dubna platí nové ujednání o rozdělení daně z příjmů vybrané ve Skotsku, 
přičemž od příštího roku bude mít Skotsko nad touto daní plnou kontrolu. Dochází i k dalšímu přenosu 
pravomocí, týkajících se sociálních výdajů a schopnosti země si půjčovat. Postoupení pravomocí 
prospívá více Skotsku než zbytku Británie, ale může jen povzbudit chuť na úplnou suverenitu. 
 
Jan Hildebrand, Thomas Sigmund, Gerd Höhler 
Griechenland pleite, Banken gerettet : Studie: Nicht einmal fünf Prozent der Finanzhilfen 
landeten im Athener Haushalt 
Řecko v bankrotu, banky zachráněny : studie: do rozpočtu v Aténách připutovalo méně než pět 
procent celkové finanční pomoci 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 86 (4.5.2016), S. 1, 6-7 
Podle studie European School of Management and Technology (ESMT) putovala drtivá většina 
vyplacených záchranných půjček Řecku na obsluhu starých pohledávek a umořování úroků u evropských 
a řeckých bankovních domů. Do řeckého státního rozpočtu tak přímo putovalo pouze 9,7 miliard         
z celkových 215,9 miliard eur od institucionálních věřitelů země. Podle mnohých ekonomů dokládá 
toto zjištění chybnou konstrukci záchranných balíčků pro Řecko, které se od roku 2010 nachází ve 
faktickém a stále neuznaném bankrotu. A právě toto neuznání stálo daňového poplatníka věřitelských 
států eurozóny nejspíše zbytečně mnoho peněz. Přinejmenším 37,3 miliard eur končících na účtech 
řeckých bank tak přišlo kvůli ztrátě jejich burzovní hodnoty o 98 procent zcela nazmar. -- K tématu 
viz také článek v čísle na s. 7 a komentář na s. 13. 
 
Daniel Delhaes, Jan Hildebrand, Donata Riedel 
Große Koalition, große Subventionen : die von der Bundesregierung geplante Kaufprämie für 
E-Autos ist nur der jüngste Sündenfall. Die Große Koalition beschließt immer neue Vergünstigungen 
Velká koalice, velké subvence : spolkovou vládou plánovaná prémie pro nákup elektroautomobilů 
je jen ten nejnovější prohřešek. Velká koalice schvaluje stále nová zvýhodnění 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 81 (27.4.2016), S. 8-9 
Německá vláda zvažuje v podpoře prodeje elektrických automobilů nejen třísetmilionovou investici do 
výstavby nabíjecích stanic, ale také zavedení příspěvku do 5000 eur na nákup jednoho vozidla. Cílem 
celého projektu je dostat do roku 2020 jeden milion elektroaut na německé silnice. Pokud vládní návrh 
schválí parlament, bude na tento program vyčleněno ze státního rozpočtu až 600 milionů eur. Záměr 
ale vyvolává značnou kritiku mnohých ekonomů i některých vládních poslanců. Autoři článku také 
připomínají, že nákupní prémie pro elektromobily nejsou jedinými dotačními opatřeními, o nichž vláda 
Angely Merkelové uvažuje, či které již prosadila. -- K dalším záměrům státní podpory a opatřením 
stimulujícím nákup elektroautomobilů ve vybraných zemích světa viz další články na s. 8-9; k tématu viz také 
komentář na s. 16. -- K podpoře elektromobilů v ČR i v dalších zemích viz HN č. 88/2016, (6.5.2016), s. 4. 
 
George Soros 
In existenzieller Gefahr : zur Überwindung der Flüchtlingskrise sollte Europa Anleihen begeben, 
empfiehlt George Soros 
V existenčním nebezpečí : na překonání uprchlické krize by měla Evropa vydat dluhopisy, 
doporučuje George Soros 
Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 73 (15.4.2016), S. 72 
Dosavadní dohody Evropské unie s Tureckem o zamezení migrace a návrhy Evropské komise na 
přerozdělení migrantů systémem kvót nebudou podle autora při řešení uprchlické krize účinné. Jejich 
hlavním problémem je především podfinancovanost. Funkční evropský azylový systém bude totiž 
podle jeho odhadu vyžadovat roční náklady ve výši alespoň 30 miliard eur. Evropská unie by proto 
měla uvažovat o zvýšení daní či zavedení nových daní (například zavedením zvláštní daně na benzín 
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nebo zvýšením vízových poplatků pro občany třetích zemí). Dále by EU ale také měla na řešení 
uprchlické krize přesměrovat kapacity svých stabilizačních mechanismů EFSM a ESM a v neposlední 
řadě využít svůj příznivý rating a prostředí nízkých úroků k vydání dluhopisů. 
 
In it together? : fiscal policy 
Na jedné lodi? : fiskální politika 
The Economist, Vol. 418, (2016) No. 8982, p. 30-31 
Britská konzervativní vláda byla v r. 2015 zvolena na základě slibu, že dá do pořádku veřejné finance. 
Ve snaze o vyrovnaný rozpočet hlásá, že "všichni v tom jedeme společně", aby potlačila všeobecné 
přesvědčení, že konzervativci jsou stranou bohatých. Jak však vyplývá z návrhu na snížení příspěvku 
hendikepovaným osobám na zdravotní pomůcky (návrh byl nakonec stažen) a dalších bodů, postoj 
vlády vůči chudým je stále tvrdší. Daňové a sociální reformy tak vychylují misky vah ve prospěch 
bohatých. -- Viz i článek na s. 14-15. 
 
Johanna Melka 
Russie : risques sur les finances publiques 
Rusko : rizika ohrožující veřejné finance 
Conjoncture, No. 3 (2016), p. 21-29 
Veřejné finance Ruska jsou i přes nepříznivou ekonomickou situaci v poměrně dobrém stavu. 
Problémem je ale závislost na příjmech z nerostných surovin. Rozpočtové příjmy klesající v důsledku 
nízkých cen ropy byly dosud vyvažovány depreciací rublu. Nízké ceny ropy jsou očekávány i do budoucna. 
Je zřejmé, že by bylo potřeba omezit rozpočtové výdaje, nicméně je otázkou, do jaké míry k tomu má 
vláda prostor - penzijní výdaje vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji rostou, prostředky    
z Národního fondu bohatství původně určené na financování penzí byly využity k rekapitalizaci bank, 
roste regionální zadlužení. V roce 2016 a částečně ještě v roce 2017 může být deficit kryt ze státních 
fondů, do budoucna je však třeba získat další zdroje příjmů a provést důchodovou reformu. Není ale 
zřejmé, zda si na takové reformy ruská vláda v období před parlamentními volbami troufne. - Pozn. -- 
Na webu BNP Paribas dostupné také v angličtině. 
Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page= 
Page1&Lang=en-US 
 
Michal Lehuta, Ján Záborský 
Veľký ľavo-pravý sociálny balíček 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 12, s. 18-20 
Příspěvek shrnuje programové priority nové koaliční vlády na Slovensku, porovnává je s předvolebními 
sliby pravicových i levicových stran účastných na vládě a polemicky hodnotí některé z deklarovaných 
priorit. Zmiňuje např. plánované drobné snížení daně z příjmů právnických osob (na 21%), plánované 
zvýšení limitů na paušální výdaje pro živnostníky a zrušení daňových licencí od r. 2018. Zvažuje také 
dopad nových státních výdajů a financování programových priorit na státní rozpočet a jeho deficit. -- 
K tématu též rozhovor na s. 20-21. -- Podrobněji k budoucnosti penzí a k vládním prioritám v oblasti 
důchodového systému viz příspěvek v čas. Trend č. 13/2016, s. 38-40. 
 
Jan Lokajíček 
Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - co přinese nového? 
Interní auditor, Sv. 20, (2016) č. 1, s. 31 
Článek se zabývá připravovaným novým návrhem zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který 
nahradí stávající zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Nový zákon přináší důkladnou revizi 
fungování systému řízení a kontroly veřejných financí, přičemž jeho cílem je především uvést tuto 
oblast do souladu s mezinárodními standardy, ale také zjednodušit a zkvalitnit systém jako celek. 
Autor článku seznamuje se změnami v oblasti interního auditu, dalšími klíčovými změnami a dále 
implementací, účinností a metodickou podporou nového zákona. 
 

http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=en-US
http://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=en-US
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Zdravotnictví 

By Andrew Ward 
Tweaking the formula 
Co se vzorcem 
Financial Times, Vol. 2016, No. 39147 (26.4.2016), p. 7 
Vlády celého světa zápasí s rostoucími náklady na zdravotní péči o stárnoucí obyvatelstvo a i v Británii 
probíhá intenzivní debata o tom, jaká je cena lidského života. Země má silný farmaceutický průmysl, 
ale ne vždy se k pacientům dostanou nejnovější léky; ve skutečnost je Británie z tohoto hlediska 
nejpomalejší mezi zeměmi EU. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) vytvořil 
tvrdé překážky pro přístup nových léků na trh tím, že porovnává cenu léčby s přínosem pro pacienta 
měřeným podle vzorce "přidané roky života s upravenou kvalitou" a pokud by cyklus léčby z tohoto 
pohledu stál více než 30 000 GBP, zavedení léku normálně nedoporučuje. Britský systém má mnoho 
kritiků, především ze strany farmaceutických firem a skupin pacientů, kteří považují metodologii 
NICE za příliš rigidní a výdajový strop 30 000 GBP za příliš nízký. 

Životní prostředí 

Laure Grazi and Arthur Souletie 
Renewable energies public policy challenges  [elektronický zdroj] 
Obnovitelné zdroje energií : výzvy veřejné politiky 
Trésor-economics, Vol. 2016, No. 162, p. 1-8 
Analýza současného stavu využívání obnovitelných zdrojů energie ve Francii, jejich nákladů a podpory. 
V roce 2014 se obnovitelné zdroje ve Francii podílely na celkové spotřebě energie 14,6 %. Do roku 2020 
by měl podíl obnovitelných zdrojů vzrůst na 23 %, do roku 2030 pak na 32 %. Využívání obnovitelných 
zdrojů je podporováno z veřejných zdrojů, konkrétní způsob podpory se liší podle dílčích oblastí 
(elektřina, teplo, biopaliva, bioplyn). Efektivita přechodu k obnovitelným zdrojům je měřena pomocí 
nákladů na snížení emisí oxidu uhličitého o tunu. Tyto náklady se významně liší podle použitého 
obnovitelného zdroje (u produkce elektřiny jde konkrétně o rozmezí 59-500 euro). U elektřiny se jako 
ekonomicky nejvhodnější jeví využívání větrných elektráren (ve studii ale nebyly zvažovány vodní 
elektrárny), u produkce tepla je pak nejvýhodnější možností biomasa. - Pozn. -- Článek je na webu DG 
Trésor dostupný také ve francouzské verzi. 
Plný text dostupný z: http://www.tresor.economie.gouv.fr/13270_tresor-economics-2016 
 
Petra David, Milan Křápek 
Solution to the unavailability of old cars' emission values for the purpose of an environmental 
road tax base 
K řešení nedostupnosti hodnot emisí u starších automobilů s ohledem na základ ekologické 
silniční daně 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Vol. 18, (2015) No. 3, p. 121-131 
Problematika společenských nákladů užívání motorových vozidel a zdanění emisí oxidu uhličitého     
z provozu motorového vozidla s cílem postihnout tuto negativní externalitu. Autoři nejprve rozebírají 
teoretický pohled na ekologické zdanění motorových vozidel a obhajují zavedení daně ze silničních 
motorových vozidel s ohledem na životní prostředí v ČR a EU. Následně vytvářejí model k určení 
hodnoty emisí vozidel poprvé registrovaných v ČR v období 2000-2012. Jejich cílem je formulovat 
vhodný a obecně použitelný návrh daňových opatření, která berou v úvahu emise osobních 
automobilů, a objevit a propočítat mechanismus odhadu hodnoty emisí automobilů, protože tyto hodnoty 
nejsou zaznamenány v registru vozidel. Zdrojem dat o emisích oxidu uhličitého u jednotlivých typů 
automobilů je databáze z Velké Británie, která obsahuje údaje od r. 2000. 
 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/13270_tresor-economics-2016
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Životní úroveň 

Michal Lehuta 
Chudoba si zaslúži viac pozornosti 
Trend, Sv. 26, (2016) č. 11, s. 10-14 
Problematika chudoby, sociálního vyloučení a životní úrovně na Slovensku a pohled na její vývoj       
v posledních letech. Autor také hodnotí opatření a výsledky sociálních balíčků minulé slovenské vlády 
a věnuje se konceptu základního (garantovaného) příjmu a odvodového bonusu i zkušenostem z dalších 
evropských zemí. -- Statistický pohled na chudobu v ČR a hraniční meze chudoby viz příspěvek v čas. 
Statistika & my č. 3/2016, s. 31. 
 
Lukáš Kučera 
Příjmy domácností narostly nejrychleji od hospodářské krize 
Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 3, s. 26-27 
Článek se zaměřuje na tuzemský trh práce v prvních třech čtvrtletích r. 2015 a s využitím statistiky národních 
účtů představuje příjmy domácností a jejich dynamiku v porovnání s předchozími lety. Ilustruje růst 
objemu mezd a platů v ČR, zisky z malého podnikání, saldo důchodů z vlastnictví a saldo přerozdělení 
s ostatními sektory (zejména vládní instituce). Autor zdůrazňuje, že hrubý disponibilní důchod 
domácností v ČR stoupl ve sledovaném období nejrychleji od srovnatelného období krizového r. 2009. 
 
Facundo Alvaredo, Anthony B. Atkinson, and Salvatore Morelli 
The challenge of measuring UK wealth inequality in the 2000s 
Problematika měření majetkové nerovnosti ve Velké Británii na počátku 21. století 
Fiscal studies, Vol. 37, (2016) No. 1, p. 13-33 
Statistický pohled na majetkovou nerovnost, rozdělení soukromého bohatství a jejich zjišťování ve 
Velké Británii po r. 2000. Autoři prostřednictvím údajů z dostupných zdrojů dat hledají odpovědi na 
otázky, jaký je celkový podíl bohatství, které vlastní horní jedno procento nejbohatších obyvatel, zda 
je majetek rozdělen nerovnoměrněji než příjmy a zda se postupem času zvětšuje koncentrace bohatství 
v rukou nejbohatších lidí. Ukázalo se, že údaje o rozdělení majetku po r. 2000 jsou značně neúplné a 
hlavním zjištěním z pohledu autorů je nutnost dalších investic do zlepšení informační základny a 
zdrojů dat vhodných pro daná zkoumání. - Pozn. -- Viz i další příspěvky tematického čísla "Household 
wealth data and public policy", např. Household wealth in Great Britain: distribution, composition and 
changes 2006-12 na s. 35-54. 

Ostatní 

entretien avec Wladimir Andreff 
État des lieux de l'économie du sport 
Současná situace ekonomiky sportu 
Problemes économiques, No. 3131 (2016), p. 5-12 
Ekonom Wladimir Andreff se v rozhovoru vyjadřuje k vývoji sportovního sektoru v rozvojových         
i rozvinutých zemích. Podíl sportu na HDP v průběhu let výrazně rostl. V průběhu hospodářské krize 
sice došlo k utlumení, sport začal ale být silně podporován v zemích střední Asie a Perského zálivu 
(mj. snaha o diverzifikaci ekonomik dosud závislých zejména na těžbě ropy). Hospodářská krize 
dopadla v rozvinutých zemích zejména na amatérský sport a profesionální sport na nižších úrovních, 
do určité míry ale postihla také sport na nejvyšších úrovních (pořádání velkých akcí, jako např. olympijských 
her, je více zvažováno a více se objevují také diskuze o negativních dopadech těchto akcí). Dále 
Andreff komentuje situaci fotbalových lig v USA a v Evropě (uzavřenost vs. otevřenost lig, jejich 
financování a zadluženost evropských klubů). -- K tématu "sportovního byznysu" také viz články na 
str. 13, 18, 24, 28 a 33. 
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William Parienté 
Mesurer l'effet des politiques publiques 
Měření dopadu veřejné politiky 
Problemes économiques, No. 3132 (2016), p. 57-64 
Využití metody randomizovaného hodnocení k měření efektivity veřejné politiky. Randomizované 
hodnocení ve společenských vědách, využití v praxi (obecně, hodnocení politik zaměstnanosti, 
hodnocení opatření proti chudobě), limity metody. - Pozn. 
 
Christian Ramthun, Max Härder, Cordula Tutt 
Weihnachten im Frühling 
Vánoce na jaře 
WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 17, S. 20-22 
V Německu pro velkou koalici začíná volební boj, který bude drahý pro daňové poplatníky. Debata     
o důchodech je na začátku: Unie a SPD balí své dárky, které by jim ve volbách do Spolkového sněmu 
v roce 2017 zajistily nejlepší pozici. Článek rozebírá plány pro čtyři oblasti: daně, zdravotnictví, 
důchody a rodinnou politiku. 
 
Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 14  

Politika na dluh - příjmy a majetek parlamentních politických stran v r. 2015 v ČR (s. 6) a komentář 
na s. 35; Proč mladí šéfují státní správě: zaměstnávání mladých (s. 12-15); Konec kampeliček v Česku 
se blíží: tři ze čtyř největších družstevních záložen podaly žádost o bankovní licenci. Čtvrtá se k tomu 
chystá nejpozději napřesrok (s. 16-19); Nafukující se bubliny v Evropě: poslední kroky ECB mnohé 
pozorovatele šokovaly. Cíl - předcházet deflaci a podporovat růst - je sice zřejmý, ale politika samotná 
je receptem na nestabilitu - komentář H.-W. Sinna (s. 36-37); Revoluční změny ve stíhání firem - 
změny zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (s. 38-40); Rozbor českého HDP v šesti 
grafech - grafy znázorňují vývoj české ekonomiky od r. 1997 (s. 58).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 15  

Sladký život na dávkách? Je to mýtus - analýza sociálního systému a sociálních dávek v ČR, porovnání 
s dalšími státy EU (s. 8-11); Daňové ráje na odstřel? - komentář J. Hrstkové k Panama Papers a 
výměně daňových informací (s. 34); Ekonomova konkubína - ekonomický pohled na prostituci od 
prof. R. Skidelskyho (s. 36-37); Panamské dokumenty nejsou pro stát důkaz: obří únik dat o miliardových 
účtech v Panamě se dotýká řady Čechů. Policie nebo finanční úřady ale potřebují originály, uniklá 
data totiž nejsou ověřitelná - právní rovina Panama Papers (s. 38-39).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 16  

Ajťák i svářeč: firmy loví zaměstnance - volná pracovní místa, nabídka práce a mzdy v ČR (s. 6-10); 
Politika: málo práce za mnoho peněz - financování politických stran a s tím spojené skandály v historii 
(s. 18-21); Daňové přístavy: svět firem beze jména - Panama Papers (s. 24-25); Konec tendrů na právní 
služby: projednávaný nový zákon o veřejných zakázkách počítá s tím, že veřejné instituce si budou 
najímat právníky na soudní spory bez výběrových řízení (s. 40-41) a následný rozhovor na s. 42-43; 
Nedostižné Německo - porovnání ekonomické úrovně Německa a Česka/Československa (s. 58).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 17  

Ekonomický zázrak Karla IV.: ekonomika středověku (s. 8-14); Co je špatného na záporných sazbách? - 
komentář. J. E. Stiglitze (s. 38-39); Výměna informací o daních zachrání stovky milionů, říká o nových 
mezinárodních dohodách Zdeněk Hrdlička z ministerstva financí (s. 42); Kuba na rozcestí: šance pro české 
firmy - pohled na česko-kubánský obchod a další potenciál spolupráce (s. 50-51) a rozhovor s M. Tlapou 
Kubánci se obávají tržní reformy (s. 52-54).  
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Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 18  

Jak chytře pořídit osobní automobil - porovnání různých forem financování koupě auta v ČR se 
zaměřením na operativní leasing (s. 6-10); Spor o provize jde do druhého kola: do sněmovny se vrací 
novela zákona, která má omezit vysoké odměny pojišťováků (s. 20-21); Být či nebýt v unii: Britové 
budou v červnu hlasovat o setrvání v EU. Co by odchod země znamenal a vydělal by na něm někdo? - 
komentář prof. Boskina (s. 34-35) a komentář Brexit v kostce na s. 58; Nebudu nový král exekutorů: 
říká Lukáš Jícha, šéf přerovského exekutorského úřadu, který provádí 70 tisíc exekucí ročně (s. 36-38); 
Zablokované kolektivní vyjednávání může vyřešit ministerstvo i rozhodce (s. 39).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 15  

Levné peníze pro premianty - grafické znázornění hodnocení dlouhodobé schopnosti splácet státní 
dluh u vybraných zemí světa (s. 9); V ráji milionů za vodou: jak to udělat, aby vám nebylo vidět do 
karet aneb Průvodce po světě offshorových peněz na základě úniku dat z Panamy (s. 10-14) a komentář 
M. Zámečníka na s. 3; Nízké daně? Offshore už není, co býval: jestli máte firmu na Panama Papers, 
připravte se na návštěvu z finančního úřadu, říká partner firmy Apogeo Vítězslav Hruška (s. 15-17); 
Dáme vám to ještě levněji: bankéři roky tvrdí, že sazby u hypoték jsou už na dně a nemohou jít níž. Přesto 
klesají. A kvůli tvrdé konkurenci a nové legislativě budou dál (s. 28-31); Soumrak šťavnatých provizí: spor    
o regulaci odměn zprostředkovatelů se vrací do sněmovny - k novelizaci zákona č. 38/2004 Sb. (s. 38-39).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 18  

Rozpočet startuje k volbám: na budoucnost při rozhazování jako obvykle nikdo nemyslí - komentář   
P. Párala (s. 16); Evropská krize právního státu: Maďarsko a Polsko podkopávají hodnoty osmadvacítky, 
která si s tím neví rady (s. 17) a reakce M. Zámečníka Až bude Orbán v Berlíně (s. 18-19); Západ 
nedoháníme, dohání nás Východ: Česko je země s vysokým HDP a nízkými mzdami. Proč jsou Polsko 
a Pobaltí úspěšnější? - porovnání některých hospodářských ukazatelů zemí EU (s. 33-35); Více nezávislosti, 
méně času: revoluce na auditorském trhu odstartovala, tisíce firem musejí vyměnit auditora - nucená 
rotace auditorských firem u subjektů veřejného zájmu (s. II-IV příl. Audit & ISO); Argentinské vzestupy 
a pády: nepoučitelní investoři se perou o dluhopisy země, která za sebou má osm bankrotů (s. 44-45); 
Okamžik pravdy: premiér Aleksandar Vučic chce Srbsko přivést do EU. Jeho lidé o to nijak zvlášť 
nestojí - volby v Srbsku a plánovaný vstup do EU (s. 48-49).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 75 (19.4.2016)  

Ropa jako zbraň - geopolitická rivalita Saúdské Arábie a Íránu ovlivnila dohodu o zmrazení těžby ropy (s. 2); 
Registr smluv poškodí státní fimy, píše se ve studii pro vládu (s. 4) a komentář na s. 8; Věřitelé se 
snaží vyhnout další řecké krizi. V červenci Aténám dojdou peníze - hodnocení záchranného programu 
pro Řecko (s. 5); Seriál Investice 2016 - 3. díl je věnován alternativním investicím, zlatu, komoditám a 
rizikům s nimi spojeným (s. 18-21).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 80 (26.4.2016)  

S kontrolním hlášením si podnikatelé dávali na čas (s. 4); Musíme znát i majitele fondů, navrhuje Jourová - 
evropské plány na omezení agresivních způsobů daňové optimalizace (s. 6); GE chce prodat polovinu 
své české banky nejméně za 18 miliard. Na burzu už vstoupí pod novým názvem (s. 15); Studie: 
Česko nemůže na dohodě EU s USA prodělat - obchodní dohoda TTIP (s. 15) a komentář na s. 8;       
S růstem trhu osobních aut roste i nabídka financování jejich nákupu - druhy a objemy financování 
osobních a užitkových aut v ČR (s. 19).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 82 (28.4.2016)  

Opozice útočí na EET. Podnikatele s malými příjmy z toho vynechte, žádá TOP 09 (s. 5); Řecko se 
hádá s věřiteli. Tsipras chce eurosummit - nová vlna krize v Řecku (s. 6); Pohřeb nenarozené finanční 
ústavy: krachem finanční ústavy se staneme jedinou zemí v regionu, která nemá a nebude mít 
hodnověrnou dluhovou brzdu. A za to jednou krutě zaplatíme - komentář D. Klimeše (s. 8).  
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Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 85 (3.5.2016)  

Otec bitcoinu odhalil svou identitu. Je z Austrálie (s. 3); Greenpeace zveřejnilo tajné listiny k obchodní 
dohodě EU s USA - TTIP leaks (s. 6); Návrh na zdanění restitucí je drzost - komentář kardinála Vlka   
k návrhům na zdanění restitučních finančních náhrad církvím (s. 8); Banky musí změnit myšlení: 
digitalizace nutí banky uvažovat o tom, jak konkurovat novým firmám, které se díky technologiím 
derou do finančního světa - banky a digitální revoluce (s. 20-21).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 87 (5.5.2016)  

Řidiči ušetří. Daň za stará auta se odkládá - otázka ekologické daně a sazby za registraci nejstarších 
aut v ČR (s. 1) a komentář na s. 8; Před chudobou nejlépe chrání přídavky na děti. Bezdětní mají smůlu, 
tvrdí ekonomové - chudoba v Česku (s. 5); Bezvízový styk s Tureckem má být výhodný i pro unii (s. 6); 
Češi milují vlastní bydlení, vzdalují se tak Západu - převaha vlastnického bydlení v ČR (s. 14).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 90 (10.5.2016)  

Do vedení ČNB míří Rusnokův muž: budoucí šéf ČNB Rusnok chce do rady ekonoma Vojtěcha Bendu - 
problematika vyjednávání o složení bankovní rady s prezidentem (s. 1) a komentář na s. 8; Státu chybí 
IT experti a právníci. Nabízí jim ale jen 20 tisíc měsíčně - dopady služebního zákona na personální politiku 
státních úřadů (s. 3); Řecké reformy by měly brzy vést k další finanční pomoci - otázky restrukturalizace 
řeckého zadlužení a dokončení revize záchranného programu (s. 3); Stát konečně trestá hospodské za 
kvízomaty - finanční postihy provozovatelů za nelegální kvízomaty (s. 4); Kamarádit se s vládou se 
nejvíc vyplácí v Rusku, nejférověji se hraje v Německu, tvrdí The Economist - pohled na "kumpánský 
kapitalismus" (s. 13).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Sv. 14 (2016), č. 3  

Změny účetních předpisů pro neziskové subjekty (s. 3-8); Novela rozpočtové skladby: účinnost novely 
15.2.2016 (s. 13-21); Daňová informační schránka [1.] (s. 27-30).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Sv. 14 (2016), č. 4  

Odpovědnost za hospodaření PO (příspěvkové organizace) obce [1.] - osoby odpovědné za její řízení (s. 3-6); 
Daňová informační schránka [2.] (s. 7-9); Některé domněnky a mýty ve zdravotním pojištění (s. 14-17); 
Průvodce kontrolním hlášením plátce DPH (s. 22-31).  
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Daně 

28175I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives.Volume 1., Introduction to European VAT 2016 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 1., Úvod do evropské daně z přidané hodnoty 2016 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2016, xxiv, 1670 s. 
Systematický přehled dopadů práva ES na problematiku nepřímých daní a souvisejících předpisů a 
pojednání o precedenčním právu soudů ES v záležitostech nepřímých daní, zejména DPH. Kniha 
nejprve přináší výklad obecných témat - zdroje komunitárního daňového práva, právní principy a 
nástroje, soudní opatření, účinnost evropského práva a metody výkladu práva Společenství. Dále se 
věnuje problematice daně z přidané hodnoty - DPH jako rozpočtový fenomén, evropská DPH: 
důkladný pohled na sazby, výpočty, transakce podléhající dani, osoby povinné k dani a jejich povinnosti, 
zdanitelná plnění a místo zdanitelného plnění, osvobození od daně, odpočet daně, povinnosti osob 
povinných k dani a některých osob nepovinných k dani, srážky, nemovitý majetek, zvláštní režimy, 
odchylky atd. Evropská DPH je pojednávána na základě přepracované směrnice o DPH (2006/112/ES), 
která nahrazuje První a Šestou směrnici o DPH. Problematiku DPH objasňují výňatky z rozhodnutí 
Evropského soudního dvora. - 2016 - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-357-1 (brož.) 
 
28175II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives.Volume 2., Integrated texts of the VAT directive 2016 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 2., Plné znění směrnice o DPH pro rok 2016 
[S.l.] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2016, lxxxiv, 300 s., lxiv, 160 s. : tab. 
První část publikace přináší text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 
ve znění prováděcího nařízení Rady EU č. 282/2011 (prováděcí pravidla týkající se osob povinných k dani, 
dodávání zboží a poskytování služeb a místa zdanitelného plnění) a směrnice 2013/61/EU s přílohami. 
Ve druhé části je obsažen text Šesté směrnice o DPH 77/388/EHS platné před 1. lednem 2007. - 2016 - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-355-7 (brož.) 
 
28445 
Ladislav Pitner, Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1.1.2016 
Olomouc : ANAG, 2016, 807 s. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s navazujícím 
komentářem a odkazy na související ustanovení. Znění zákona je doplněno přehledem vybraných 
aktuálně platných informací, stanovisek a sdělení MF k uplatňování DPH. Komentář je zaměřen na 
praktickou aplikaci příslušných ustanovení zákona o DPH a tomu jsou přizpůsobeny i praktické 
příklady. - 10. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7554-005-8 (váz.) 
 
28446 
Daně 2016 a předpisy související s přehledy změn 
Olomouc : ANAG, 2016, 1407 s. 
Úplná znění všech daňových zákonů, účinná k 1.1.2016. Jednotlivé zákony jsou doprovázeny 
komentovaným přehledem změn. Informace daňové správy k jednotlivým daňovým předpisům, znění 
prováděcích vyhlášek, metodických pokynů či sdělení GFŘ. Kromě daňových zákonů jsou v knize 
uvedeny zákony o mezinárodní pomoci při správě daní, zákon o finanční správě ČR, zákon o účetnictví, 
zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon           
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. - ISBN: 978-80-7554-006-5 (brož.) 
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28385IV 
Jana Dlabačová a kolektiv autorů 
Daně z příjmů 2016. Dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2016, 64 s. 
V první části přehled legislativy - novely zákona o daních z příjmů platné od roku 2015 a 2016. 
Aktuality v dani z příjmů právnických i fyzických osob pro rok 2016 v návaznosti na další předpisy 
(změny v účtování a vykazování, daňová rezerva, prokazování nároků na slevu aj.). V druhé části jsou 
uveřejněna zpracovaná stanoviska k odborným dotazům z oblasti daní a účetnictví. - Obálkový 
podnázev: účetnictví, daně, mzdy, pojištění. - ISBN: 978-80-87367-66-7 (brož.) 
 
28425 
Václav Benda, Růžena Hrůšová 
DPH ve zvláštních režimech jednoho správního místa, přenesení daňové povinnosti a kontrolní hlášení 
Praha : POLYGON 2016, 145 s. 
Aktuálně platná pravidla v oblasti zvláštních režimů, tj. zvláštního režimu jednoho správního místa a 
zvláštního režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v tuzemsku. Zvláštní 
režim jednoho správního místa byl zaveden od roku 2015 u vybraných služeb poskytovaných přeshraničně 
osobám nepovinným k dani. Zvláštní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného 
plnění v tuzemsku byl v roce 2015 rozšířen a je uplatňován v rámci tzv. trvalého a dočasného použití. 
Další aktuální problémy při uplatňování DPH např. při stanovení sazeb daně, osvobození od daně       
u dodání a nájmu nemovitých věcí a v oblasti správy DPH. Metodická pravidla pro podávání 
kontrolních hlášení od 1.1.2016. Praktické postupy jsou doplněny příklady a odkazy na příslušná 
ustanovení zákona o DPH. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7273-176-3 (váz.) 
 
28432 
Jana Volková, Veronika Tomanová 
Kontrolní hlášení 2016 : výklad s příklady : praktický průvodce novým hlášením 
Praha : 1. VOX 2016, 80 s. 
Postupy a příklady vyplnění kontrolního hlášení ve vazbě na daňová přiznání. Způsoby odeslání správci 
daně. Daňová řízení v návaznosti na podání kontrolního hlášení. Sankce. Návaznost kontrolního 
hlášení na daňová přiznání k DPH. - 1. vyd. - Příloha obsahuje formulář kontrolního hlášení. - ISBN: 
978-80-87480-42-7 (brož.) 
 
28427 
Mária Mikulecká 
Kontrolní hlášení : praktická příručka k vyplnění formuláře 
Olomouc : ANAG 2016, 135 s. 
Příručka si klade za cíl seznámit osobu podávající kontrolní hlášení s tímto speciálním typem 
daňového tvrzení. V úvodu jsou vysvětleny principy kontroly, zákonná ustanovení, lhůty pro podání a 
doručení kontrolního hlášení, typy hlášení a výše pokut. Další, praktická část je věnována obsahovému 
vymezení jednotlivých oddílů kontrolního hlášení a jeho vazbě na daňové přiznání DPH. V příloze 
jsou uveřejněny pokyny k vyplnění kontrolního hlášení DPH a odpovědi na časté dotazy. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7554-002-7 (brož.) 
 
28392 
Jane Frecknall-Hughes 
The theory, principles and management of taxation : an introduction 
Teorie, principy a řízení daní : úvod 
London : Routledge, 2015, xiii, 148 s. : obr., grafy, vzorce 
Kniha srozumitelným způsobem a v mezinárodních souvislostech popisuje principy a teorie zdanění. 
Povzbuzuje čtenáře k přemýšlení a pochopení důvodů a různých možností zavedení daní a též 
problémů s tím spojených. Zahrnuje filozofii a historii zdanění, typy daní a mezinárodní témata včetně 
smluv o dvojím zdanění, daňových rezidencí a převodních cen. Je základním textem pro studenty, kteří 
se zabývají daněmi, obchodem, financemi a účetnictvím. - Pozn. - ISBN: 978-0-415-43234-4 (brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

28393 
Steven Pressman 
Understanding Piketty's Capital in the twenty-first century 
Jak porozumět Pikettyho Kapitálu v 21. století 
Abingdon : Routledge, 2016, xvi, 196 s. : tab., grafy 
Kniha Thomase Pikettyho Kapitál v 21. století se krátce po vydání stala bestsellerem. Nicméně jen 
málo lidí ji opravdu četlo. Recenzenti se přesto shodli, že kniha je důležitá, protože se dotýká jednoho 
z největších problémů amerického a britského hospodářství a rovněž mnoha rozvinutých zemí: 
rostoucího příjmu a nerovnosti majetku. Dále poskytuje objasnění problému a politické řešení, kterým 
je globální daň z majetku. Kniha nabízí shrnutí argumentů Pikettyho práce. Dále vyplňuje mezery       
v Pikettyho knize, když přibližuje čtenářům pozadí, které potřebují k jejímu pochopení. Tyto informace 
se zabývají zdroji ekonomických dat, mírou nerovnosti a důvody, proč je nerovnost příjmu v současnosti 
tak důležitým tématem. Na závěr kniha předkládá obhajobu Pikettyho analýzy, ale v některých místech 
i kritiku jeho práce. Autor vysvětluje proč je problém nerovnosti důležitý, odkud pocházejí Pikettyho 
data a také silné a slabé stránky těchto dat. Obhajuje Pikettyho nerovnost, r>g, jako příčinu nerovnosti 
narůstající posledních několik desetiletí v mnoha rozvinutých zemích. Za použití Pikettyho vlastních 
dat tato kniha dokazuje, že rostoucí nerovnost není charakteristická jen pro kapitalismus, nýbrž 
vyplývá z rozdílné míry růstu příjmu a majetku, a může se objevit v každém typu ekonomického 
systému. Jak porozumět Pikettyho Kapitálu v 21. století je ideálním úvodem k jedné z nejdůležitějších 
knih současnosti pro každého, kdo se zajímá o Pikettyho práci a otázku nevyhnutelnosti nerovnosti. - 
ISBN: 978-1-138-93975-2 (brož.) 
 
28450 
Niall Ferguson ; přeložila Daniela Orlando 
Velký rozklad : o úpadku institucí a zániku ekonomik 
Praha : Argo 2016, 174 s. : il. 
Autor zkoumá příčiny velkého institucionálního úpadku bohatých západních zemí. Symptomy stagnace 
a úpadku lze vidět ve zpomalování ekonomického růstu, v zadlužení,  narůstající nerovnosti, stárnutí 
populace i přebujelé státní správě. Deficity demokracie, problematičnost regulačních opatření, 
právnický stát i lhostejná společnost, to jsou důvody, proč západní státy vykazují nižší tempo růstu a 
větší nerovnost než dřív. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-257-1638-0 (brož.) 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

28437 
Petr Teplý 
Consumer lending in theory and practice 
Spotřebitelské úvěry v teorii a praxi 
Prague : Karolinum, 2015, 187 s. : tab., grafy, vzorce 
Kniha se zabývá spotřebitelským úvěrem z teoretického i empirického hlediska. V teoretické části je v širším 
kontextu analyzována finanční gramotnost, zadlužení domácností a globální trh spotřebitelských úvěrů 
včetně témat z oblasti práva, regulace a řízení rizika. V empirické části je používán Navigátor 
bezpečného úvěru jako hodnotící nástroj k posouzení bankovních a nebankovních poskytovatelů 
spotřebitelských úvěrů v České republice. Ačkoliv je tento empirický výzkum proveden jako 
případová studie zaměřená na Českou republiku, jeho základní myšlenky mohou být aplikovány i na 
jiné země. V závěru knihy jsou obsaženy doplňkové texty k tématu spotřebitelských úvěrů (včetně 
případových studií a neoficiálního překladu českého zákona o spotřebitelském úvěru). Poskytuje tak 
čtenáři několik náhledů na dané téma. - Příl. - ISBN: 978-80-246-3236-0 (brož.) 
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E-9575 
Ministerstvo financí, Finanční analytický útvar 
Finanční analytický útvar : výroční zpráva 2015 
V Praze : Ministerstvo financí ČR, 2016, 40 s. : il. 
Informace o činnosti Finančního analytického útvaru za rok 2015 je rozčleněna do oddílů: analytická 
činnost, prognóza dalšího vývoje, mezinárodní spolupráce, legislativní činnost, mezinárodní sankce, 
kontrolní činnost, statistický přehled a kontaktní údaje. - ISBN: 978-80-85045-88-8 (brož.) 
Plný text dostupný z: http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-
penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-
analytickeh-24287 
 
 
28426 
Tomáš Cipra 
Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou 
Praha : Ekopress, 2015, 308 s. : il. 
Základní výpočetní principy ve financích a pojišťovnictví. Výklad je rozčleněn do kapitol: Jednoduché 
úročení a diskontování; Krátkodobé cenné papíry; Složené úročení; Časová hodnota peněz a investiční 
rozhodování; Důchody; Umořování dluhu; Dluhopisy; Akcie; Termínové obchody; Spekulace s cennými 
papíry; Analýza portfolia; Co je pojištění; Úmrtnostní tabulky; Výpočet pojistného v životním 
pojištění a rezerva; Penzijní fondy; Zdravotní pojištění; Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. 
Výklad důležitých finančních a pojistných pojmů obsahuje též vzorce, poznámky a příklady. - 3. vyd. 
(v Ekopressu 2. vyd.) - V příloze finanční tabulky. - ISBN: 978-80-87865-18-7 (brož.) 
 
28391 
James Rickards 
The death of money : the coming collapse of the international monetary system 
Smrt peněz : blížící se kolaps mezinárodního měnového systému 
[S. l.] : Portfolio Penguin, 2015, x, 356 s. : tab. 
Mezinárodní měnový systém se za posledních sto let zhroutil třikrát (v letech 1914, 1939 a 1971). 
Další kolaps se rychle blíží - a tentokrát je v ohrožení samotná instituce peněz. Autor ukazuje, jak se 
běžní občané, kteří spoří a investují, stávají pokusnými králíky v laboratoři centrálních bankéřů. 
Hlavní světoví finanční hráči, národní vlády, velké banky, multilaterální instituce to vždy jakž takž 
zvládnou a narychlo vytvoří nová pravidla hry. Skutečnými obětmi příští krize budou malí investoři, 
kteří předpokládali, že co fungovalo po desetiletí, bude fungovat i nadále. Americký dolar je světovou 
rezervní měnou od konce druhé světové války. Nyní ale největší konkurenti Ameriky - Čína, Rusko a 
Střední Východ - dělají vše možné, aby ukončily měnovou nadvládu Spojených států. Možnými následky 
jsou finanční válka, deflace, hyperinflace, zhroucení trhu, chaos. Naštěstí není pozdě připravit se na 
nadcházející smrt peněz. Tato kniha nám ukazuje jak. Autor objasňuje sílu přeměny nejistých peněz na 
reálné jmění: zlato, půdu, výtvarné umění a další hodnotné rezervy. Pouze národy a jednotlivci, kteří 
se dnes zajistí, přečkají v nadcházejícím víru událostí. - Pozn. - ISBN: 978-0-670-92370-0 (brož.) 

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

28435 
Karel Zeman 
Analýza privatizačního procesu v České republice 
Praha : Karolinum 2015, 294 s. : il. 
Přehled o privatizačním procesu v ČR od roku 1990 do roku 2010. V úvodní kapitole jsou popsány 
ekonomické teorie vztahující se k privatizačnímu procesu. Práce dále zkoumá všechny právní režimy, 
jejichž prostřednictvím byl celý privatizační proces realizován. Jde o tzv. malou privatizaci, velkou 
privatizaci a privatizaci zemědělského a lesnického majetku. U každého z těchto právních režimů je 
analyzován právní rámec a institucionální zajištění. Další část výzkumu zaujímá makroekonomická a 
statistická analýza každého právního režimu, která ústí v makroekonomickou syntézu celého 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/vysledky-cinnosti-financniho-analytickeh/2015/zprava-o-cinnosti-financniho-analytickeh-24287
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privatizačního procesu. Práce předkládá makroekonomické, statistické a národohospodářské závěry 
privatizace a výsledky testování praktické aplikovatelnosti teorií vztahujících se k privatizačnímu procesu. 
Text je doplněn tabulkami, grafy a přílohami. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-246-2939-1 (brož.) 
 
28436 
Karel Zeman 
Analýza restitučních procesů v České republice 
Praha : Karolinum 2015, 186 s. : il. 
Práce analyzuje vývoj zásadních procesů transformace národního hospodářství ČR od roku 1989 do 
roku 2010, a to procesu restitučního, procesu likvidace státních podniků, procesu konkurzního, resp. 
insolvenčního řízení státních podniků a procesu transformace státního majetku do vlastnictví obcí. 
Výzkum je rozdělen na analýzu vývoje procesu malé restituce, restituce mimosoudními rehabilitacemi, 
restituce zemědělského a lesního majetku, restituce církevního majetku, restituce židovského majetku 
a restituce historického majetku obcí. U každého ze zkoumaných právních režimů je aplikována 
totožná systémová struktura výzkumu, přičemž stěžejní část zaujímá právní, institucionální, věcná, 
makroekonomická a statistická analýza každého z nich, která ústí v komparaci všech restitučních 
procesů realizovaných v ČR. Úvodní kapitola se zabývá ekonomickými teoriemi, které se vztahují ke 
změnám vlastnických práv. Rozsáhlá analytická a komparativní část přináší makroekonomické, 
statistické a národohospodářské závěry. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-246-2954-4 (brož.) 
 
28434 
Zdeněk Jindra, Ivan Jakubec a kolektiv 
Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie 
Praha : Univerzita Karlova Karolinum 2015, 524 s. : il., mapy 
Monograficky pojatá vysokoškolská učebnice vykládá hospodářské dějiny českých zemí od poloviny 
18. století do roku 1918. První kapitola pojednává o ekonomických, institucionálních a právních 
základech vývoje českých zemí (základní pojmy, hospodářská a technická kultura). Druhá kapitola je 
věnována sociálním základům vývoje (demografický vývoj, etnicko-jazykové složení obyvatel 
českých zemí). Další kapitoly nastiňují vývoj v jednotlivých ekonomických sektorech (zemědělství, 
živnostenská výroba, tovární průmysl, doprava a komunikace, vývoj obchodu, peněžnictví a úvěrová 
soustava). Závěrečná část popisuje vývoj během první světové války a přípravy na hospodářské 
osamostatnění v ČSR. Kniha prezentuje rozdílné přístupy ve výkladu jednotlivých autorů, dané jejich 
odbornou specializací. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-246-2945-2 (brož.) 
 
28433 
Irah Kučerová 
Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států 
Praha : Univerzita Karlova Karolinum 2015, 232 s. 
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. 
Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický 
a geostrategický význam je však nepopiratelný. Studie se snaží středoevropský region definovat v jeho 
geografických, ekonomických, politických a institucionálních obrysech. Identifikuje jeho hlavní 
charakteristiky, věnuje pozornost současné debatě, která se k regionu váže v rámci EU, a potvrzuje 
hypotézu, že jeho odlišnost od ostatních členských států EU spočívá především v institucionálním 
prostředí středoevropských zemí, nikoliv v jejich ekonomické výkonnosti. Do středoevropského 
regionu jsou zahrnuty tyto státy: Polsko, Maďarsko, Československo, Slovinsko, Německá demokratická 
republika, Spolková republika Německo a Rakousko. Výběr států je zdůvodněn jejich historickou 
analýzou, srovnáním jejich ekonomického vývoje a transformačních strategií. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-246-3067-0 (brož.) 
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Informatika. Počítače 

28428 
Martin Kožíšek, Václav Písecký 
Bezpečně na internetu : průvodce chováním ve světě online 
Praha : Grada 2016, 175 s. : il. 
Publikace nabízí čtenářům přehlednou orientaci v problematice internetových rizik, upozorňuje na současné 
trendy a největší nebezpečí, která se v prostředí sítě internetu vyskytují (seznamování na internetu, 
sociální sítě, sociální inženýrství, kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking, phishing aj.). Formy 
kriminality, jakými jsou podvody, pomluvy, výhrůžky, porušování autorských práv i pornografie se 
týkají dětí i dospělých. Jak se jim bránit, jak rozpoznat nástrahy online komunikace a nebezpečí skrytá 
pod falešnými identitami, objasňují autoři také prostřednictvím velkého množství reálných případů a 
příběhů převážně z českého prostředí. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5595-3 (brož.) 
 
28430 
Stanislav Janů, Petr Urban 
Bible Microsoft Windows 10 
Brno : Zoner Press 2015, 252 s. : il. 
Příručka obsahuje množství rad, tipů, triků a návodů, které pomohou řešit každodenní situace při práci 
s Windows 10. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na instalaci programu, základy ovládání systému, režim 
klasické pracovní plochy, používání tabletového režimu, nový tip aplikací Windows Store, propojení   
s online službami a internetem, integrované nástroje, hry a multimédia a na bezpečnost. - Užitečné 
klávesové zkratky. - ISBN: 978-80-7413-328-2 (brož.) 
 
28429 
Marek Laurenčík 
Excel - pokročilé nástroje : funkce, makra, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady 
Praha : Grada 2016, 224 s. : il. 
Příručka pro pokročilého uživatele nabízí řešení nejčastějších problémů napříč verzemi 2007 až 2016. 
K nim patří tvorba tabulek, souvisejících s obchodní a řídicí a analytickou činností a příprava různých 
typů výstupů a importování dat z externích zdrojů. S výpočty, funkcemi a analýzou dat souvisí další 
možnosti pokročilého formátování, zejména úprava zobrazení údajů v buňkách a podmíněné formátování. 
Ke kompletní přípravě sešitu s klíčovými obchodními daty jsou nezbytné prvky ochrany dat, 
ověřování správnosti zadaných údajů a sdílení zpracovávaných dat. Součástí knihy je i řada příkladů    
k procvičení. - 1. vyd. - Dvě verze sešitů – pracovní verze se zadáním příkladů a kontrolní verze s vyřešenými 
příklady – jsou ke stažení na www.grada.cz. - ISBN: 978-80-247-5570-0 (brož.) 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

28439 
NEWTON College 
Evropská unie a její proměny v období globální nestability : souhrnná publikace                          
z vědeckopopularizačního semináře 
Praha : Newton College Vzdělávací středisko na podporu demokracie 2015, 127 s. : il. 
Jaké jsou příčiny toho, že EU čelí souběhu několika závažných krizí, které odhalují její vnitřní 
nesourodost a rozpory? A je EU schopna tyto krize vyřešit? Těmito a podobnými otázkami se zabýval 
vědeckopopularizační seminář, který se uskutečnil v listopadu 2015 v Brně. Sborník obsahuje výkladové 
texty: EU: nerealistické integrační ambice a selhávání při řešení krizí (J. Malý); Právo EU a současná 
migrační krize v EU (P. Wawrosz). V druhé části sborníku jsou zaznamenány přednášky a diskuse, které 
tematicky navazují na výkladový text: Kumulace krizí v evropském integračním procesu: směřuje EU 
k rozpadu? (J. Malý); Konkurenční potenciál EU: silné a slabé stránky (K. Mráček); Bod zlomu          
v globálním vládnutí a nové výzvy pro redefinici postavení státu (M. Šikula); Je už Řecko z nejhoršího 
venku? (T. Kozelský); Problematika migrace v právu EU (P. Wawrosz); Makrofinanční pomoc Ukrajině 
jako součást snah o stabilizaci ve východním sousedství EU (I. Dostálová). - Vědeckopopularizační 
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seminář realizovaný v rámci projektu "Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace". - ISBN: 
978-80-87764-05-3 (brož.) 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

E-9547 
International Monetary Fund 
Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions 2014 
Výroční zpráva o devizových úpravách a devizových restrikcích 2014 
Washington : International Monetary Fund, 2014, ix, 98 s. : tab., grafy + 1 CD-ROM 
Detailní popis devizových režimů členských zemí MMF. Devizové a obchodní systémy v jednotlivých 
státech v roce 2013, u některých zemí jsou údaje z první poloviny roku 2014. Situace a vývoj 
směnných kurzů a kurzové politiky. - ISBN: 978-1-49830-409-2 (brož.) 
 
E-9548 
International Monetary Fund 
Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions 2015 
Výroční zpráva o devizových úpravách a devizových restrikcích 2015 
Washington : International Monetary Fund, 2015, ix, 100 s. : tab., grafy, obr. + 1 CD-ROM 
Detailní popis devizových režimů členských zemí MMF. Devizové a obchodní systémy v jednotlivých 
státech v roce 2014, u některých zemí jsou údaje z první poloviny roku 2015. Situace a vývoj 
směnných kurzů a kurzové politiky. - Pozn. - ISBN: 978-1-51352-879-3 (brož.) 

Podnik a podnikání 

28441 
Boris Popesko, Šárka Papadaki 
Moderní metody řízení nákladů : jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení 
Praha : Grada, 2016, 260 s. : il. 
Výklad moderních a alternativních metod řízení nákladů, které reflektují světové trendy v manažerském 
účetnictví (tzv. Cost Management). V první části publikace jsou popsány základní pojmy nákladového 
a manažerského účetnictví a jeho aktuální trendy. Druhá část obsahuje detailní popis moderních metod 
řízení nákladů. Koncept procesního řízení nákladů Activity-Based Costing, výklad metody Time-Driven 
Activity-Based Costing, metody strategického řízení nákladů a moderní metody rozpočetnictví Active-Based 
Budgeting, Beyond Budgeting a Zero-Based Budgeting, koncept průtokového účetnictví Throughput 
Accounting a metoda standardních nákladů (Standard Costing). Dále jsou rozebrány také metody 
řízení výkonnosti a jejich vazby na metody řízení nákladů, plánování a rozpočetnictví. - 2. aktualiz. a 
rozš. vyd. - ISBN: 978-80-247-5773-5 (brož.) 
 
28440 
Jan Doležal a kolektiv 
Projektový management : komplexně, prakticky a podle světových standardů 
Praha : Grada 2016, 418 s. : il. 
Nástroje, metody a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními 
oborovými standardy (PMI, IPMA, ICB, PM BoK, Prince 2), ale také dle praktických zkušeností 
autorů s jejich aplikací v tuzemských i mezinárodních projektech. Výklad je veden podle životního 
cyklu projektu. Dále se autoři věnují nastavení systému řízení projektů, řízení portfolia a programů      
i měkkým dovednostem projektového manažera. U každého relevantního tématu jsou přitom vysvětleny 
rozdíly v pojetí jednotlivých standardů. Ukázány jsou také rozdíly při aplikaci na různé velikosti a 
typy projektů. Prakticky zaměřený výklad je doplněn mnoha obrázky, příklady a případovými 
studiemi. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5620-2 (váz.) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

28444 
Marta Ženíšková 
Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2016 
Olomouc : ANAG, 2016, 151 s. 
Výklad předpisů souvisejících s odvodem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Komentář k jednotlivým ustanovením zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších 
zákonů. Vybraná přechodná ustanovení z novel. Tabulka s minimálními částkami u OSVČ. Vzory 
tiskopisů. - 7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-998-4 (brož.) 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

28443 
Zdeněk Schmied, František Vlasák 
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2016 
Olomouc : ANAG, 2016, 206 s. : il. 
Praktická příručka věnovaná problematice náhrady mzdy (příjmu). V úvodu jsou zmíněny věcné a 
legislativní změny účinné od 1.1.2016. (např. účinnost služebního zákona). Následuje výklad v kapitolách: 
Nemocenské pojištění (okruh nemocensky pojištěných zaměstnanců, podmínky stanovené pro účast na 
nemocenském pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, věcná úprava nemocenského); Náhrada mzdy, 
platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo sníženého platu, snížené odměny v období 
prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény; Povinnosti zaměstnanců a 
zaměstnavatelů v nemocenském pojištění; Činnost OSSZ v souvislosti s nemocenským. Komentář je 
doplněn příklady a vzory tiskopisů s poznámkami k jejich vyplnění. - 7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-996-0 (brož.) 

Právo 

28438 
Jan Lokajíček 
Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností 
V Praze : C.H. Beck 2016, xiii, 161 s. 
Publikace se zabývá doktrínou angloamerického původu nazývanou nejčastěji jako "piercing the 
corporate veil". Doktrína umožňuje za výjimečných okolností překonat majetkovou samostatnost kapitálové 
obchodní společnosti a za její závazky učinit odpovědným přímo společníka. Díky univerzalitě 
problémů, kterým se snaží čelit, se o ní začíná diskutovat i v kontinentálních právních řádech. Práce 
podává obecné vymezení doktríny i její historii, vymezuje, co přesně se doktrínou "piercing the 
corporate veil" rozumí, aby ji následně mohla detailně analyzovat. Činí tak jednak z obecného hlediska 
a jednak z hlediska praktického užití doktríny ve vybraných vyspělých právních řádech (včetně 
případné možnosti uplatnění v českém právu). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-603-6 (brož.) 
 
28449 
Václav Šmejkal 
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-2015 : vývoj, mezníky, tendence a komentované 
dokumenty 
Praha : Leges 2015, 336 s. 
Monografie pojednává o historickém vývoji soutěžní politiky a práva evropské integrace od počátku 
50. let 20. století. Podrobně mapuje, analyzuje a vysvětluje systém antimonopolního práva a soutěžní 
politiky Evropské unie a dává jej do kontextu historického vývoje ekonomického a právního myšlení. 
Každá kapitola popisuje jednu dekádu vývoje, začíná obecnou charakteristikou evropského antitrustu 
v dané době, poté následuje představení hlavních legislativních aktů a soutěžních rozhodnutí 
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příslušného období. Zařazen je též výklad podmínek, které je formovaly. Závěrečná kapitola přináší 
souhrn hlavních rysů dosavadního vývoje. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7502-108-3 (brož.) 

Statistika. Demografie. Sociologie 

28431 
Vlachová Klára (ed.) 
Národní identity a identifikace : Česká republika - Visegrádská čtyřka - Evropská unie 
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) 2015, 204 s. : il., mapy 
Sborník ukazuje, jak vnímali obyvatelé Československa v letech 1990–1992 společný stát a jak rozdělení 
československé federace hodnotí po dvaceti letech samostatnosti a po deseti letech členství v Evropské 
unii. Autoři sledují, jak se Češi a další obyvatelé členských zemí Evropské unie identifikují s jejími 
symboly a institucemi a jak rozdílnou image má Evropská unie v jednotlivých zemích. Zabývá se především 
národní identitou Čechů a Češek, a to z různých pohledů. Názvy jednotlivých příspěvků:  Hierarchie 
sociálních identit - které sociální identity jsou pro Čechy důležité? (R. Trusinová); Je postoj Čechů       
k vlastnímu národu ovlivněn mírou jejich identifikace s českým národem? (M. Hřebíčková, S. Grag); 
Teritoriální identita obyvatel střední Evropy: komparativní analýza zemí Visegrádské čtyřky (R. Nikischer); 
Co je EUropa a jaký je náš vztah k ní? Prostorová variabilita evropské identity z pohledu členských států 
EU (R. Nikischer); Česká a slovenská národní identita v percepci Československa (P. Tabery, J. Červenka); 
Česká národní identita: etnická či občanská? (K. Vlachová); Postoje k migrantům v zemích Visegrádské 
čtyřky: proměny v čase a kontextuální vlivy (Y. Leontiyeva); Národní hrdost (K. Vlachová). - Vyd. 1. - 
Vydáno v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. - ISBN: 978-80-7419-188-6 (Sociologické 
nakladatelství SLON ; brož.) 

Účetnictví 

28447 
Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková 
Jednoduché účetnictví k 1.1.2016 : určeno pro spolky, odborové organizace, honební společenstva, 
církve, náboženské společnosti a církevní instituce 
Olomouc : ANAG 2016, 239 s. : il. 
Právní rámec jednoduchého účetnictví, podmínky a principy jeho vedení, vymezení základních pojmů. 
Účtování v soustavě jednoduchého účetnictví. Vedení knihy závazků a pohledávek, vedení ostatních 
pomocných knih a výkazů. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7554-000-3 (brož.) 
 
28448 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané jednotky : 374 postupů účtování 
Olomouc : ANAG, 2016, 655 s. 
Komplexní přehled aktuální legislativy v oblasti účetnictví vybraných účetních jednotek od 1.1.2016 a 
právních předpisů týkajících se uvedené oblasti, tj. vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2009 
Sb., zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a úplná znění Českých účetních standardů č. 701 až 710 pro 
vybrané účetní jednotky. Názorné příklady účtování. - Pokračování podnázvu na deskách: (pro územní 
samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace, 
státní fondy podle rozpočtových pravidel, organizační složky státu). - ISBN: 978-80-7554-004-1 (brož.) 
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