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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme  Vám  lednové  číslo  dokumentačního  bulletinu 
Finanční  a  ekonomické  INFORMACE.  Nabízí  jako  obvykle 
souhrn  nejnovějších  odborných  článků,  knih  a  jiných 
informačních  zdrojů  vztahujících  se  k problematice 
Ministerstva financí a jeho resortu. 

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové texty, 
první nese název „Empiričtí ekonomové v ohnisku (sebe)kritiky“,   
je  tentokrát  z oblasti  ekonomické  vědy  a věnuje  se  otázce 
interpretace  statistických  dat  v  odborné  literatuře.  Téma 
nastolené  německým  deníkem  Handelsblatt  rezonovalo 
v nedávné době odborným tiskem, přičemž  jádrem diskuze a 
terčem  kritiky  byla  především  kvalita  vědeckých  výstupů 
pracujících  nekriticky  s tzv.  p‐hodnotou  (p‐value),  neboli 
pravděpodobností  nulové  hypotézy  při  vyhodnocování 
konkrétních dat v rámci statistického modelu. Ověřování výsledků 
pomocí  p‐hodnoty  vedlo  v jiných  vědních  disciplínách  již 
k odmítání článků zavedenými periodiky a nyní se tato otázka 
objevuje i v ekonomii. 

Druhý článek „Celní legislativa a změny v dani z přidané hodnoty 
v  ČR  i  na  evropské  úrovni“  shrnuje  prostřednictvím  citací 
článků z odborného tisku dopady nové celní legislativy v České 
republice přijaté v reakci na celní kodex Evropské unie a Akční 
plán  pro  oblast DPH. Text  se nejprve  věnuje Dani  z přidané 
hodnoty  a  clu  v Evropské  unii  obecně,  následně  je  přiblížen 
nový celní zákon a změny zákona o DPH v České republice. 

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

 

 

Mgr. J. Benda 

vedoucí redakční rady 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

Pravidelný  speciální  monitoring  za  období 
30. 12. 2016 – 30. 1. 2017 se tentokrát věnuje tématu: 

Zákon o sociálním bydlení 
 
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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Empiričtí ekonomové v ohnisku (sebe)kritiky 

Mgr. Marek Benda, B. A.  
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna 

 

Redaktor německého deníku Handelsblatt Norbert Häring, který se zaměřuje na trendy v současné 
ekonomické vědě, napsal na přelomu roku 2016 a 2017 pro své domácí médium tři články o možných 
potížích s užíváním a interpretací statistických dat v ekonomické odborné literatuře.1 V těchto článcích 
nesoucích podtitul „Krize empirické ekonomie“ Häring shrnul kritické reflexe „kultu statistické 
signifikance“ a míry replikovatelnosti závěrů plynoucích ze statistických dat a užitých modelů 
v ekonomických analýzách. Stati, které se těmto problémům v poslední době věnovaly, však vzhledem 
k formátu novinového článku mohly být zmíněny jen velmi stručně. Tento přehledový článek se proto 
pokusí o něco více přiblížit a zároveň doplnit Häringem nastíněnou diskusi o stylu vědecké práce        
v empirické ekonomii, jejích deficitech a dalších výzvách.       

Statistická signifikance, p-hodnota a p-hacking 

Potíže se statistickou signifikancí se netýkají pouze ekonomie, ale i dalších empiricky zaměřených vědních 
disciplín. Jádro problému lze formulovat jako přílišnou fixaci na nulovou hypotézu a p-hodnotu. Pod 
nulovou hypotézou se rozumí předpoklad, že mezi proměnnými X a Y pro určitý jev buď není žádný 
vztah, nebo je tento vztah pouze nahodilý. P-hodnota (p-value) pak udává pravděpodobnost nulové 
hypotézy při vyhodnocování konkrétních dat v rámci statistického modelu. Postupně se přitom ustálila 
konvence, že při p-hodnotě do 0,05 (tj. do 5 % případů) může výzkumník označit své výsledky za 
„statisticky signifikantní“ čili podporující jeho nenulovou hypotézu (tj. mezi proměnnými X a Y 
existuje souvislost). Podle některých vědců se však práce s p-hodnotou při potvrzování hypotéz a 
interpretaci statistických údajů zcela zvrhla a přispívá k nízké kvalitě vědeckých výstupů. Proto 
například americký časopis Basic and Applied Social Psychology v roce 2015 odmítl dále zveřejňovat 
články ověřující hypotézy pomocí p-hodnoty.2 A k podobně skeptickému názoru vůči p-hodnotě 
dospěla také na počátku roku 2016 i Americká statistická asociace (ASA) ve svém stanovisku The 
ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose3, které bylo následně uveřejněno v 
časopise The American Statistician. A třebaže ASA na rozdíl od výše zmíněné psychologické revue 
přímo nepožaduje zákaz užívání p-hodnoty při testování hypotéz, jednoznačně odmítá, aby platnost 
učiněných závěrů určoval jediný ukazatel a zcela tak nahrazoval jakékoli další vědecké uvažování.   

Z ekonomů se k těmto kritickým poznámkám ke statistické signifikanci a p-hodnotě zatím 
nejzřetelněji přihlásil okruh výzkumníků kolem německého agrárního ekonoma Norberta Hirschauera. 
Svůj pohled tito ekonomové popsali v článku Die Interpretation des p-Wertes – Grundsätzliche 
Missverstädnisse,4 který vyšel v pátém čísle loňského ročníku časopisu Journal of Economics and 
Statistics (Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik). Podle nich se ekonomie nepotýká jen 
s neproblematizovaným přijímáním p-hodnoty, ale i s nejednoznačným používáním pojmu 
„signifikantní“. Často tak není jasně rozlišováno mezi statistickou a ekonomickou signifikancí a 
označení „signifikantní“ je mnohdy používáno pouze jako synonymum pro výrazy „velký“ nebo 
„důležitý“, čímž ale fakticky být vůbec nemusí.  

                                                      
1 HÄRING, Norbert. Trau, schau, wem. In: Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 225 (21.11.2016), S. 14; HÄRING, 
Norbert. Versuch und Irrtum. In: Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 235 (5.12.2016), S. 10; HÄRING, Norbert. Beweise 
mit Verfallsdatum. In: Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 1 (2.1.2017), S. 11. Dostupné v Odborné knihovně MFČR.  
2 SIEGFRIED, Tom. P value ban: small step for a journal, giant leap for science. In: sciencenews.org [online], 
3:18PM, March 17, 2015 [cit. 2017-01-13]. Dostupné z: https://www.sciencenews.org/blog/context/p-value-ban-
small-step-journal-giant-leap-science  
3 WASSERSTEIN, Ronald L.; LAZAR, Nicole A. Laza. The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, 
and Purpose In: The American Statistician, Vol. 70, (2016) No. 2, p. 129-133. Plný text dostupný z: 
http://dx.doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108 [cit. 2017-01-13] 
4 HIRSCHAUER, Norbert [et. al.]. Die Interpretation des p-Wertes – Grundsätzliche Missverständnisse. In: 
Journal of Economics and Statistics, Vol. 236, (2016) No. 5, p. 557-575. Dostupné v Odborné knihovně MFČR.  
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Závažnou chybou, již uvádí také ASA a další kritici, je rovněž předpoklad, že p-hodnota nad 0,05 
automaticky potvrzuje nulovou hypotézu (tj. „X nepůsobí na Y“  či - použijeme-li výše kritizovaný 
výraz -  „jev není signifikantní“). Výsledek p > 0,05 by se ale měl spíše vykládat tak, že nulovou 
hypotézu nelze pomocí konvenční veličiny do 0,05 odmítnout. Nijak však nepopírá možnou existenci 
jevu mezi X a Y, pokud jejich vzájemný (nenahodilý) vztah není vyloučen jiným způsobem. Zde 
nicméně Hirschauer a jeho spolupracovníci poznamenávají, že tato chybná interpretace dat, kdy 
překročení konvenční hranice signifikance je vykládáno jako přímé potvrzení absence jakéhokoli vlivu 
či souvislosti, se více než vědeckých prací týká recipování vědeckých poznatků v médiích a                 
v politickém poradenství. 

V samotných ekonomických a ekonometrických analýzách ale dochází při práci s p-hodnotou 
k jinému druhu zkresleného vyhodnocování dat, jenž se označuje termínem p-hacking. Jedná se          
o záměrně či nezáměrně selektivní a netransparentní používání datových setů a analytických metod, 
které zaručují pro výzkumný záměr a pracovní hypotézy co nejoptimálnější p-hodnotu. P-hacking je 
přitom prováděn různými způsoby: zvýšením či snížením náhodného výběru dat o jeho některé části; 
transformací dat redukováním škálovatelnosti či tvorbou nových proměnných; cíleným přibíráním či 
vylučováním kontrolních proměnných; výběrem určitých statistických testovacích metod a modelů 
odhadu. Rovněž řada ekonomů samotnou p-hodnotu vykládá jako pravděpodobnost omylu či 
nahodilého výskytu jevu, přičemž už tolik není bráno v potaz, že výše p-hodnoty především závisí na 
použitém statistickém modelu. Proto nakonec může být oprávněná i nulová hypotéza, třebaže 
analyzovaná data v daném modelu vykazují p-hodnotu menší než 0,05.      

Tyto poznámky z pera Norberta Hirschauera a jeho kolegů mohou vyznívat vůči konceptu p-hodnoty 
značně tvrdě. Coby východisko z nebezpečí nesprávných a zmanipulovaných interpretací nicméně tito 
ekonomové nenavrhují p-hodnotu zcela opustit, ale spíše s ní nakládat kritičtěji a diferencovaněji. Co 
se týče p-hackingu, tak zde by výzkumníci neměli ve svých analýzách směšovat formulaci a ověřování 
hypotéz: při formulování hypotéz totiž p-hacking nepředstavuje tak výrazný problém jako při jejich 
dalším ověřování. V otázce přístupu k p-hodnotě jako výpovědi o zjišťovaných fenoménech by pak 
měl být daleko více zohledňován předchozí relevantní výzkum v dané oblasti. Odborná veřejnost by 
dále neměla jednostranně preferovat analýzy přinášející „nové a překvapující signifikance“, ale ocenit 
i ty práce, které by na základě svých modelů a dat třeba i jen potvrzovaly dosud zjištěné poznatky, 
aniž by jejich závěry musely být nutně v konvenčním slova smyslu signifikantní. Hirschauerův okruh 
se na tomto místě přimlouvá za větší zohlednění bayesovské statistiky, dle níž je pro určení platnosti či 
neplatnosti hypotézy třeba vzít v úvahu také předchozí vědění, neboť hypotézy už předem mohou do 
výzkumu vstupovat s různou měrou své pravděpodobnosti.5  

Jaká je replikovatelnost výsledků v ekonomickém výzkumu? 

Vedle těchto interpretačních problémů byla dalším tématem Häringových článků otázka 
replikovatelnosti výsledků u příspěvků uveřejněných v odborných ekonomických časopisech. Jeden 
z obsáhlejších výzkumů na toto téma provedli ekonomové americké centrální banky Federal Reserve 
(Fed) Andrew Chang a Phillip Li ve svém článku ze 4. září 2015 Is Economics Research Replicable? 
Sixty Published Papers from Thirteen Journals Say „Usually Not“.6 Chang a Li se pokusili 
replikovat celkem 67 odborných článků ze 13 amerických ekonomických časopisů z let 2008 až 2013, 
jež pracovaly s daty o hrubém domácím produktu USA, přičemž po vyloučení článků užívajících 
důvěrná data či autorům neznámý software mohli provést zkoušku replikovatelnosti výsledků u 59 
z nich. U této množiny pak i přes pomoc autorů byli Chang a Li schopni potvrdit zjištěné závěry jen      
u 29 statí (tj. ve 49 % případů). U všech ostatních prací nebyl způsob dosažení výsledků jasný. A 
třebaže oba ekonomové Fedu konstatovali ve svém výzkumu vyšší procento replikovatelnosti než 
                                                      
5 Bayesovský přístup ovšem není ve statistice zcela nesporný. Podrobněji k bayesovské statistice včetně jejího 
zasazení do kontextu statistického myšlení a kritického zhodnocení viz MAYO, Deborah G. Error and Growth in 
Experimental Knowledge. Chicago: Chicago University Press, 1996. ISBN: 978-0226511986. Jednotlivé 
kapitoly z knihy dostupné z: http://www.phil.vt.edu/dmayo/personal_website/bibliography%20complete.htm 
[cit. 2017-01-16] 
6 CHANG, Andrew C.; LI, Phillip. Is Economics Research Replicable? Sixty Published Papers from Thirteen 
Journals Say “Usually Not”. Finance and Economics Discussion Series 2015-083. Washington: Boards of 
Governors of the Federal Reserve System. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.17016/FEDS.2015.083 [cit. 2017-01-16]  
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předchozí práce na stejné téma, vzhledem k většině článků s neověřitelnými závěry označují 
ekonomický výzkum za nereplikovatelný. Nevylučují však, že pokud budou vědecké časopisy 
důsledněji trvat na doručení všech datových setů včetně jejich kódování, může míra replikovatelnosti 
v budoucnu vzrůst.  

Problémy s verifikovatelností svých závěrů prostřednictvím replikace přitom v nedávné minulosti 
neměli pouze začínající výzkumníci, ale i etablovaní ekonomové. Nejznámějším případem je práce 
Growth in a Time of Debt7 od Carmen Reinhartové a Kennetha Rogoffa z Harvardské univerzity, 
která byla v roce 2010 otištěna v American Economic Review a jež na základě dat ze 44 zemí světa 
analyzovala vztah mezi vysokým veřejným zadlužením, hospodářským růstem a inflací v časovém rozpětí 
až 200 let. Tři roky po jejím zveřejnění ji ovšem ekonomové Thomas Herndon, Michael Ash a Robert 
Pollin z University of Massachussets podrobili replikaci, kterou vtělili do článku Does High Public 
Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff.8 Zde zpochybnili 
závěr Reinhartové a Rogoffa, že veřejné zadlužení vyšší než 90 % hrubého domácího produktu vede 
k mírnému hospodářskému poklesu, což dvojice harvardských profesorů ekonomie odvodila z analýzy 
vývoje 20 rozvinutých ekonomik v letech 1946-2009. Rogoffovi a Reinhartové byla prokázána 
aritmetická chyba při průměrování dat a opominutí některých sledovaných zemí v určitých časových 
úsecích. Po provedení korektury tak státy se zadlužením nad devadesátiprocentní hranicí nedosahovaly 
průměrného poklesu HDP o 0,1 procenta, ale naopak jeho růstu o 2,2 procenta. Rogoff a Reinhartová 
tuto chybu posléze přiznali.9 V reakci na celou kauzu následně jiná dvojice ekonomů, Justin Wolfers a 
Betsey Stevensonová z Michiganské univerzity, poznamenala ve svém sloupku10 pro agenturu 
Bloomberg, že podobným chybám sotva zabrání důslednější praktikování recenzního řízení (peer 
review), ale právě vyšší frekvence replikací. Wolfers a Stevensonová ale zároveň připustili, že pro 
realizaci tohoto jejich požadavku by se muselo zásadně změnit postavení replikátorů, neboť jejich 
vědecká práce zatím nenalézá příliš prostoru v odborných periodicích ani odpovídající uznání 
v akademické obci.  

Ekonomický výzkum však v posledních letech nečelil pouze kritice kvůli slabé replikovatelnosti a 
jeho experimentálně zaměřené studie mohou naopak pozitivně překvapit. Tvrdí to alespoň analýza 
kolektivu autorů Evaluating replicability of laboratory experiments in economics11pro časopis Science 
z března 2016. Autoři studie pomocí vlastního experimentálního šetření replikovali závěry 18 článků 
uveřejněných v American Economic Review a Quarterly Journal of Economics v letech 2011 až 2014. 
Užili přitom stejných indikátorů jako replikační projekt z dílny psychologů Reproducibility Project 
Psychology. Replikovatelnost pak byla zjištěna u 11 článků (tj. 61 %) a alespoň podobný trend na 
základě meta-analytického odhadu vykazovaly další 3 práce. Z toho podle autorů vyplývá, že 
v úspěšnosti replikovatelnosti laboratorních experimentů jsou zkoumané příspěvky ve svých 

                                                      
7 REINHART, Carmen M.; ROGOFF, Kenneth S. Growth in a Time of Debt. In: American Economic Review, 
Vol. 100, (May 2010) No. 2, p. 573-578. Dostupné z: 
http://scholar.harvard.edu/files/rogoff/files/growth_in_time_debt_aer.pdf [cit. 2017-01-17]  
8 HERNDON, Thomas; ASH, Michael; POLLIN, Robert. Does High Public Debt Consistently Stifle Economic 
Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff. Workingpaper Series, Number 322 (April 2013). Amherst: Political 
Economy Research Institute University of Massachussets Amherst. Dostupné z: 
https://www.peri.umass.edu/publication/item/526-does-high-public-debt-consistently-stifle-economic-growth-a-
critique-of-reinhart-and-rogo-ff [cit. 2017-01-17]  
9 Nicméně zdůraznili, že jejich druhý poznatek o obecně vyšším růstu HDP států s nižším zadlužením replikace 
nijak nevyvrátila, viz REINHART, Carmen M.; ROGOFF, Kenneth S. Debt, Growth and Austerity Debate. In: 
nytimes.com [online], April 25, 2013 [cit. 2017-01-17]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/2013/04/26/opinion/debt-growth-and-the-austerity-debate.html  
10 WOLFERS, Justin; STEVENSON, Betsey. Reinhart-Rogoff’s Lesson for Economists. In: bloomberg.com 
[online], May 6, 2013 6:00 PM EDT [cit. 2017-01-18]. Dostupné z: 
https://www.bloomberg.com/view/articles/2013-05-06/reinhart-rogoff-s-lesson-for-economists  
11 CAMERER, Colin F. [et al.]. Evaluating replicability of laboratory experiments in economics. In: Science, 
Vol. 35, (2016) No. 6280, p. 1433-1436. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/profile/Teck_Ho/publication/297144482_Evaluating_replicability_of_laboratory_e
xperiments_in_economics/links/56dd442308aee73df6d583b3.pdf [cit. 2017-01-17]; zprávy o replikaci 
jednotlivých studií in: experimentaleconreplications.com [online], 2016 [cit. 2017-01-17]. Dostupné z: 
http://experimentaleconreplications.com/replicationreports.html  
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výsledcích robustnější než práce psychologů i neexperimentálně pracujících empirických ekonomů. 
Jako možný důvod vyšší replikovatelnosti autoři uvádějí jak existenci finančního ohodnocení pro 
účastníky ekonomických experimentálních výzkumů, tak vyšší míru transparentnosti při popisu 
použitých metod. Je třeba ovšem dodat, že tato replikace nemusí být zcela imunní vůči kritice, neboť 
pracovala primárně s koncepty statistické signifikance a p-hodnoty, jež – jak bylo ukázáno výše – 
nejsou při testování hypotéz zcela prosty všech kontroverzí.       

Výše popsané reflexe lze shrnout takto: ekonomický výzkum je podobně jako jakákoli jiná vědecká 
činnost také sociální interakcí, kde nejsou vyloučeny chyby a kde metody dosahování výsledků             
i nastavení priorit samotné disciplíny se vyvíjejí a mohou být terčem kritiky. Z uvedených statí a kauz 
je patrné, že odborná veřejnost si tento rozměr své činnosti do značné míry uvědomuje. V úvodu 
zmíněné Häringovo označení empirické ekonomie jako oboru nacházejícího se „v krizi“ proto nemusí 
být zcela na místě. Spíše by bylo možné říci, že kritický přístup řady ekonomů ke své vlastní 
disciplíně by mohl být inspirativní pro širší laickou veřejnost, aby sama své recipování vědeckých 
poznatků a interpretace empirických jevů důkladněji zkoumala a promýšlela.   
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Celní legislativa a změny v dani z přidané hodnoty v ČR i na evropské úrovni 

Mgr. Ing. Taťána Dudáčková 
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna 

 

V květnu loňského roku vstoupil v účinnost nový celní kodex Evropské unie, který posléze ovlivnil 
změnu celní legislativy v České republice1. Celním zákonem byla upravena celá řada jiných zákonů2, 
mimo jiné zákon č. 235/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty. V dubnu 2016 dále 
Evropská komise představila Akční plán pro oblast DPH3. Ten se v případě úspěšného naplnění do 
určité míry dotkne také celních správ členských zemí. V souvislosti s tím budou v článku shrnuty 
vybrané zdroje z poslední doby týkající se provázaných celních a daňových předpisů na úrovni ČR 
i Evropské unie. 

Daň z přidané hodnoty a cla v Evropské unii obecně 

Cla se v Evropské unii obecně vztahují na zboží dovážené ze třetích zemí. Při obchodu se třetími 
zeměmi je však nutné brát v úvahu také předpisy v oblasti daně z přidané hodnoty. Může být proto 
užitečné si připomenout některé společné znaky i odlišnosti celní legislativy a legislativy k DPH na 
evropské úrovni. Tímto tématem se zabývá Aleksandra Bal v první části článku Import and Export in 
Multi-Sale Transactions4 v časopise International VAT Monitor. Na evropské úrovni danou 
problematiku upravuje konkrétně Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném 
systému daně z přidané hodnoty („VAT Directive“)5 a Celní kodex Unie6. Autorka nejprve uvádí, že 
ačkoli posláním obou dokumentů je podpora efektivního fungování jednotného vnitřního trhu, účel 
opatření je rozdílný. Zatímco smyslem existence celního práva je ochrana evropských výrobců před 
zahraniční konkurencí, cílem Směrnice o DPH je především generování daňových příjmů. Celní 
legislativa dále spadá do výhradní kompetence EU a je upravována nařízeními. U daně z přidané 
hodnoty jsou sjednocena jen některá pravidla a upravuje je směrnice, která musí být zapracována do 
legislativy členských států. Celní sazby jsou v celé Evropské unii jednotné, sazby DPH se u členských 
států liší. Dále existují také rozdíly v rozsahu aplikace pravidel (DPH se vztahuje vedle zboží také na 
služby a navíc je aplikována i na transakce uvnitř EU), v teritoriálním hledisku (na některé oblasti, 
které patří do celního území Evropského společenství, se nevztahují evropská pravidla k DPH), 
nositeli daňového břemene a subjektu, který provádí výpočet cla či daně. Autorka se dále zabývá 
konkrétními postupy při dovozu a vývozu (registrace u celních úřadů či registrace k DPH, výjimky, 
odpočet DPH na vstupu, aj.) 

Nový celní zákon & změny zákona o DPH v České republice  

Novinkám v dani z přidané hodnoty v České republice se dlouhodobě věnuje Václav Benda. 
Nejdůležitější změny v zákoně č. 235/2004 Sb., ke kterým došlo díky novelizaci celních předpisů na 

                                                      
1 ČESKO. Zákon č. 242 ze dne 14. července 2016 (celní zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 95, s. 
3578-3594. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=56970 
2 Více viz ČESKO. Zákon č. 243 ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
celního zákona. In: Sbírka zákonů České republiky. 2016, částka 95, s. 3595-3618. Dostupný také z: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=56971 
3 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru o akčním plánu v oblasti DPH: směrem k jednotné oblasti DPH v EU - čas přijmout rozhodnutí [online]. 7. 4. 
2016 [cit. 2016-12-13]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_148_cs.pdf 
4 BAL, Aleksandra. Import and Export in Multi-Sale Transactions. Part I. International VAT Monitor. 2016, 27(2), 
107-112. ISSN 0925-0832. 
5 EVROPSKÁ UNIE. Rada. Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z 
přidané hodnoty. In: Úřední věstník Evropské unie [online]. 28. 11. 2006 [cit. 2016-12-13]. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112&from=CS 
6 EVROPSKÝ PARLAMENT a EVROPSKÁ UNIE. Rada. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 
ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění). In: Úřední věstník Evropské unie 
[online]. 10. 10. 2013 [cit. 2016-12-13]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&qid=1481623928579&from=EN 
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evropské úrovni i v ČR7, popisuje autor v článku Změny zákona o dani z přidané hodnoty ve vazbě 
na nový celní zákon8 v časopise Finanční, daňový a účetní bulletin. V textu Václava Bendy jsou 
úpravy zákona o DPH analyzovány poměrně podrobně, až na úroveň jednotlivých paragrafů. 
K výrazným změnám došlo u svobodných skladů a svobodných celních pásem, kde byly zrušeny 
veškeré dosavadní výjimky se záměrem zabránit různým podvodům, ke kterým v důsledku existence 
výjimek docházelo. Příkladem změny, kterou také zmiňuje Václav Benda, může být zrušení odst. 2 
paragrafu 23, podle kterého „Povinnost zaplatit daň při dovozu zboží rovněž vzniká dnem rozhodnutí 
celního úřadu o vrácení zboží ze svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku zpět do 
tuzemska“9 10. Autor poté připomíná i další změny zákona o DPH (mj. změny v důsledku zavedení 
povinnosti podávat kontrolní hlášení).  

Postup projednávání zákona č. 243/2016 Sb., kterým byly změny celního zákona implementovány do 
jiných zákonů (mj. také zákona o DPH), je obsažen ve Sněmovním tisku 717 dostupném na webových 
stránkách Poslanecké sněmovny. K otázce zrušení svobodných skladů se vyskytly námitky ze strany 
opozice, které se promítly posléze do pozměňovacích návrhů, tyto pozměňovací návrhy však nebyly 
přijaty. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 29. 7. 2016.11  

Akční plán Evropské komise pro oblast DPH 

V dubnu letošního roku vydala Evropská komise Akční plán pro oblast DPH12. Akční plán zahrnuje 
několik různých iniciativ – elektronické obchodování, DPH u malých a středních podniků, zlepšení 
výběru DPH, další harmonizaci daně z přidané hodnoty za účelem omezení přeshraničních podvodů 
a modernizaci pravidel pro sazby DPH. V prosinci 2016 vyšel balíček pro jednotný digitální trh 
v oblasti DPH, jehož cílem je odstranění překážek v elektronickém obchodování na jednotném 
vnitřním trhu. Součástí prosincového balíčku je mj. plán na zřízení „jednotného kontaktního místa“ 
(portálu pro platby DPH online pro celou Evropskou unii)13. Většina iniciativ Akčního plánu však 
bude detailněji představena až v letošním roce. Mimo jiné by mělo jít o návrh, jak zlepšit spolupráci 
mezi daňovými úřady a celními orgány tak, aby se snížil rozdíl mezi očekávanými a skutečnými 
daňovými příjmy (tzv. „VAT gap“)14.  

Výše zmíněné články a dokumenty shrnují změny v oblasti daně z přidané hodnoty, ke kterým 
v nedávné době došlo v České republice z důvodu legislativních novinek v celní oblasti. Dále se 
článek věnuje iniciativám Evropské komise v oblasti DPH, které se mohou naopak z části promítnout 
do činnosti celních správ. U daně z přidané hodnoty došlo v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb 
a elektronizací veřejné správy v roce 2016 také ke dvěma dalším novelizacím (zákony č. 113/2016 Sb. 
s účinností změn od 1. 5. 2016 a 1. 12. 2016 a č. 298/2016 Sb. s účinností od 19. 9. 2016). Dvě drobné 
novely tohoto zákona jsou dále účinné od ledna letošního roku15. 

 
 

                                                      
7 Okolnosti vzniku celního kodexu EU i celního zákona jsou popsány v řadě dalších článků, viz např. KROUPA, Jiří. 
Nový celní zákon a s ním související předpisy. Finanční, daňový a celní bulletin. 2016, 24(2), 28-30. ISSN 1210-5570. 
8 BENDA, Václav. Změny zákona o dani z přidané hodnoty ve vazbě na nový celní zákon. Finanční, daňový a účetní 
bulletin. 2016, 24(3), 2-5. ISSN 1210-5570. 
9 ČESKO. Zákon č. 135 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty. In: Sbírka zákonů České republiky. 2004, 
částka 78, s. 4946-5010. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4382 ve 
znění do 28. 7. 2016 
10 Změny popisované v článku Václava Bendy je možné si snadno ověřit v obvyklých právních informačních 
systémech umožňujících srovnání různých znění zákonů 
11 ČESKO. Parlament. Poslanecká sněmovna. Sněmovní tisk 717. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
republiky [online]. 2016 [cit. 2016-12-14]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=717 
12 EVROPSKÁ KOMISE, ref. č. 3 
13 EVROPSKÁ KOMISE. Action Plan on VAT. In: European Commission [online]. Last update: 14/12/2016 [cit. 
2016-12-14]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en 
14 EVROPSKÁ KOMISE, ref. č. 13 
15 DĚRGEL, Martin. Chystané změny daní z příjmu a DPH od roku 2017. Daňový a účetní tip. 2016, 25-26, 1-6. ISSN 
2336-3665. 
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Daně  

Laura Ambagtsheer-Pakarinen ... [et al.]  

"God save the brexit" : tax implications of leave vote    

"Bůh ochraňuj brexit" : daňové důsledky rozhodnutí odejít  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 11, p. 474-496  

Autoři se v článku snaží pokrýt daňové dopady, ke kterým může dojít v důsledku vystoupení 
Spojeného království z EU. Věnují se jak oblasti nepřímých, tak i přímých daní. Očekávané daňové 
důsledky brexitu podle autorů zahrnují opuštění celní unie, vystoupení z harmonizovaného systému 
daně z přidané hodnoty a ukončení závazků plynoucích z primárního i sekundárního práva EU. 
Rozsah daňových dopadů bude však záviset na výsledné dohodě vyjednané mezi EU a Spojeným 
královstvím. To i nadále zůstane členem OECD, což by podle autorů mělo vést k pokračujícímu boji 
proti daňovým únikům pod mandátem OECD. - Pozn. -- K dopadům brexitu na DPH také viz článek 
"Brexit and VAT" v čas. Internatinal VAT Monitor č. 5/2016, s. 301-302.  

Jiří Kroupa  

Aktuální otázky placení daní pomocí platební karty    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 40-42  

Platební karta představuje v současnosti jeden z nejvíce rozšířených platebních prostředků, který však 
nenachází příliš široké uplatnění v oblasti placení daní. Po krátkém shrnutí pozitiv i limitujících 
faktorů využití platební karty při placení daní autor představuje připravované legislativní změny, které 
by použití platebních karet v daňové oblasti měly usnadnit. Limity se snaží odbourat připravovaná 
novela daňového řádu, která v současnosti prochází legislativním procesem jako součást návrhu 
zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 873). V té souvislosti autor 
rozebírá problém nákladů na provoz systému placení daní kartou a problém zákonného dne platby při 
placení kartou. - Pozn.  

Aloys Rigaut  

Anti-tax avoidance directive (2016/1164) : new EU policy horizons    

Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (2016/1164) : nové horizonty politiky EU  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 11, p. 497-505  

Článek je věnován vzniku směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. ATAD - 2016/1164/EU), 
jejímu záběru a hlavním opatřením, stejně tak jako některým pohledům na budoucí tvorbu politiky      
v této oblasti. Přijetí ATAD podle autora přináší celou řadu nových možností v porovnání s předchozí 
daňovou legislativou, jejímž účelem bylo především usnadnit integraci jednotného trhu a zabránit 
dvojímu zdanění. Evropská komise nyní může využít ATAD k navržení nové legislativy, která by se 
více věnovala otázce vyhýbání se daňovým povinnostem a další problematice spjaté s iniciativou 
BEPS ve vztahu ke třetím zemím. Pokročit by se tak mohlo s vytvářením seznamu nekooperativních 
třetích států, s tématem licenčních poplatků plynoucích do třetích zemí (daňových rájů) či s vytvářením 
společných pravidel pro transferové ceny. - Pozn.  

Apple i Irsko jsou připraveny na právní souboj s Bruselem   

Hospodářské noviny, Sv. 60, (2016) č. 245 (20.12.2016), s. 15  

Informace o předloženém odvolání Irska a společnosti Apple vůči srpnovému rozhodnutí EK o neoprávněné 
státní pomoci ve formě daňové dohody. Irsko argumentuje překročením pravomocí a zásahem do 
národní suverenity země a tvrzením, že daňové otázky jsou v kompetenci jednotlivých členských zemí 
EU. Dále uvádí, že EK nadhodnotila úroveň zisků dceřiných firem Apple Sales International a Apple 
Operations Europe. Článek přináší i krátké shrnutí zjištění Evropské komise o výrazném a 
neoprávněném snížení daní, které společnost Apple v Irsku platila. 
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Andy Cools  

Article 16 of the OECD model : a plea to extend the scope of the ratione personae    

Článek 16 vzorové smlouvy OECD : argument pro rozšíření "ratione personae"  

Bulletin for international taxation, Vol. 70 (2016), No. 10, p. 558-575  

Autor se v článku zabývá alokací práva na zdanění příjmů představitelů nadnárodních podniků podle 
článku 16 Vzorové smlouvy OECD o zamezení dvojímu zdanění příjmu a kapitálu (Model Tax 
Convention on Income and on Capital) z roku 2014 a podle starší smlouvy z roku 1963. Podle 
autorova podrobného rozboru příslušných ustanovení se článek 16 vztahuje pouze na členy správních 
rad bez výkonné pravomoci (non-executive directors). Následně autor předkládá argumenty, proč by 
měla být působnost článku 16 rozšířena i na ostatní vedoucí představitele. - Pozn.  

Jochen Bahns, Christian Schatz  

Auswirkungen von BEPS auf PE/VC-Transaktionen - zugleich ein steuerpolitischer Überblick    

Dopady iniciativy BEPS na transakce v oblasti private equity a venture capital - zároveň přehled 
daňových politik  

Finanz-Rundschau, Jg. 2016, Nr. 23, S. 1079-1085  

Příspěvek se zabývá návrhy opatření na zdanění příjmů a zisků společností private equity a rizikového 
kapitálu (venture capital), jak vyplývají z akčního plánu BEPS proti daňovým únikům z dílny OECD a 
ze směrnice Evropské unie č. 2016/1164/EU proti daňovým únikům. Tématem je problematika 
úrokové hranice, využívání různých hybridních finančních nástrojů a struktur (hybrid mismatch) a 
zdanění zahraničních dceřiných společností, které se podílejí na vlastnictví tuzemského podniku. 
Autoři návrhy OECD a EU srovnávají se stávajícím právním stavem a právní praxí v Německu. - 
Pozn. -- K tématu také viz článek "Thoughts on the potential effects of the OECD/G20 action plan on 
collective investment vehicles" v čas. Bulletin for international taxation č. 10/2016, s. 601-611.  

Alžběta Vejvodová  

Byznys v očekávání : návrat slev pro podnikatele, kteří využívají výdajové paušály, i změny        
v DPH naplánovala vláda na letošní rok. Schválené ale zatím nejsou    

Ekonom, Sv. 61, (2017) č. 1, s. 18-21  

Článek seznamuje s obsahem vládního daňového balíčku, který je momentálně v legislativním procesu 
(s předpokládanou účinností od 1.4.2017), a rozebírá některá navrhovaná opatření v oblasti daně z příjmů 
a v oblasti daně z přidané hodnoty (sleva na dani v souvislosti s EET, návrat slevy na dítě a manželku 
pro OSVČ uplatňující výdaje paušálem, snížení mezní hranice příjmů, z nichž si mohou podnikatelé 
odečíst výdaje paušálem, změny k zatraktivnění paušální daně, technické změny zákona o DPH, určení 
data uskutečnění zdanitelného plnění, zavedení institutu nespolehlivé osoby, zrušení povinnosti při 
uzavření smlouvy o sdružení stát se plátcem DPH aj.) V další části autorka také shrnuje poslanecké 
návrhy zaměřené na změny sazeb DPH. -- Související témata jsou zpracována na s. 10-17. -- O schválení 
daňového balíčku informují HN č. 11/2017 (16.1.2017), s. 3.  

Jonathan Leigh Pemberton, Alicja Majdanska  

Can cooperative compliance help developing countries address the challenges of the OECD/G20 
Base erosion and profit shifting iniciative?    

Může spolupráce při dodržování daňových předpisů pomoci rozvojovým zemím vypořádat se     
s výzvami, které přináší Iniciativa OECD/G20 proti erozi daňového základu a přesouvání zisků?  

Bulletin for international taxation, Vol. 70 (2016), No. 10, p. 595-600  

Autoři se v článku zabývají institutem "cooperative compliance" (spolupráce při dodržování daňových 
předpisů mezi daňovou správou a daňovými poplatníky) a jeho možnou aplikací v rozvojových 
zemích jako nástroje, který by mohl těmto zemím pomoci vypořádat se s výzvami projektu 
OECD/BEPS. V článku je nejprve popsáno využití cooperative compliance v rozvinutých zemích 
(Nizozemí, Velká Británie, Itálie, Rusko), dále se autoři zabývají tzv. rámcem daňové kontroly (tax 
control framework) a využitím cooperative compliance v různých právních systémech a jeho 
kompatibilitou s pravidly EU pro státní pomoc a s pravidly Světové organizace obchodu. V dalších 
podkapitolách pak autoři řeší, zda je tento nástroj vhodný i pro rozvojové země. - Pozn.  
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H.M. Pit  

Commission initiative to improve dispute settlement mechanisms within the European Union - 
the EU Arbitration Convention (90/436)    

Iniciativa Komise týkající se zlepšení mechanismů pro urovnávání sporů v rámci Evropské unie 
- Úmluva EU o arbitráži (90/436)  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 11, p. 507-523  

Evropská komise v červnu 2015 ohlásila svůj akční plán na spravedlivý a efektivní korporátní daňový 
systém v EU, jehož součástí je i záměr zlepšit mechanismy pro urovnávání sporů v rámci EU 
především v souvislosti s Úmluvou o arbitráži (90/436/EHS). Autor rozebírá a hodnotí tyto plány ve 
světle současného fungování Úmluvy a ve vazbě na vývoj na mezinárodní úrovni (mj. v rámci 
OECD). Vyzdvižena je celá řada aspektů Úmluvy, které napomáhají k eliminaci dvojího zdanění        
v rámci EU. Zároveň však autor upozorňuje na skutečnost, že v Úmluvě chybí aplikovatelné sankce, 
které by se použily ve chvíli, kdy členský stát nedbá na závazky, které jsou v Úmluvě obsaženy. Podle 
autora není řešením zahrnutí Úmluvy do práva EU, ale spíše zavedení mechanismu řešícího selhání 
členských států při jejím dodržování. - Pozn.  

Axel Nientimp ...[et al.]  

Country-by-Country-Reporting und die Substanzfrage : ich sehe was, was Du nicht siehst    

Country-by-Country Reporting a otázka substance : hádej, hádej, hadači  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 47, S. 2742-2748  

Počínaje hospodářským rokem 2016 budou v Německu aktivní nadnárodní koncerny s obratem nad 
750 milionů eur povinny informovat finanční úřady o výsledcích svého hospodaření v jednotlivých 
státech a o svých převodních cenách (country-by-country reporting). Autoři příspěvku očekávají, že 
finanční úřady se při vyhodnocování poskytnutých dat zaměří na hrubý zisk a obrat v relaci k jednomu 
zaměstnanci dané společnosti, jakož i na výši operativních marží podle jednotlivých zemí a odvětví. 
Na základě vlastní empirické analýzy dat podniků z Evropské unie, Norska a Švýcarska ale konstatují 
značný rozptyl těchto veličin. Bezpečná identifikace daňových úniků tak zůstane obtížnou a riziko 
chybné interpretace dat ze strany finančních úřadů bude nadále vysoké. - Pozn. -- K problematice 
country-by-country reportingu ve vztahu k převodním cenám a daňovému plánování podniku viz také 
článek na s. 2733-2741.  

Rainer Spatscheck, Bettina Spilker  

Cum-/Ex-Transaktionen im Fokus der Steuerfahndung    

Transakce cum/ex v centru pozornosti vyšetřovatelů daňových úniků  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 50, S. 2920-2926  

Vícenásobné uplatnění vratky daně z kapitálových příjmů při vyplácení dividend (cum-ex-obchody) 
bylo v Německu před rokem 2012 velmi časté. Článek analyzuje nedostatky tehdejší legislativy, která 
tomuto jednání poškozujícímu veřejné rozpočty nebyla schopna zamezit. Kriticky hodnocena je ale 
také následná praxe finančních úřadů i soudů, jež usiluje o trestněprávní postih tehdejších aktérů 
těchto transakcí. - Pozn.  

Martin Děrgel  

Daň z hazardních her - nová daň v českém daňovém systému    

Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 11, s. 7-14  

Od 1.1.2017 přibude do českého daňového systému nová přímá daň z hazardních her, která do jisté 
míry nahrazuje odvod z loterií a jiných podobných her. Příspěvek představuje hlavní věcné změny 
právní regulace hazardu a její inovované daně, vychází přitom ze zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních 
her, a ze souvisejících zákonů č. 186/2016 Sb. a 188/2016 Sb. Nejprve vymezuje osm druhů hazardních 
her, které lze v ČR provozovat, a charakterizuje stávající zdanění hazardních her dle zákona o loteriích. 
Následně seznamuje s novým způsobem zdanění hazardních her, se strukturou zákona o dani               
z hazardních her a poté podrobněji rozebírá klíčové prvky nové daně, a to s důrazem na 
nejvýznamnější odlišnosti od dosavadní právní úpravy. V závěrečné části přehledně shrnuje obsah 
doprovodného zákona č. 188/2016 Sb. -- Viz také příspěvek v čas. Daňový a účetní tip č. 1/2017, s. 1-4.  
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Zdeňka Tesařová  

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2016    

Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 12, s. 7-10  

Daňové přiznání k dani silniční podává poplatník daně, jemuž vznikla daňová povinnost dle § 8 odst. 1 
zákona o dani silniční č. 16/1993 Sb. Podává se po uplynutí příslušného zdaňovacího období 
nejpozději do 31.1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Vymezení 
základu daně silniční i výše sazeb této daně platí i pro r. 2016 beze změny, sazby jsou uvedeny v § 6 
odst. 1 a 2 zákona o dani silniční. Autorka v příspěvku dále zodpovídá dotazy z praxe a na praktickém 
příkladu ukazuje, jak toto přiznání vyplnit a na co nezapomenout. -- Viz související příspěvek Kdy 
platit a kdy podat daňové přiznání k dani silniční za r. 2016 v čas. FDÚB č. 4/2016, s. 35-39. -- Viz 
také čas. DHK č. 1/2017, s. 11-15.  

Sebastian Benz, Julian Böhmer  

Die Richtlinienvorschläge der EU-Kommission vom 25.10.2016 zur weiteren Harmonisierung 
der Unternehmensbesteuerung    

Návrhy směrnic Evropské komise z 25.10.2016 na další harmonizaci zdanění firem  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 48, S. 2800-2805  

Příspěvek shrnuje čtyři návrhy Evropské komise na změny ve vyměřování korporátních daní. Komise 
usiluje o zavedení Společného základu pro daň z příjmů právnických osob (CCTB) a znovu navrhuje 
Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Rovněž má být doplněna 
směrnice proti daňovým únikům (č. 2016/1164/EU) o opatření proti tvorbě hybridních koncernových 
struktur se subjekty ze třetích zemí. A Komise také hodlá pomocí zvláštní směrnice prosadit účinné 
naplňování Úmluvy o arbitráži (tj. Úmluvy o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků 
sdružených podniků, č. 90/436/EHS). - Pozn.  

Václav Benda  

DPH při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 24, s. 17-22  

Při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku platí pro uplatňování daně           
z přidané hodnoty specifická pravidla. Osobou neusazenou v tuzemsku se rozumí obecně osoba 
povinná k dani, která nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku a která uskuteční zdanitelné plnění 
dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. V článku jsou nejprve vysvětlena 
pravidla pro registraci těchto osob a změna v místní příslušnosti pro tyto osoby. Dále jsou s využitím 
příkladů představena pravidla pro uplatňování DPH při dodání zboží a poskytování služeb s místem 
plnění v tuzemsku ve vztahu k osobám neusazeným v tuzemsku.  

Václav Benda  

DPH u telekomunikačních služeb    

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 12-13, s. 17-20  

V článku jsou nejprve vymezeny telekomunikační služby pro účely uplatňování daně z přidané 
hodnoty. Poté jsou charakterizována pravidla pro stanovení místa plnění při poskytování těchto služeb 
ve vazbě na příslušná ustanovení směrnice o DPH a prováděcího nařízení ke směrnici o DPH. Při 
praktické aplikaci ustanovení je klíčové, zda je služba poskytována pro osobu povinnou k dani či pro 
osobu k dani nepovinnou. Autor na mnoha příkladech dokumentuje problematiku stanovení místa 
plnění. Dále upozorňuje na základní principy zvláštního režimu jednoho správního místa            
u telekomunikačních služeb (§ 110a až § 110ze zákona o DPH). V závěru pak zmiňuje režim 
přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění u telekomunikačních služeb dle nařízení 
vlády č. 296/2016 Sb. -- Viz také příspěvek v čas. DHK č. 1/2017, s. 16-22.  
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Ine Lejeune ... [et al.]  

Fixed establishments and permanent establishments : the VAT and direct tax concepts are drifting 
further apart    

Stálé provozovny : pojetí podle legislativy k DPH a podle legislativy upravující přímé daně se 
stále vzdalují  

International VAT monitor, Vol. 27 (2016), No. 5, p. 303-315  

Autoři se v článku zabývají konceptem stálých provozoven v legislativě k DPH, který je ukotven        
v evropské Směrnici k DPH, a konceptem stálých provozoven u daně z příjmu, který vychází z článku 
7 vzorové smlouvy OECD. V anglické terminologii jsou stálé provozovny u DPH označovány jako 
"fixed establishments", u daně z příjmu jde o "permanent establishments".V češtině i v řadě dalších 
jazycích se však oba pojmy překládají totožně jako "stálé provozovny", ačkoli je jejich význam v obou 
právních úpravách odlišný. U daně z přidané hodnoty je stálá provozovna rozhodujícím kritériem při 
stanovení místa, kde jsou nabízeny služby či zboží; při určování osoby odpovědné k dani a práva na 
vrácení daně. U přímých daní stálá provozovna označuje místo, kde zisky vyplývající z aktivit 
podniku podléhají zdanění, v nedávné době byl však koncept upraven akčním plánem OECD proti 
erozi daňového základu a přesouvání zisků. Autoři srovnávají obě pojetí včetně změn proběhlých        
v poslední době a konstatují, že se oba koncepty stále značně liší. V závěru je článek doplněn tabulkou 
s příklady různých evropských firem a jejich charakteristikami ovlivňujícími existenci stálých 
provozoven. - Pozn.  

Rainer Eismayr, Andreas Kirsch  

Globale Entwicklungen bei der Automation von Besteuerungsprozessen    

Globální vývojové tendence v automatizaci zdaňovacích procesů  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 47, Beilage Nr. 4, S. 40-44  

Článek shrnuje dopady rozvoje moderních technologií na práci finančních úřadů v oblasti kontroly 
daňových přiznání. Autoři načrtávají typologii druhů užívaných zdaňovacích procesů z hlediska 
možností daňové správy vyměřit a případně korigovat výši daně. Konstatují přitom trend směrem         
k vyšším požadavkům na informace vůči daňovým poplatníkům, přičemž ale současně vzniká prostor 
pro snížení frekvence separátních kontrol a pro jejich přesnější zacílení na rizikové oblasti. - Pozn. -- 
K elektronizaci daňového řízení v Německu i k obecným otázkám spojených s touto problematikou 
viz také ostatní články v příloze.  

Christiana HJI Panayi  

International tax law following the OECD/G20 base erosion and profit shifting project    

Mezinárodní daňové právo v návaznosti na projekt OECD/G20 proti erozi daňového základu a 
přesouvání zisků  

Bulletin for international taxation, Vol. 70 (2016), No. 11, p. 628-660  

Autorka se v článku zabývá projektem OECD/G20 proti erozi daňového základu a přesouvání zisků     
z hlediska toho, jaké bude mít tento projekt dopady na vývoj mezinárodního daňového práva, a zda 
výstupy projektu dostatečně zohledňují problémy identifikované v počátcích projektu. Po rozboru 
konkrétních akcí balíčku dochází autorka k závěru, že je iniciativa sice dobrým "východiskem" 
reformy mezinárodního daňového systému, na druhou stranu však OECD mnohdy až příliš 
benevolentně připouští různá alternativní řešení. Navíc podle autorky z iniciativy vyplývají konkrétní 
závazky pouze u několika akcí, převažují spíše doporučení či příklady dobré praxe. - Pozn.  

Elina I. Stavropoulou  

Joint liability of shareholders for taxes owed by a corporation : the new Greek rule    

Společné ručení akcionářů za daně, jež dluží korporace : nové řecké pravidlo  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 10, p. 463-468  

Autorka zkoumá nové řecké pravidlo, které uvaluje osobní odpovědnost na akcionáře za nezaplacené 
daně jeho firmy. Zabývá se především otázkou, zda je toto pravidlo efektivní jako prostředek              
k omezení oportunistického chování akcionářů ve vztahu k daňovým úřadům. Autorka bere v potaz 
potenciální náklady takového pravidla a kriticky hodnotí adekvátnost právních záruk poskytovaných 
zákonodárcem. Pravidlo osobní odpovědnosti za nezaplacené daně považuje na základě své analýzy 
(porovnávající veřejný zájem na efektivním výběru daní a benefity omezeného ručení) za prospěšné 
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do té doby, dokud nedojde k další erozi omezeného ručení firem jako základního kamene firemního 
práva. Vyhlídky podle autorky však nejsou příliš nadějné mj. vzhledem k přijetí podobného pravidla v rámci 
legislativy upravující sociální zabezpečení. - Pozn.  

Stefano Morri, Stefano Guarino  

Leveraged buy-outs and foreign shareholder loans : issues arising from the recent approach of 
the Italian tax authorities    

Účelové odkupy akcií a půjčky zahraničního akcionáře : otázky vyvstávající z nedávného 
přístupu italských daňových úřadů  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 11, p. 527-530  

Italské daňové úřady na jaře 2016 v analýze transakcí souvisejících s účelovým odkupem akcií přišly   
s možností překlasifikovat dohody o akcionářské půjčce (shareholder loan agreements) na kapitálové 
vklady s využitím paragrafu 1.65 pokynů OECD pro vnitropodnikové oceňování, který umožňuje 
daňovým úřadům změnit charakter (firemních) struktur v souladu s jejich ekonomickou podstatou. 
Autoři se ve svém textu zabývají otázkou, zda je toto využití konceptu ekonomické podstaty 
(economic substance) v souladu s účetními a finančními principy a zda je možno tento koncept využít 
ve světle akcí 8-10 iniciativy BEPS. Přístup italských daňových úřadů podle autorů potvrzuje jejich 
zaujetí proti půjčkám poskytovaným zahraničními akcionáři vzhledem k tomu, že mohou být 
potenciálně podrobeny přezkumu z hlediska ekonomické podstaty. Úrokové odpočty z tohoto typu 
financování jsou tak nejisté, což podle autorů významně zvyšuje míru právní nejistoty a odrazuje 
zahraniční kapitál od příchodu do Itálie. - Pozn.  

Karel Brychta, Renata Jurčáková, Vlastimil Sojka  

Mezinárodní zdaňování dividend u právnické osoby. (2.),  Osvobození dividend od srážkové 
daně (vyplacení rezidentu Švýcarska, Norska, Islandu, Lichtenštejnska či dalších států za 
splnění dodatečných podmínek)  

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 23, s. 8-12  

Článek poukazuje na základní pravidla mezinárodního zdaňování příjmů z dividend u daňového 
nerezidenta ČR a na některé povinnosti a možná rizika spojená s touto kategorií příjmů a jejich 
zdaňováním. Autoři se zaměřují na podíl na zisku, který má podobu dividendy vyplácené akciovou 
společností akcionáři, jenž je právnickou osobou. V této části se autoři věnují osvobození od srážkové 
daně u dividend plynoucích akciové společnosti, která je daňovým rezidentem smluvního státu ČR v oblasti 
smluv o zamezení dvojího zdanění (zde Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko). V tabulce 
přehledně shrnují podmínky a jejich zhodnocení pro osvobození dividend při výplatě srážkové daně. - Pozn.  

T.I. Semkina, T.A. Loginova  

Nalogovyje l'goty v svete novogo porjadka vzimanija naloga na imuščestvo fizičeskich lic i naloga 
na imuščestvo organizacij    

Daňové úlevy ve světle nového režimu vybírání daně z majetku fyzických osob a daně z majetku 
organizací  

Finansy, Sv. 2016, no. 10, s. 32-37  

V posledních letech prodělaly daň z majetku fyzických osob a daň z majetku organizací v RF řadu 
zásadních změn, spojených s přechodem na určování základu daně podle katastrální hodnoty majetku. 
Analýza úlev z těchto daní vychází ze vzorku 51 ruských měst. Konstatuje se, že množství daňových 
úlev představuje vážnou překážku pro dosažení vyrovnanosti rozpočtů.  

Daniela Schreibová  

Novela zákona o daních z příjmů a prokazování majetku od 1.12.2016    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 23, s. 30-32  

S účinností od 1.12.2016 se zákonem č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s prokazováním původu majetku, vkládají do zákona o daních z příjmů za § 38w nové § 38x až § 
38ze. Příspěvek seznamuje s touto novou právní úpravou (výzva k prokázání příjmů, povinnost 
prokázat příjmy, prokázání příjmů, stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem a penále při 
tomto stanovení daně, výzva k podání prohlášení o majetku, náležitosti prohlášení o majetku a zvláštní 
ustanovení o náležitostech) i se souvisejí změnou § 227 v trestním zákoníku (č. 40/2009 Sb.).  
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Milan Mikulka  

Pokuta i vězení. Evropský soud rozhodl o dvojím trestu za daňové úniky    

Hospodářské noviny, Sv. 60, (2016) č. 243 (16.12.2016), s. 3  

Informace o průlomovém rozsudku Evropského soudu pro lidská práva z listopadu 2016, kterým 
umožňuje za daňový únik uložit dva tresty - doměřit daň a udělit pokutu a zároveň poslat pachatele do 
vězení. Dle názoru soudu neznamená pokuta od finančního úřadu a trest vězení udělený soudem 
porušení pravidla "ne bis in idem" (nemožnost potrestání dvakrát v téže věci). Dále k očekávanému 
rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice zastavení trestního řízení kvůli sankci uložené v daňovém 
řízení, které bude klíčové pro další praxi v ČR. -- Viz také komentář R. Boháče na téže straně a 
komentář v HN č. 8/2017 (11.1.2017), s. 20.  

Zdeněk Morávek  

Příjmy osvobozené od daně u veřejně prospěšných poplatníků    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 23, s. 13-16  

Příspěvek se věnuje některým příjmům osvobozeným od daně, které mají vazbu k neziskovým, tedy 
veřejně prospěšným poplatníkům. Zaměřuje se zejména na daňový režim příjmů, které sice předmětem 
daně jsou, ale za stanovených podmínek jsou od daně osvobozeny (členské příspěvky, kostelní sbírky 
a příjmy za církevní úkony, výnosy nadace, veřejné sbírky, výkon dobrovolnické služby, příjmy 
státních fondů aj.). Problematika je ilustrována řadou příkladů.  

Rainer Stadler ... [et al.]  

Rechtsentwicklungen im Steuerrecht 2016    

Legislativní vývoj v daňovém právu v roce 2016  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 50, Beilage Nr. 6, S. 6-16  

Shrnutí významných daňových zákonů, které schválil či projednával německý Spolkový sněm v roce 2016. 
Především se jedná o implementace iniciativy BEPS proti daňovým únikům a směrnice EU o výměně 
informací o bankovních kontech, dále došlo ke schválení reformy daně dědické a darovací, úprav ve 
zdanění investic a zákona o modernizaci daňového řízení. Příspěvek také pojednává o judikatuře 
německých soudů o přípustnosti odklonu zákonodárce od znění bilaterálních smluv o zamezení 
dvojího zdanění ("treaty override"). Rovněž jsou v článku obsaženy nejdůležitější pokyny daňové 
správy ve věci přístupu ke zdaňování nadnárodních koncernů a možností dodatečné korektury 
daňového přiznání. - Pozn. -- K legislativnímu vývoji v Německu v dalších pro ekonomiku 
relevantních sektorech viz ostatní články v příloze.  

Jarmila Rybová  

Složená daňová kvóta České republiky v kontextu vývoje průměrných hodnot členských států 
Evropské unie    

Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 12, s. 18-21  

Ukazatel složené daňové kvóty (je vyjádřen jako podíl daňových výnosů včetně sociálního pojistného 
k HDP) se používá k mezinárodní komparaci daňových systémů. Příspěvek přináší porovnání vývoje 
průměrných daňových kvót členských států Evropské unie za období 1995-2014 se zaměřením na 
srovnání vývoje hodnot ukazatele pro ČR s průměrnými hodnotami EU. Autorka uvádí, že mezi r. 2013 
a 2014 převládal ve většině států trend růstu ukazatele složené daňové kvóty, ale v ČR se ukazatel 
výrazně snížil, pokles byl 0,7 %. Následně tedy identifikuje vlivy působící na tento vývoj v ČR a 
zjišťuje, co způsobilo pokles daňové zátěže občanů. Zvažuje, zda to byly nižší odvody daní nebo růst 
HDP, anebo případně obojí. Připojený graf ilustruje složené daňové kvóty jednotlivých členských 
států v letech 2013 a 2014.  

František Elis  

Specifika zdaňování příjmů pracujících důchodců    

Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 11, s. 17-19  

Obecně lze konstatovat, že při zdaňování příjmů dosažených zaměstnanou fyzickou osobou pobírající 
starobní důchod nedochází k žádnému rozdílu ve zdanění těchto příjmů oproti pracující fyzické osobě, 
která starobní důchod nepobírá. Poživatel starobního důchodu však musí navíc ještě posoudit, zda 
zdanění daní z příjmů nepodléhá i přiznaný starobní důchod. Autor v příspěvku rozebírá danou 
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problematiku a informuje, za jakých podmínek je od daně osvobozen příjem ve formě starobního 
důchodu. Upozorňuje na rozdíly mezi zdaňovacím obdobím kalendářního r. 2015 a r. 2016 (v r. 2016 
bylo ÚS zrušeno diskriminační ustanovení o zdaňování starobních důchodů). -- Viz také příspěvek 
Zdaňování důchodů pracujících důchodců - Nález ÚS v čas. Účetnictví č. 11/2016, s. 5-8 a s. 39-43.  

Massimo Bognanni, Volker Votsmeier  

Tatort Amazon : mit seinem "Marketplace" bietet der US-Konzern auch Umsatzsteuerbetrügern 
eine Plattform. Der Fiskus verliert dreistellige Millionenbeträge pro Jahr    

Místo činu Amazon : americký koncern poskytuje svou službou "Marketplace" platformu 
podvodníkům s DPH. Státní rozpočet ročně přichází o stovky milionů  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 236 (6.12.2016), S. 18-19  

Služba "Marketplace" firmy Amazon určená pro přeprodej zboží mezi uživateli se stala předmětem 
zájmu německých finančních úřadů. Mnoho uživatelů se totiž prostřednictvím této služby vědomě 
dopouští daňových úniků. Amazon se přitom zdráhá poskytovat daňové správě informace o jejich 
obratu a ani od nich nevyžaduje daňové identifikační číslo. Podvodného jednání se na německém 
portálu přitom dopouští i prodejci z jiných zemí. Podle odhadů až 99 procent čínských uživatelů 
neodvádí německému státu DPH. Celkově Německo na podvodech s DPH prostřednictvím prodejních 
portálů ztrácí 500 až 800 milionů eur ročně. -- K tématu viz také komentář v Handelsblatt č. 237/2016 
(7.12.2016), s. 29 a článek v Handelsblatt č. 239/2016 (9.12.2016), s. 20.  

Aurélien Mallaret  

Tax regime applicable to capital gains on real estate derived by non-resident individuals : current 
regime and future prospects    

Daňový režim aplikovatelný na kapitálové zisky z nemovitostí obdržené nerezidenty : současný 
stav a výhled do budoucna  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 11, p. 524-526  

Autor nabízí ve svém textu přehled současného daňového režimu pro kapitálové zisky nerezidentů ve 
Francii a upozorňuje na otázky, které ještě musí být vyřešeny v rámci relevantní judikatury. Inovativní 
soudní rozhodnutí podle autora přinesla daňovým nerezidentům, kteří obdrželi kapitálové zisky           
z nemovitostí, možnost získat zpět finanční prostředky uhrazené na příslušné dani. Některé otázky 
však stále zůstávají nevyřešené jak z minula, tak směrem do budoucnosti: problematika sociálních 
odvodů, omezení některých daňových výjimek pouze na rezidenty či povinnost fiskálního zastoupení 
pro některé nerezidenty. - Pozn.  

Nebojsa Jovanovic and Madeleine Merkx  

The cost sharing exemption under debate. Part I   

Debata nad osvobozením sdílených nákladů od DPH. Část 1.  

International VAT monitor, Vol. 27 (2016), No. 5, p. 325-331  

O tématu osvobození sdílených nákladů od daně z přidané hodnoty, které je upraveno článkem 
132(1)(f) evropské Směrnice o DPH, se v Evropské unii diskutuje již řadu let. Příčinou je nejednotný 
výklad tohoto ustanovení ze strany členských států. V této části článku autoři podrobně analyzují 
jednotlivé podmínky osvobození (existence subjektu-nezávislého seskupení, který poskytuje služby 
osobám, jež jsou členy tohoto seskupení; členové seskupení vykonávají činnost osvobozenou od DPH; 
poskytovaná služba je nezbytná pro výkon této činnosti; seskupení vyžaduje od svých členů výlučně 
náhradu odpovídající jejich podílu na společných výdajích; osvobození nesmí porušovat hospodářskou 
soutěž). Analýzu doplňují konkrétními případy řešenými před evropskými soudy. - Pozn.  

Elizabeth Gil García  

The effect of anti-avoidance provisions regarding the promotion of innovation : considerations 
from a tax policy perspective    

Vliv pravidel proti vyhýbání se dani na podporu inovací : úvahy z pohledu daňové politiky  

Bulletin for international taxation, Vol. 70 (2016), No. 10, p. 583-594  

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj i Evropská unie považují výzkum, vývoj a inovace 
za klíčový faktor produktivity a hospodářského růstu. Státy se snaží přilákat podniky nabízením 
různých výhod, mimo jiné daňových. Daňové pobídky mohou na jedné straně přitáhnout inovace, na 
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druhé straně však mohou vést k vyhýbání se dani. V Evropské unii navíc vyvstává problém kompatibility 
daňových pobídek členských států s pravidly EU pro státní pomoc. Autorka v článku popisuje různé 
možnosti, které mají státy k dispozici v boji proti vyhýbání se dani, a jejich dopad na fiskální opatření, 
jejichž cílem je podpora technologických inovací. Dále se věnuje kompatibilitě daňových režimů pro 
příjmy z patentů (patent box regimes) s pravidly pro ovládané zahraniční společnosti (CFC) a zabývá 
se i problematikou nákladů na výzkum, vývoj a inovace ve společném konsolidovaném základu daně   
z příjmu právnických osob (CCCTB), který navrhuje EU. - Pozn. -- K tomu, jak probíhá podpora 
inovací ve Španělsku, více viz autorčin článek v č. 8/2016.  

By Chad Cotti, Erik Nesson, and Nathan Tefft  

The effects of tobacco control policies on tobacco products, tar, and nicotine purchases among 
adults : evidence from household panel data    

Vliv opatření na regulaci spotřeby tabáku na nákup tabákových výrobků a výrobků s obsahem 
dehtu a nikotinu mezi dospělými : poznatky z údajů z panelu domácností  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 8 (2016), No. 4, p. 103-123  

Autoři v článku analyzují s využitím Nielsenova spotřebitelského panelu (Nielsen Household 
Consumer Panel) dopady "tabákových opatření" (daně z tabákových výrobků, zákazů kouření) na 
nákup tabákových výrobků v USA v letech 2004-2012. Vyšší sazby daní z cigaret vedou ke snížení 
nákupu cigaret a zvýšenému zájmu o výrobky, které pomáhají ukončit kouření. Výsledky však 
nenaznačují statistickou významnost vlivu zákazu kouření na snížení nákupu tabákových výrobků. 
Dále autoři zkoumají, do jaké míry vedou tabákové daně ke zvýšení zájmu o cigarety s vyšším 
obsahem škodlivin. - Pozn.  

Elio Andrea Palmitessa  

The new International Tax Ruling procedure    

Nová procedura Mezinárodního daňového rozhodnutí  

European taxation, Vol. 56, (2016) No. 10, p. 469-472  

Autor popisuje italský režim týkající se mezinárodních daňových rozhodnutí, analyzuje subjektivní a 
objektivní rozsah příslušné procedury, proces jejího použití a potenciální výstupy. Nová procedura 
Mezinárodního daňového rozhodnutí (International Tax Ruling - ITR) přináší řadu inovací. Italští 
daňoví rezidenti i nerezidenti mohou dosáhnout daňové jistoty na období pěti let v oblastech jako 
převodní ceny, odchozí i příchozí přesun daňové rezidence, domácí i zahraniční záležitosti v souvislosti 
se stálými provozovnami (PE) či aplikace domácích pravidel i pravidel daňových dohod na 
přeshraniční situace. Autor však upozorňuje na některé nevyřešené otázky. Není např. jasné, kam se 
má daňový poplatník obrátit v případě, že daňový úřad zamítne jeho žádost o rozhodnutí. - Pozn.  

Nolan Cormac Sharkey and Evgeny Guglyuvatyy  

The new Russian controlled foreign company regime : review and comparison with the 
Australian regime    

Nový ruský režim pro ovládané zahraniční společnosti : zhodnocení a srovnání s australským 
režimem  

Bulletin for international taxation, Vol. 70 (2016), No. 11, p. 661-668  

V listopadu 2014 představilo Rusko novou legislativu upravující zdanění ovládaných zahraničních 
společností (controlled foreign companies, CFCs). Při této příležitosti autoři srovnávají ruskou úpravu 
s o něco starším australským režimem zdanění. Konkrétně je porovnáváno: jaké subjekty mohou 
potenciálně být ovládanými zahraničními společnostmi; kritéria rezidence pro účely zdanění; kdy je 
společnost považována za ovládanou a způsob výpočtu zdanitelného příjmu. V závěru autoři uvádějí, 
že ačkoli je ruská úprava v mnohém pojata ambiciózně, skýtá také řadu problémů. Mezi ně mj. patří 
její komplikovanost a nepředvídatelnost, odklon od mezinárodních pravidel při návrhu legislativy 
(může v budoucnu ztížit interpretaci) a možný dopad na investiční rozhodování. - Pozn. -- K ovládaným 
zahraničním společnostem také viz články na str. 618-627 (Brazílie) a 669-676 (Čína).  
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Karin Edmark ... [et al.]  

The Swedish earned income tax credit : did it increase employment?    

Daňový kredit k příjmu ve Švédsku : zvýšil zaměstnanost?  

FinanzArchiv, Vol. 72 (2016), No. 4, p. 475-503  

Ve Švédsku byl v roce 2007 zaveden podobně jako např. v USA či ve Velké Británii tzv. daňový 
kredit (úvěr) z dosaženého příjmu (earned income tax credit, EITC). Původním cílem programu bylo 
zvýšení zaměstnanosti. Opatření je od amerického "vzoru" v některých ohledech odlišné - nárok na něj 
mají všichni jednotlivci do 65 let bez ohledu na výši příjmu (v USA mají na EITC nárok pouze rodiny 
s nízkými příjmy). Velikost kreditu se liší v závislosti na místních daňových sazbách a výši příjmu. Na 
základě této skutečnosti autoři zjišťují, zda se podařilo dosáhnout zvýšení zaměstnanosti, výsledky 
výzkumu však dosažení tohoto cíle nepotvrzují dostatečně přesvědčivě. - Pozn.  

Vanessa Houlder  

Tightening the noose    

Utahování smyčky  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39340 (7.12.2016), p. 10  

V boji za výměnu daňových informací učinily první krok Spojené státy, když v r. 2010 přijaly zákon 
FATCA nutící zahraniční banky k poskytování dat o svých klientech. Poté následovalo 100 dalších 
zemí od Číny po Cookovy ostrovy, které slíbily podílet se na výměně informací od bank 
prostřednictvím systému zvaného Common Reporting Standard (CRS). Tlak na transparentnost silně 
dopadá na offshorové fondy, které se snaží najít nová bezpečná útočiště. Strach z odhalení vede řadu 
lidí k využití daňových amnestií, které vyhlašují jejich vlády, ale hodně investorů vkládá své peníze do 
aktiv v podobě rezidencí, diamantů či obrazů ve snaze vyhnout se placení daní.  

Petr Tomeš, Martin Koldinský  

Transferové ceny a zneužívání zákona ze strany správce daně    

Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 11, s. 46-47  

Klíčové ustanovení v oblasti převodních cen v ČR představuje § 23 zákona o daních z příjmů. 
Příspěvek rozebírá snahu o úpravu základu daně o zjištěný rozdíl ze strany finančních úřadů na 
základě aplikace § 23 a zaměřuje se na některá rozhodnutí krajských soudů dokládající aplikaci 
zmíněného paragrafu bez souladu se zákonem. Autor zdůrazňuje, že správce daně vystupuje poměrně 
nekompromisně a ne vždy v souladu se zákonem, a tak přibývá případů, kdy jsou daňové subjekty 
ochotny hájit svůj postoj a nastavení převodních cen před soudem a napadají rozhodnutí správce daně 
a výsledek celé kontroly.  

Sunny Kishore Bilaney  

Understanding risk in the era of the OECD/G20 base erosion and profit shifting initiative    

Porozumění riziku v éře iniciativy OECD/G20 proti erozi daňového základu a přesouvání zisků  

Bulletin for international taxation, Vol. 70 (2016), No. 10, p. 576-582  

Identifikace rizika je součástí tzv. funkční analýzy v procesu určování převodních cen. Různé zainteresované 
skupiny podniku (stakeholders) mají tendenci vnímat pojem "riziko" rozdílně. Autor v článku shrnuje 
rámec pro analýzu rizika u řízených transakcí, který je popsán ve finální zprávě k akcím 8-10  projektu 
OECD/G20 proti BEPS. Výklad doplňuje také praktickými příklady. - Pozn. -- Projektu OECD/G20 
proti BEPS se týká i článek na str. 601-611.  

Filip Šimeček  

Výzkum a vývoj: vybrané aspekty odčitatelné položky od základu daně v kontextu aktuální judikatury    

Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 11, s. 2-6  

Příspěvek pojednává o základních požadavcích kladených na projekty výzkumu a vývoje, které je 
nutné pro účely zákona o daních z příjmů naplnit, aby mohla být daňově akceptována odčitatelná 
položka od základu daně ve formě výdajů (nákladů) při realizaci projektů VaV. Současná správní 
praxe je utvářena v kontextu přibývající judikatury, na kterou se autor zaměřuje. Rozebírá jak formální 
podmínky kladené na projekty VaV, tak podmínky věcné. Zdůrazňuje, že v praxi nelze vyloučit 
výkladové neshody mezi správcem daně a poplatníky, přičemž je vždy nezbytné posoudit individuální 
situaci tohoto poplatníka.  
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Daniel Fehling  

Was ist das Mindestschutzniveau in der "Anti-BEPS-Richtlinie"?    

Co je minimální úroveň ochrany ve směrnici "Anti-BEPS"?  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 49, S. 2862-2865  

Analýza článku 3 směrnice Evropské unie proti daňovým únikům č. 1164/2016 (Anti-Tax-Avoidance-
Directive, ATAD), jenž umožňuje členským státům přijmout nad rámec směrnice přísnější opatření 
proti daňovým únikům. Autor toto ustanovení hájí před jeho kritiky, kteří v něm vidí rezignaci na 
vytvoření jednotného právního prostředí. Podle něj není individuální přísnější postup v rozporu            
s požadavky na funkční společný trh, neboť primární právo EU v oblasti přímých daní dosud nikdy 
nemělo za cíl kompletní harmonizaci mezi členskými státy. Pro částečné vzájemné přizpůsobování 
nicméně existuje jak prostor, tak nástroje (zejména využití judikatury Soudního dvora EU). - Pozn.  

Miroslav Bulla  

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2017    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 24, s. 2-7  

Stručný popis změn, ke kterým dojde od 1.1.2017 nebo počátkem r. 2017 oproti r. 2016 v oblasti 
zdaňování příjmů fyzických a právnických osob, tj. změn souvisejících se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů. Jedná se o právní úpravu schválenou především v souvislosti s ukončením důchodového 
spoření (č. 377/2015 Sb.), přijetím zákona o hazardních hrách (č. 188/2016 Sb.) a se zvýšením 
minimální mzdy. Další velké množství změn je obsaženo v návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní, jenž je v současnosti v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 873). Obsahem 
této novely jsou terminologické či upřesňující změny a změny potvrzující stávající správní praxi, které 
mají za cíl jasnější a přehlednější legislativní uchopení. V článku jsou stručně představeny alespoň ty 
nejdůležitější z pohledu podnikatelských subjektů a zdanění fyzických osob - zaměstnanců. -- Viz také 
příspěvek v čas. Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2016, s. 9-12.  

Václav Benda  

Změny zákona o DPH pro rok 2017    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 2-6  

V článku jsou ve srovnání s dosavadní právní úpravou shrnuty zejména nejvýznamnější navrhované 
změny zákona o DPH, jež jsou součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony         
v oblasti daní (sněmovní tisk č. 873, v listopadu projednán ve 2. čtení v PS Parlamentu ČR). Účinnost 
se očekává až od 1.4.2017. Novelou jsou navrhovány změny ve vymezení vzniku povinnosti přiznat 
daň, v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně, další rozšíření režimu přenesení daňové 
povinnosti a dílčí změny v oblasti správy DPH v tuzemsku. Autor dále stručně vysvětluje i dílčí již 
schválené změny, které jsou součástí doprovodných zákonů č. 377/2015 Sb. (změny vymezení 
penzijní činnosti), č. 113/2016 Sb. (rozšíření přílohy č. 2 o stravovací služby) a 188/2016 Sb. 
(vymezení podmínek pro osvobození od daně pro provozování hazardních her). 

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. 12  

Prodej osobního automobilu a daň z příjmů fyzických osob (s. 2-6); Daňové přiznání k dani silniční za 
rok 2016 (s. 7-10); K elektronickému doručování - digitální podpis, datové schránky (s. 11-17); 
Složená daňová kvóta ČR v kontextu vývoje průměrných hodnot členských států Evropské unie (s. 18-21); 
BEPS přichází do České republiky: jsme připraveni? (s. 22-23); Zveřejňování smluv podle zákona       
o registru smluv (s. 27-29); Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení obchodní firmy 
nebo instituce (3. část) (s. 30-35); Jednoduché účetnictví (s. 36-40); Změny ve zdravotním pojištění     
v r. 2016 a k 1.1.2017 (s. 41-47); Nad judikaturou související se zánikem pohledávek a právně 
neplatnými pohledávkami (s. 48-54).  
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Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 24, (2016) č. 24  

Změny v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2017 (s. 2-7); Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH      
u stravovacích služeb od 1.12.2016 (s. 7 a 22); Kdy přejít z paušálních výdajů na vedení daňové 
evidence? (s. 8-12); Závěr roku v příspěvkových organizacích - roční účetní závěrka, daň z příjmů 
právnických osob (s. 13-16); DPH při dodání zboží a poskytnutí služby osobou neusazenou                 
v tuzemsku (s. 17-22); Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí      
e-mailem (s. 31); Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a 
daňových předpisů (3.): zásoby (s. 32-37); Pozor na změny hypotečního financování (s. 38-40).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 25, (2017) č. 1  

Stručný přehled změn ve mzdové oblasti od 1.1.2017 (s. 2-5); Daň z nemovitých věcí v roce 2017 (s. 5-7); 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016 (s. 8-10); Stručně k daňovému přiznání k dani 
silniční za rok 2016 (s. 11-15); DPH u nejdůležitějšího aspektu doby - telekomunikační služby (s. 16-22); 
Pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou (s. 22, 29); Novela zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob - č. 183/2016 Sb. (s. 23-25); Vymezení základních daňových ukazatelů ČR a jejich 
výpočet (s. 30-33); Informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2017 (s. 34-38); Informace        
k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků k podnikání nebo v souvislosti s ním (s. 39-40).  

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

Sv. 2016, č. 25-26  

Chystané změny daní z příjmů a DPH od roku 2017 (s. 1-6); Tichá společnost z právního, účetního a 
daňového pohledu (s. 10-14); Stručné přehledy od 1.1.2017 - minimální mzda, zaručená mzda, změny 
v sazbě zahraničního stravného (s. 14).  

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Sv. 24, (2016) č. 4  

Změny zákona o DPH pro rok 2017 (s. 2-6); Daň z příjmů fyzických osob v roce 2016 - druhé 
pokračování (s. 7-9); Daň z příjmů fyzických osob od 1.1.2017 (s. 9-12); Informace pro plátce daně 
týkající se daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně vybírané srážkou podle zvláštní 
sazby daně včetně aktuálních tiskopisů za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací období 2017 (s. 13-27); 
Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Íránem (s. 28-34); Kdy platit a kdy podat daňové přiznání  
k dani silniční za rok 2016? (s. 35-39); Aktuální otázky placení daní pomocí platební karty (s. 40-42); 
Účetní závěrka podnikatelů za účetní období započaté v roce 2016 (2. část) (s. 43-55); Novela zákona 
o účetnictví od 1.1.2017 (s. 56-58); Návrh novely zákoníku práce (s. 59-61).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 2 (3.1.2017)  

Nové danění firem se Česku nelíbí: ministerstvo financí odmítá návrh Bruselu proti přelévání zisků      
v EU (s. 1) a komentář J. Hrstkové na s. 8; Francouzi nemusí mimo práci sledovat e-maily - reforma 
přináší nárok neodpovídat na pracovní emaily mimo pracovní dobu (s. 6); Babišovo ministerstvo se 
nestihlo připravit na nová pravidla v hazardu (s. 7); Daňové změny letos pocítí především rodiny s dětmi: 
r. 2017 přinese daňovým poplatníkům vyšší slevy na děti i výhodnější penzijní pojištění, OSVČ se 
sníží limit pro výdajové paušály (s. 18-19).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 5 (6.1.2017)  

Babiš: Je čas snížit daně - plány na úpravu DPH a odvodů za sociální a zdravotní pojištění (s. 1) a 
související rozhovor s ministrem financí A. Babišem na s. 10-11 i komentář na s. 8; Bankéřkou roku 
2016 se stala šéfka ruské centrální banky - guvernérka Elvira Nabiullinová (s. 6); Na trhu s energiemi 
bylo živo - liberalizace trhu s energiemi (s. 16).  
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

Timothy J. Goodspeed  

Absorbing shocks : national rainy-day funds and cross-country transfers in a fiscal union    

Vstřebávání šoků : národní "fondy pro případ horších časů" a transfery mezi zeměmi ve 
fiskální unii  

FinanzArchiv, Vol. 72 (2016), No. 4, p. 407-420  

Autoři se v článku zabývají vztahem fondů, které si stát vytváří "na horší časy" v době příznivého 
ekonomického vývoje, a transferů ve fiskální unii, které členské státy dostávají v případě recese. Je 
zjištěno, že vlivem existence morálního hazardu si státy ve fiskální unii ukládají do svých vlastních 
fondů méně a že příspěvky do fondů jsou tím menší, čím větší je případná pomoc od ostatních států. 
Dále autoři určují optimální velikost transferu a faktory, které ji ovlivňují. - Pozn.  

Angelo Baglioni, Andrea Boitani, and Massimo Bordignon  

Labor mobility and fiscal policy in a currency union    

Mobilita pracovních sil a fiskální politika v měnové unii  

FinanzArchiv, Vol. 72 (2016), No. 4, p. 371-406  

Autoři se v článku vrací ke známému poznatku, podle kterého optimální měnová unie vyžaduje ke 
správnému fungování dokonalou mobilitu pracovních sil. Tento poznatek formuloval v 60. letech 
minulého století Robert Mundell. Autoři model obohacují o další předpoklady (prvek času a fiskální 
politiku) a ukazují, že mobilita pracovních sil může za daných předpokladů vést i k negativním 
dopadům, zejména v případě symetrického šoku produktivity (šok, který postihne zároveň všechny 
regiony). I asymetrický šok však vede k neefektivní úrovni mobility práce. Řešením je zavedení 
federální daně z příjmu a federálního rozpočtu. - Pozn.  

Anne Jaubertie, Linah Shimi  

The debate on secular stagnation a status report  [elektronický zdroj]  

Debata o dlouhodobé stagnaci : zpráva o stavu  

Trésor-economics, No. 182 (2016), p. 1-10  

Teorii o dlouhodobé stagnaci oprášil po mnoha letech v roce 2013 Lawrence Summers, když se snažil 
vysvětlit pokles tempa hospodářského růstu ve vyspělých ekonomikách. Summers definoval 
dlouhodobou stagnaci jako "riziko přetrvávajícího oslabení poptávky", další ekonomové pak 
upozorňují také na roli faktorů na straně nabídky. Někteří ekonomové se dále zabývají geografickými 
aspekty trvalé stagnace (světová či místní stagnace; šíření stagnace mezi regiony). Autorky v článku shrnují 
teorii dlouhodobé stagnace, v závěru také uvádějí možnosti, jak proti stagnaci bojovat. - Pozn. -- 
Dostupné také ve francouzské verzi. -- Na str. 11 zveřejněn k tématu komentář Xaviera Ragota. Plný 
text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2016/12/Tresor_Economics_182_2016.pdf 

Norbert Häring  

Versuch und Irrtum : Krise der empirischen Ökonomie (2)    

Pokus a omyl : krize empirické ekonomie (2)  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 235 (5.12.2016), S. 10  

Empirické analýzy mnoha ekonomů obsahují chybnou práci s konceptem statistické signifikance, 
který považují za hlavní důkazní nástroj pro potvrzení svých hypotéz. Na vině zřejmě je široká 
nabídka levných statistických softwarů, které i výzkumníkům s minimálním metodickým know-how 
dají pocit správné interpretace dat. U odborné veřejnosti je ale tento problém již brán vážně, o čemž 
svědčí veřejná výzva sdružení amerických statistiků ASA či ohlas na kritický článek německého 
ekonoma Norberta Hirschauera.  

By Grant Graziani, Wilbert van der Klaauw, and Basit Zafar  

Workers' spending response to the 2011 payroll tax cuts    

Výdaje zaměstnanců v důsledku snížení daně ze mzdy v roce 2011  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 8 (2016), No. 4, p. 124-159  

V prosinci roku 2010 bylo ve Spojených státech uzákoněno snížení daně ze mzdy na rok 2011. Autoři 
zkoumali, jak tato změna ovlivnila výdaje zaměstnanců v daném roce. Na začátku roku zaměstnanci 
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plánovali utratit 14 % svého dodatečného příjmu (příjmu, který vznikl snížením daňové sazby).          
Z průzkumu provedeného na konci roku se nicméně zjistilo, že skutečné výdaje činily 36 %. 
Nepodařilo se však prokázat příčinu tohoto stavu. - Pozn.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Karel Zeman  

Analýza vývoje ekonomické kondice a efektivnosti privatizačního procesu bank v ČR    

Politická ekonomie, Sv. 64, (2016) č. 7, s. 804-832  

Ekonomická analýza vývoje bank privatizovaných v ČR (Česká spořitelna, Československá obchodní banka, 
Investiční a poštovní banka, Komerční banka, Živnostenská banka). Autor rozebírá ekonomickou 
kondici komerčních bank prostřednictvím zkoumání vývojových trendů vybraných ekonomických 
parametrů před zahájením, v průběhu a po ukončení jejich privatizačního procesu do r. 2010. Snaží se 
potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že skutečná ekonomická kondice bank byla v období privatizace 
lepší, než bylo některými politiky a úředníky prezentováno. Dále identifikuje faktory determinující 
objem příjmů z prodeje majetkových účastí státu v privatizovaných bankách, hodnotí sanační proces 
bank před dokončením privatizačního procesu a analyzuje celkovou bilanci, resp. efektivnost 
privatizačního procesu (tzn. dosažených příjmů z prodeje majetkových účastí ve vazbě na vynaložené 
náklady). - Pozn.  

Milan Mikulka  

Babišovo ministerstvo se nestihlo připravit na nová pravidla v hazardu    

Hospodářské noviny, Sv. 61, (2017) č. 2 (3.1.2017), s. 7  

Příspěvek dokumentuje aktuální situaci po nabytí účinnosti nových zákonných pravidel pro hazardní 
hry v ČR (zákon č. 186/2016 Sb. je účinný od 1.1.2017). Autor zmiňuje neexistenci kontrolního 
systému, který by měl zabránit sázet lidem na sociálních dávkách nebo v osobním bankrotu, odsunutí 
legálního otevření trhu i pro zahraniční sázkové kanceláře a kasina na internetu v důsledku 
dosavadního neudělení licencí zahraničním žadatelům i zpoždění licencí pro provozování on-line 
kasin českými firmami. Rozebírá také problematické skutečnosti související s blokováním webů 
nelegálních provozovatelů sázkových her a zprostředkuje kritické výtky k nutnosti registrace hráčů na 
osobní návštěvě pobočky nebo v případě zahraničních firem na CzechPointu. -- Viz také komentář     
L. Vainerta na s. 7. -- Blíže k problematice blokování webů nelegálních provozovatelů v HN č. 1/2017 
(2.1.2017), s. 14.  

Frauke Schleer, Willi Semmler  

Banking overleveraging and macro instability : a model and VSTAR estimations    

Předlužení bank a makroekonomická nestabilita : model a odhady na bázi modelu Vector STAR  

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  = Journal of economics and statistics, Vol. 236, (2016) 
No. 6, p. 609-638  

Od doby americké a posléze globální finanční krize v letech 2007 až 2009 je problematika vysokého 
zadlužení bank hlavním předmětem regulačních opatření ve finančním sektoru. Příspěvek se zaměřuje 
na vývoj zadlužení 40 největších bank v rámci Evropské unie, Norska a Švýcarska od roku 1997 do 
roku 2012. Autoři nejprve představují vlastní dynamický model optimálního a udržitelného zadlužení. 
Dále shrnují výsledky svého měření optimálního a faktického zadlužení bank podle jednotlivých 
regionálních skupin. Nakonec pomocí nelineárního modelu Vector STAR potvrzují hypotézu, že 
období zvyšujícího se zadlužení je doprovázeno mnohem restriktivnějším úvěrováním než během fáze 
snižování dluhu, což se projevuje i na hospodářském růstu. To se přitom projevilo výrazně více           
v zemích jižního křídla eurozóny a Irsku než v ostatních sledovaných zemích. Vyšší požadavky na 
vlastní kapitál bank, jež prosazuje Banka pro mezinárodní platby a které jsou navrhovány v rámci 
vznikající bankovní unie, jsou proto podle mínění autorů zcela nezbytné. - Pozn.  
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Basel bust-up : financial regulation (2)   

Dohadování o Basel 3 : finanční regulace (2)  

The Economist, Vol. 421, (2016) No. 9017, p. 62  

K setkání centrálních bankéřů a zástupců regulatorních orgánů z téměř 30 zemí koncem listopadu 
2016, jehož cílem bylo projednat změny v pravidlech Basel 3. Změny by neměly vést k podstatnému 
navýšení kapitálových požadavků, ale některé finanční instituce mohou tlak na navýšení očekávat. 
Evropské banky si stěžují, že jsou nuceny vejít se do svěrací kazajky amerického stylu, Američané 
odpovídají, že přísnější pravidla zavedená po finanční krizi jim pomohla se rychleji dostat do formy. -- 
Viz i článek v The Economist ze dne 3.12.2016, č. 9018, s. 61.  

Jessica Schwarzer  

Das Ende der Tafelgeschäfte    

Konec obchodů přes přepážku  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 250 (27.12.2016), S. 34  

V souvislosti s implementací unijní legislativy pozbývají od 1.1.2017 klienti německých bank možnost 
obchodovat cenné papíry podílových fondů v listinné podobě. Tento způsob obchodování se sice          
s rozvojem internetu fakticky přestal provádět, přesto ale bankéři a správci fondů odhadují, že 
takových cenných papírů se mezi obyvatelstvem ještě nachází v hodnotě za téměř jednu miliardu eur.  

Bundesministerium der Finanzen  

Digitalisierung des Finanzmarktes in Deutschland : Deutschland: auf dem Weg zur FinTech-Nation    

Digitalizace finančního trhu v Německu : Německo: na cestě k národu fintechů  

Monatsbericht des BMF, Jg. 2016, Nr. 11, S. 6-9  

Stručný přehled o počtu fintechových firem v Německu podle jednotlivých segmentů ke konci roku 2015. 
Příspěvek rovněž nastiňuje výzvy, které digitalizace finančního trhu přináší pro národní regulátory.  

Vít Kropjok  

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act v the Bank recovery and 
resolution directive    

Doddův-Frankův zákon versus směrnice BRRD  

Daně a finance, Vol. 24, (2016) No. 3, p. 28-32  

Příspěvek porovnává regulaci v oblasti nadnárodního krizového řízení a řešení platební neschopnosti 
velkých bankovních a finančních skupin platnou v USA a v Evropě. Vzájemně srovnává a analyzuje 
odlišnosti evropské směrnice BRRD (Bank recovery and resolution directive, směrnice č. 2014/59/EU, 
kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních 
podniků) a amerického Doddova-Frankova zákona (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act - DFA), jenž měl podpořit finanční stabilitu USA zvýšením transparentnosti finančního 
systému. V závěru jsou představeny hlavní výhody zkoumané finanční regulace. - Pozn.  

Michael Brächer, Till Hoppe, Katharina Slodczyk  

EU belegt Großbanken mit hohen Strafen : Zinsmanipulationen    

EU ukládá velkým bankám vysoké tresty : úrokové manipulace  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 238 (8.12.2016), S. 31  

Komisařka EU pro hospodářskou soutěž M. Vestagerová uložila investičním bankám JP Morgan 
Chase, Crédit Agricole a HSBC peněžitý trest 485 milionů eur za manipulace s referenční úrokovou 
sazbou Euribor. Tyto banky měly mezi lety 2005 až 2008 spolu s jinými tvořit kartel, jenž ovlivňoval 
výši úroků za finanční deriváty vedené v eurech. Tím měla vzniknout škoda nejen ostatním bankám, 
ale i řadě firem v EU investujících do těchto produktů.  

Frank M. Drost  

Fluchtpunkt Luxus    

Luxus jako útočiště  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 253 (30.12.2016), S. 24-25  

Podle německého zákona proti praní peněz by měly tamní kriminální úřady systematicky kontrolovat   
i podnikatele z nebankovního sektoru (zejm. prodejce nemovitostí, automobilů a luxusního zboží). 
Přesto ale počet nahlášených podezření na pochybné transakce z této oblasti nadále stagnuje a v roce 
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2015 tvořil s 238 případy jen slabou setinu hlášení od finančních institucí. Podle dostupných odhadů 
se přitom objem "vypraných peněz" z nezákonné či trestné činnosti mimo finančnictví pohybuje mezi 
20 až 30 miliardami eur ročně. Podle článku může za dosavadní neuspokojivou bilanci decentralizovaná 
struktura kriminálních úřadů s nízkým počtem vyškoleného personálu a absence účinné prevence proti 
praní peněz v samotných firmách. -- K tématu viz také komentář na s. 22.  

Jörg Guido Hülsmann  

L'avenir de la monnaie    

Budoucnost peněz  

Problèmes économiques, Hors-Serie No. 10 (2016), p. 96-103  

S elektronizací ve finančním světě a tendencí opouštět hotové peníze se v poslední době objevují 
články různých autorů na téma budoucnosti peněz a finančního systému. Guido Hülsmann nejprve      
v článku popisuje mechanismus vytváření peněz a tzv. "Cantillonův efekt", podle něhož má tvorba 
peněz nerovné dopady na individuální ceny. V dlouhodobém časovém horizontu dochází podle autora 
k "zestátňování peněz". Měnový systém v budoucnosti bude spočívat v existenci jediné měny a           
v neexistenci jejích substitutů, v absenci nákladů na tvorbu peněz, v řízení tvorby peněz politickou 
mocí, v možnosti politiků s penězi volně nakládat (např. darovat či půjčovat je) a v kontrole nad 
penězi vlastněnými soukromým sektorem. Současné záporné úrokové sazby, odklon od hotovostních 
peněz a "vrtulníkové peníze" (v angl. helicopter money, ve franc. monnaie hélicoptère) jsou předzvěstí 
přechodu na tento nový systém. - Pozn.  

On fire : financial regulation (1)   

V plamenech : finanční regulace (1)  

The Economist, Vol. 421, (2016) No. 9017, p. 60-61  

Před prezidentskými volbami považoval Wall Street Donalda Trumpa za nebezpečného a nevypočitatelného, 
ale po jeho vítězství se obavy změnily v naději. Akciové trhy jsou na rekordní výši a podíly na 
finančních institucích dosahují skvělých výsledků. Euforie souvisí především se slibem, že bude 
omezena byrokracie. Lze očekávat, že regulatorní dědictví Obamovy vlády bude po nástupu Trumpa 
ohroženo. Půjde zejména o Doddův-Frankův zákon, přijatý v r. 2010.  

A. Sinjakov, K. Judajeva  

Politika central'nogo banka v uslovijach značitel'nych šokov platežnogo balansa i strukturnych 
sdvigov    

Politika centrální banky v podmínkách značných šoků platební bilance a strukturálních změn  

Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, no. 9, s. 5-39  

V článku jsou analyzovány různé varianty politiky centrální banky k zabezpečení cenové a finanční 
stability v malé otevřené ekonomice vyvážející suroviny v podmínkách silných šoků platební bilance 
na způsob těch, s nimiž se potýkalo Rusko v letech 2014-2015. Analýza se provádí s využitím 
modifikovaného standardního základního modelu všeobecné rovnováhy, který přihlíží ke zvláštnostem 
struktury ruské ekonomiky a prováděné rozpočtové politiky. Z posuzovaných variant měnové politiky 
byla zvolena jejich optimální kombinace: plovoucí měnový kurz a zvýšení úrokových sazeb. Dokazuje 
se, že plovoucí kurz zmírňuje šoky platební bilance a zajišťuje stabilnější dynamiku výroby a 
poptávky. - Pozn.  

Simona Kropáčková  

Pozor na změny hypotečního financování    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 24, (2016) č. 24, s. 38-40  

Příspěvek shrnuje preventivní doporučení České národní banky pro úvěrování v segmentu hypotečního 
financování vlastního bydlení nebo investičního bytu. Jedná se o kvalitativní i kvantitativní doporučení 
bankám pro poskytování úvěrů zajištěných nemovitostí, nejvýraznější změnou je konec tzv. 100 % 
hypotéky (od 1.10.2016 se absolutní limit s ohledem na výši ceny nemovitosti snížil na 95 %).            
Z pohledu věřitele přináší větší důraz na posouzení úvěruschopnosti klienta také zákon o spotřebitelském 
úvěru č. 257/2016 Sb. Tento zákon přináší i změny v hypotečních úvěrech týkajících se předčasného 
splacení a mimořádných splátek, které budou ve většině případů bez sankcí. - Pozn. -- K tématu viz 
také příspěvek v HN č. 250 (28.12.2016), s. 4 a v čas. Profi poradenství & finance č. 12/2016, s. 22-23.  
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Christophe Boucher  

Que devient la globalisation financière? Avons-nous besoin d'un Bretton Woods 2.0?    

Co se děje s finanční globalizací? Je potřeba nový brettonwoodský systém?  

Problèmes économiques, Hors-Serie No. 10 (2016), p. 104-110  

Mezinárodní měnový systém vstoupil do nové fáze. Finanční integrace, ke které dochází od 80. let, je 
spojena s mnoha výhodami, ale i slabými stránkami, mezi něž patří podle autora především snazší 
šíření rizika a vznik a akumulace nerovností. V poslední době dochází k multipolarizaci měnového 
systému (mj. zařazením renminbi do koše světových rezervních měn). V této souvislosti autor 
diskutuje nad vhodností tohoto trendu a nad tím, zda by nebylo lepší se vrátit k systému s jedinou 
referenční měnou jako v brettonwodském systému. - Pozn.  

Michael Maisch, Jens Münchrath, Christian Rickens  

Retten - bis zum Tod? : die System-Krise    

Zachraňovat - až k smrti? : krize systému  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 239 (9.12.2016), S. 42-46  

Po osmi letech záchranných opatření se staly evropské banky opět rizikem pro finanční stabilitu 
Starého kontinentu. Na rozdíl od velkých bank z USA se evropským finančním institucím nepodařilo 
zastavit propad či dokonce zvrátit trend ve vývoji své burzovní hodnoty. Je proto otázka, zda současná 
měnová politika Evropské centrální banky nenapáchala při absenci strukturálních reforem u bank          
i států více škody než užitku. Kvantitativním uvolňováním a snižováním úroků bylo sice zabráněno 
řadě insolvencí a turbulencím na kapitálovém trhu, zároveň však zjevně vzniklo nemálo bankovních 
"zombie". To zvyšuje pro Evropu riziko mnohem horší krize než v roce 2008, zejména v tom případě, 
jestli nastupující americký prezident D. Trump dereguluje finanční sektor USA a ten se opět vrhne do 
riskantních spekulací. -- K perspektivám amerického finančního sektoru viz rozhovor s předsedou 
představenstva banky Goldman Sachs L. Blankfeinem na s. 47-49.  

Marek Janšta  

S MiFIDem na věčné časy    

Profi poradenství & finance, Sv. 4, (2016) č. 10, s. 18-19  

V rozhovoru osvětluje předseda sekce investic Unie společností finančního zprostředkování a 
poradenství (USF) M. Janšta dopady transpozice evropské směrnice MiFID do českého právního řádu 
prostřednictvím připravované novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Informuje o změnách    
v oblasti povolovacího řízení u investičních zprostředkovatelů, povinností investičních zprostředkovatelů 
a zefektivnění dohledu ČNB nad daným segmentem. Dále se vyjadřuje k možnosti přeshraničního 
působení investičního zprostředkovatele a upozorňuje na podstatné zúžení investičních nástrojů, ke 
kterým může poskytovat investiční služby. Zmiňuje také zachování institutu malého obchodníka          
s cennými papíry v zákoně.  

John Authers and Chris Newlands  

Taking over the markets    

Noví lídři na trhu  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39339 (6.12.2016), p. 9  

Trhy v současnosti ovládají fondy obchodované na burze (exchange traded funds, ETF), jež nyní 
představují téměř polovinu obchodů s americkými akciemi. Majetek, který spravují, byl ještě před 
dvaceti lety zanedbatelný, ale nyní přesahuje částku 3 bil. USD. Pro investory jsou ETF levnější a        
v USA se navíc přidává i příznivé prostředí z hlediska daní. V článku se rozebírají možná systémová 
rizika spojená s tímto vývojem.  

Alexander Erler, Stefan Hohberger  

TARGET2 : how costly is buying time?    

TARGET2 : jak drahé je nakupovat čas?  

CESifo Economic studies, Vol. 62, (2016) No. 3, p. 491-505  

V článku jsou hodnoceny reálné náklady a přínosy německých pohledávek vůči Eurosystému              
v souvislosti se systémem vypořádání transakcí TARGET2. Autoři docházejí k závěru, že ke konci 
roku 2014 Německo čelilo reálným nákladům ve výši 17 mld. eur. Na základě vypočtení nákladů a 
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výnosů všech členských zemí eurozóny autoři argumentují, že se systém TARGET2 projevuje jako 
implicitní distribuční mechanismus o objemu cca 40 mld. eur. I bez rozpadu eurozóny (či vystoupení 
některé z členských zemí) může způsobit podle autorů držení pohledávek vůči systému TARGET2 
vysoké reálné ekonomické náklady. - Pozn.  

Filipe Maia Alexandre  

The banking sector in Portugal and in the Czech Republic : what good comes from the Banking 
Union?    

Bankovní sektor v Portugalsku a v České republice : co dobrého přináší bankovní unie?  

Daně a finance, Vol. 24, (2016) No. 3, p. 19-28  

Autor analyzuje vývoj portugalského a českého bankovnictví do r. 2008 a následný dopad finanční 
krize na tato odvětví. Zjišťuje důvody, proč bankovní sektor ČR nebyl krizí tak zásadně zasažen, jako 
tomu bylo u portugalského bankovního sektoru. Dále přináší bližší pohled na harmonizaci regulace 
bankovnictví prostřednictvím evropské bankovní legislativy (směrnice 2009/14/ES, nařízení 
1060/2009 o úloze ratingových agentur a CDR Package II). Následně se věnuje zejména přínosům 
evropské bankovní unie a jednotného evropského řádu (single rulebook). Na pozadí fungující 
evropské bankovní legislativy rozebírá současnou situaci portugalského a českého bankovnictví a 
hledá odpověď na otázku, co dobrého s sebou vytvoření bankovní unie přineslo.  

By Stephen Foley  

The battle to stay top of your wallet    

Boj o nejpřednější místo ve vaší peněžence  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39354 (23.12.2016), p. 7  

Poskytovatelé kreditních karet v USA bojují o větší podíl na trhu nabízením různých požitků a odměn. 
V článku se popisují způsoby, jimiž se snaží získat více klientů společnosti jako American Express, 
Chase, Amex, Capital One, Bank of America, Citigroup a Discover. Budou však muset přesvědčit 
investory, že noví zákazníci u nich zůstanou dostatečně dlouho a budou si dostatečně půjčovat a 
utrácet, aby se peníze vynaložené na jejich získání vyplatily.  

The dollar squeeze : the world economy   

Dolarový stisk : světové hospodářství  

The Economist, Vol. 421, (2016) No. 9018, p. 57-58  

Za krátké období mezi 9. listopadem, kdy Donald Trump vyhrál prezidentské volby v Americe, a 
oslavami Dne díkůvzdání posílil dolar proti koši měn bohatých zemí o 3 %. Takový skok za tak 
krátkou dobu je vzácný. Silný dolar uvítali ve Frankfurtu a Tokiu, méně už v rozvíjejících se zemích. 
Analytici se nejvíce obávají toho, že tento vývoj povede ke konfliktu. Donald Trump možná ve snaze 
o větší rovnováhu amerického obchodu přistoupí k protekcionismu, a silnější dolar by mohl být 
spouštěčem takového katastrofálního kroku. -- Viz i článek na s. 9.  

Martin Greive, Jan Hildebrand, Gerd Höhler  

Warnsignale in der Euro-Zone : mit Sorge registriert die Bundesregierung Krisenanzeichen in 
der Währungsunion    

Varovné signály v eurozóně : s obavou zaznamenává spolková vláda známky krize v měnové unii  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 252 (29.12.2016), S. 1, 6-7  

Saldo Target 2, které zaznamenává platby a závazky mezi centrálními bankami Evropské měnové 
unie, dosáhlo mezi zeměmi jejího severního a jižního křídla největšího rozdílu od roku 2012. Největší 
nárůst závazků zaznamenala italská centrální banka, a to o 129 miliard na celkových 358,6 miliard eur. 
Německá spolková banka naopak má vůči eurozóně pohledávky za 694 miliard eur. Tato rostoucí 
divergence přitom nemusí být jen výsledkem nákupu dluhopisů ECB, ale také odlivu kapitálu z jižní 
Evropy kvůli klesající důvěře finančních institucí v budoucí hospodářský růst a ve schopnosti tamních 
vlád dodržovat své závazky v rámci EMU. Německá spolková vláda a někteří němečtí poslanci 
Evropského parlamentu proto požadují od Evropské komise a ECB přísnější kontrolu fiskální 
disciplíny u jednotlivých států. -- K požadavkům europoslanců za CDU na vyšší kontrolu fiskálních 
politik zemí eurozóny viz článek na s. 7.  
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Tereze Krček  

Základní problémy v oblasti investičních fondů z hlediska daňové zátěže    

Politická ekonomie, Sv. 64, (2016) č. 7, s. 833-850  

Autorka zkoumá problematiku účelově založených investičních fondů (jedná se zejména o uzavřené 
nemovitostní fondy, REIT), které vydávají klasické podnikání za kolektivní investování a v souladu se 
zákonem snižují výnosy o vysoké správní náklady. S provozem takovýchto investičních fondů a s výběrem 
daní souvisí problém obcházení daňové povinnosti, přičemž primárním úskalím je právě skryté 
podnikání. Díky snižování základu daně a osvobození výplaty dividend klesá efektivní daňová sazba 
těchto fondů pod 5 %. Autorka za pomoci jednoduché kvantitativní analýzy a reálných dat za r. 2012 a 
2013 usiluje o prokázání povahy jednotlivých fondů (prostřednictvím kritéria podílu neúměrně 
vysokých nákladů na výnosech fondu, případně zkoumáním správních nákladů). Dále určuje základ 
daně z příjmů a vyčísluje agregovaná data daňového odvodu z příjmu investičních fondů formou 
komparace odvodu při použití základní a snížené sazby daně z příjmu právnických osob. Výsledky 
ukazují, že uzavřený nemovitostní fond se v rámci uplatňování snižování nákladů chová výrazně 
odlišně od akciového otevřeného fondu, dluhopisového otevřeného fondu a smíšeného otevřeného 
fondu. - Pozn. 

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. 12  

Účtenková loterie: MF mezi výherce rozdělí až 65 milionů ročně (s. 6); Outsourcing je přirozenou 
součástí našeho byznysu - outsourcing ve finančních institucích (s. 10-11); Nový pohled na centrální 
bankovnictví, cílování inflace i finanční dohled - rozhovor s guvernérem ČNB J. Rusnokem (s. 17-20); 
IFRS 9 - executive summary (s. 24); PSD 2 - bude revolucí, nebo promarněnou příležitostí? (s. 27-29); 
Vliv nynější i nové legislativy EU na regulaci českého úvěrového trhu - ochrana spotřebitele (s. 34-35); 
Trumponomics aneb co čeká Spojené státy (s. 48-49); Vliv EET na bezhotovostní ekonomiku dnes 
neodhadne nikdo - rozhovor se S. Hornochovou (samostatná příl. InCard s. 18-19); Boj s šedou ekonomikou? 
Zásadní je transparentnost plateb - elektronické platby (samostatná příl. InCard s. 20-21).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 248 (23.12.2016)  

Vítězové a poražení burzy - jak si letos vedly firmy na Pražské burze (s. 1); Tři týdny EET: kontroloři 
vyrazili do terénu, zaměřují se na rebely a podvodníky (s. 3); Evropské dotace budou rozdělovat města. 
Zneužívání prý nehrozí (s. 6); V reverzním bazénku s Babišem - komentář D. Klimeše k obecnému 
souhlasu s reverse charge (s. 8); Pražská energetická burza zažila rekordní objemy obchodů (s. 14).  

  

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

François Faure, Sylvain Bersinger  

Argentine : changement de cap    

Argentina : změna kurzu  

Conjoncture, No. 11 (2016), p. 17-24  

Hodnocení současné hospodářské situace v Argentině s výhledem do budoucna. V listopadu 2015 byl 
v Argentině zvolen nový prezident Mauricio Macri. Od té doby byla zavedena různá opatření s cílem 
podpořit vnější likviditu země a vylepšit její pověst v očích mezinárodní finanční komunity. Argentina 
však ve stejnou dobu vstoupila do recese a potýká se také s vysokou inflací. Zatím se podařilo 
stabilizovat likviditu, problémem ale zůstává deficit veřejných financí. Bankovní sektor je i přes svou 
odolnost vystaven některým rizikům (nárůst špatných půjček v důsledku recese a volatility 
komoditních cen, relativně vysoký objem pohledávek vůči vládě). Dosud zavedená opatření mohou 
ekonomiku krátkodobě poškodit, v konečném důsledku se ale mohou vyplatit, pokud se Argentině 
podaří přitáhnout zahraniční investory. - Pozn. -- Dostupné také v anglické verzi pod názvem 
"Argentina: a radical change" na webu BNP Paribas.  
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Sven Prange, Silke Wettach  

Der Fall Italien(s)    

Případ Itálie  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 49, S. 20-26  

Matteo Renzi zpočátku jako předseda italské vlády zazářil. Výsledky hlasování v referendu ze            
4. prosince 2016 o podpoře či odmítnutí ústavní reformy otřásají italskou politikou. Nerozhodná 
hospodářská politika a ničivá záchranná politika eura se ukázaly jako toxická směs. Trhy a politika     
v Evropě se připravují na nejhorší. Začíná konečná hra o euro? Vyjádření nespokojenosti s předsedou 
vlády bude znamenat novou ránu pro Evropskou unii, která se snaží překonat řadu krizí a chtěla, aby 
italský premiér pokračoval ve svých reformních snahách v silně zadlužené zemi. Porážka rovněž může 
poznamenat trhy, zejména bankovní sektor.  

Kerin Hope ... [et al.]  

Doing business in Greece    

Podnikání v Řecku  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39350 (19.12.2016), sep. sect. (4 p.)  

Jednotlivé články přehledu o hospodářské situaci v Řecku se zaměřují na snahu vlády přilákat 
zahraniční investice, rozdílné prognózy MMF a EU ohledně hospodářského oživení v zemi, nekonečné 
dluhové drama, stav bankovního sektoru, politickou situaci, privatizaci, turistiku aj.  

Markus Fasse  

Fans gewinnen : 2016 war das Elektroauto ein Flop. Doch die Hersteller sind zum Erfolg verdammt    

Získat fanoušky : v roce 2016 bylo elektroauto obchodním fiaskem. Jeho výrobci jsou ale 
odsouzeni k úspěchu  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 246 (20.12.2016), S. 26  

I přes státní podporu se v Německu v roce 2016 nepodařilo výrazně zvýšit prodej aut na elektrický 
pohon. Podle autora komentáře je pouhých 10 tisíc prodaných vozů zcela očekávatelným výsledkem, 
je-li přihlédnuto k relativně stále vysokým pořizovacím a provozním nákladům, k přetrvávajícím 
technickým nedostatkům a chybějící infrastruktuře. Tlak ze strany národních vlád a Evropské unie na 
splnění energetických a klimatických cílů bude nicméně automobilky nutit k dalším investicím do 
vývoje těchto automobilů.  

Bert Losse  

Land mit begrenzten Möglichkeiten    

Země omezených možností  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 46, S. 38-39  

Růst hospodářství Spojených států by v tomto roce mohl být nejnižší od roku 2009. Existují však také 
pozitivní signály. Článek se stručně věnuje situaci v oblasti spotřeby, trhu s nemovitostmi, průmyslové 
produkce a vývozu. -- V tomto čísle viz také další články o stavu hospodářství a politiky USA.  

Raymond Van der Putten  

Le ralentissement de la croissance de la productivité    

Zpomalení růstu produktivity  

Conjoncture, No. 9-10 (2016), p. 17-31  

Ve vyspělých zemích se v posledním desetiletí zpomalil růst produktivity, což vede ke stagnaci příjmů 
a poklesu reálných a nominálních úrokových sazeb. Ekonomové nyní hovoří o strukturální stagnaci. 
Růst produktivity na hranici produkčních možností zůstává silný, nové technologie se ale šíří pomalu. 
Řešením by mohla být podpora dalších inovací a odstranění bariér, které brání jejich šíření. Konkrétně 
by mohla být produktivita posílena podporou mezinárodního obchodu, stimulací výzkumu a vývoje, 
zdokonalením regulací na výrobkových trzích i trhu práce, investicemi do infrastruktury a daňovými 
reformami. - Pozn. -- Dostupné také v anglické verzi pod názvem "The waning of productivity 
growth" na webu BNP Paribas.  
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A. Zajcev  

Mežstranovyje različija v proizvoditel'nosti truda: rol' kapitala, urovnja technologij i prirodnoj renty    

Rozdíly mezi zeměmi v produktivitě práce: úloha kapitálu, technologické úrovně a přírodní renty  

Voprosy ekonomiki, Sv. 2016, no. 9, s. 67-93  

V příspěvku jsou zkoumány příčiny rozdílů ve velikosti HDP na hlavu a v produktivitě práce mezi 
Ruskem a ostatními zeměmi na základě metodiky "level accounting". Ukazuje se, že 2,5 - 5-násobné 
zaostávání Ruska za vyspělými zeměmi z hlediska produktivity práce připadá ze 33 - 30 % na nižší 
kapitálovou náročnost práce a z 58 - 65 % na nižší technologickou úroveň. Kvalita lidského kapitálu    
v Rusku je nepatrně nižší než ve vyspělých zemích, a proto vysvětluje jen 2 - 4 % v rozdílné úrovni 
produktivity práce. Ve výpočtech byly využity údaje o lidském kapitálu, počtu odpracovaných hodin, 
HDP a množství základního kapitálu, přepočtené na USD na základě běžné parity kupní síly, a bylo 
přihlédnuto i k roli přírodní renty. - Pozn.  

Jürgen Flauger, Franz Hubik, Silke Kersting  

Mini-Sieg für Atomkonzerne : das Atom-Urteil    

Minivítězství pro atomové koncerny : rozsudek k utlumení atomové energetiky  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 237 (7.12.2016), S. 1, 4-5  

K rozsudku německého Spolkového ústavního soudu z 6.12.2016 ve věci zákona o urychlení 
energetického obratu (Energiewende) a vystoupení z atomové energetiky. Norma je podle soudu sice   
v souladu s ústavou, svým provedením ale až příliš zasahuje do vlastnických práv provozovatelů 
atomových elektráren. Koncerny Eon, RWE, EnBW a Vattenfall tak bude muset spolková vláda 
odškodnit za předčasné uzavření nejstarších elektráren a za vložené investice mezi lety 2010 a 2011 
poté, co krátkodobě platil zákon o prodloužení životnosti atomových elektráren až do roku 2030. 
Celková výše kompenzace by se měla pohybovat v řádu stovek milionů až jednotek miliard eur. --      
K tématu viz také komentář na s. 28.  

Deutsche Bundesbank  

Perspektiven der deutschen Wirtschaft - Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen für die 
Jahre 2017 und 2018 mit einem Ausblick auf das Jahr 2019 = Outlook for the German economy - 
macroeconomic projections for 2017 and 2018 and an outlook for 2019    

Perspektivy německého hospodářství - makroekonomické předpovědi pro roky 2017 a 2018        
s výhledem na rok 2019  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 68, (2016) Nr. 12, S. 15-32  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 68, (2016) No. 12, p. 15-31  

Německá spolková banka hodnotí vývoj německého hospodářství v letech 2015 a 2016 a předkládá 
prognózy možného dalšího vývoje ekonomiky pro následující tři roky. Banka ve své projekci počítá     
s nárůstem inflace směrem ke 2 procentům a mírným zhoršením většiny ostatních makroekonomických 
ukazatelů. Neočekává ale růst hrubého domácího produktu nižší než 1,5 procenta. Oproti roku 2015 se 
také sníží přebytek státního rozpočtu, měl by se ale ustálit na hodnotě kolem 0,5 procenta HDP, 
přičemž celková míra zadlužení by mohla v roce 2019 klesnout k hranici 60 procent HDP. Rizika pro 
hospodářský růst představují především vnější vlivy (možné zpomalení hospodářského růstu Číny a 
ostatních rozvíjejících se ekonomik, případně dopady potenciálního zvýšení geopolitického napětí). - 
Pozn.-- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu.  

Deutsche Bundesbank  

Preisliche Wettbewerbsfähigkeit ausgewählter Länder des Euro-Raums = Price competitiveness 
in selected euro-area countries    

Cenová konkurenceschopnost vybraných zemí eurozóny  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 68, (2016) Nr. 11, S. 44-46  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 68, (2016) No. 11, p. 42-44  

Srovnání vývoje cenové konkurenceschopnosti mezi lety 2008 a 2016 ve finanční a dluhovou krizí 
nejvíce postižených státech eurozóny (tj. Řecko, Portugalsko, Španělsko, Itálie, Irsko a Kypr).            
S výjimkou Itálie a Portugalska se těmto zemím podařilo zlepšit svou cenovou konkurenceschopnost 
vůči ostatním zemím Evropské měnové unie. Prvenství si pak drží Irsko, které vykázalo největší nárůst 
své konkurenceschopnosti i v oblasti ceny práce. Zde ovšem zaznamenaly zlepšení všechny zmíněné 
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státy, které v daném období provedly určité strukturální reformy. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný        
v německé a anglické jazykové verzi časopisu.  

William De Vijlder  

Quels sont les déterminants de l'investissement des entreprises?    

Jaké jsou determinanty podnikových investic?  

Conjoncture, No. 9-10 (2016), p. 3-16  

Firemní investice jsou jednou z komponent hrubého domácího produktu. Kapitál jako produkční 
faktor ovlivňuje potenciální produkt i jeho tempo růstu. V posledních letech investice v rozvinutých 
zemích slábnou, což může být důsledek pomalejšího zotavování z hospodářské krize. Tvorbu kapitálu 
ovlivňuje řada faktorů, mj. očekávaná produkční kapacita vs. dostupná produkční kapacita, nebo 
nejistota vs. důvěra v hospodářskou situaci. - Pozn. -- Dostupné také v angličtině pod názvem "What is 
driving corporate investment?" na webu BNP Paribas.  

Reversal of fortune : emerging markets   

Štěstí se odvrátilo : rozvíjející se trhy  

The Economist, Vol. 421, (2016) No. 9016, p. 61-62  

Po většinu roku 2016 se situace pro rozvíjející se ekonomiky utvářela celkem příznivě. Zotavení cen 
komodit signalizovalo, že světová ekonomika (a především čínská) je silnější, než se na počátku roku 
myslelo. Známky stability byly dokonce vidět v zemích "křehké pětky" - Brazílii, Indii, Indonésii, 
Jižní Africe a Turecku - o které se investoři obávali nejvíc. Zdá se však, že vítězství Donalda Trumpa 
v amerických volbách přinejmenším dočasně vedlo ke změně nálady. Od voleb byl zaznamenán odliv 
kapitálu, kurz měn rozvíjejících se zemí klesl. Hodně bude záležet na tom, zda americký prezident 
nastoupí tak tvrdý kurz, jak sliboval před volbami.  

Informatika. Počítače  

Lukáš Kintr  

Bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti. 1. část,  organizační opatření  

Interní auditor, Sv. 20, (2016) č. 4, s. 5-8  

Úvodní část série příspěvků věnovaných problematice kybernetické bezpečnosti z pohledu garanta 
zaměřené na bezpečnostní opatření dle zákona o kybernetické bezpečnosti. První část se věnuje 
organizačním opatřením, druhá technickým opatřením. - Pozn. -- Pokračování v příštím čísle.  

Iveta Sviráková  

K elektronickému doručování    

Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 12, s. 11-17  

Elektronická komunikace se správcem daně a se správními úřady obecně byla původně prosazována 
za účelem zjednodušení kontaktu a přiblížení veřejné správy občanům i podnikatelům. V současnosti 
jsou již elektronické způsoby komunikace se správcem daně nejen upřednostňovány, ale v některých 
případech jde o jedinou formu komunikace, která je v souladu se zákonem. Autorka nejdříve obecně 
popisuje různé způsoby elektronické komunikace a informuje o jejich zakotvení v právním řádu ČR 
(zejména zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, a zákon č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Následně představuje možnosti elektronické 
komunikace se správcem daně z hlediska jejich úpravy v daňovém procesu. Věnuje se úpravě              
v daňovém řádu pro oblast doručování daňovým subjektům, doručování správci daně a formulářovým 
podáním. Rozebírá povinnost elektronického podání upravenou v zákoně o dani z přidané hodnoty      
i specifický způsob elektronické komunikace se správcem daně ve formě elektronické evidence tržeb. - 
Pozn.  
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Jakub Míšek  

Odpovědnost poskytovatele otevřených dat za škodu vyplývající z chyb v poskytovaných 
datových sadách    

Správní právo, Sv. 49, (2016) č. 7, s. 427-437  

Článek se zabývá specifickým případem odpovědnosti státu a samospráv za faktickou správnost 
poskytování informací ve formě otevřených dat z hlediska poskytovatelů i příjemců dat. Autor 
zvažuje, zda a případně za jakých podmínek by mohl být poskytovatel dat odpovědný za škodu, která 
vznikla následkem věcně chybného záznamu v poskytované datové sadě. Nejprve stručně seznamuje    
s evropskou i českou právní úpravou poskytování informací zveřejněním a poté rozebírá obecnou 
odpovědnost za správnost poskytovaných informací (zejména v souvislosti se zákonem č. 82/1998 Sb., 
o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci). Autor navrhuje úzkou interpretaci objektivní 
odpovědnosti za škodu vzniklou chybami v poskytovaných otevřených datech, omezující se jen na 
povinně poskytované informace, a svůj postoj zdůvodňuje. - Pozn.  

Stephan Scheuer  

Planwirtschaft trifft Big Data    

Plánovaná ekonomika začíná využívat big data  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 248 (22.12.2016), S. 26  

Čínský stát využívá stále více možnosti velkých dat (big data), jež poskytuje rozvoj internetu a 
informačních technologií. Úřady tak mohou účinněji sankcionovat chronické neplatiče (např. zákazem 
užívání dálkové veřejné dopravy) i firmy porušující ekologické standardy. Čínské ministerstvo 
průmyslu chce také pomocí big data více kontrolovat výrobu a prodej elektroautomobilů a předepsat 
automobilkám, aby do svých produktů zabudovaly systémy informující o poloze vozů včetně v něm se 
nacházejících mobilních telefonů. Ať už tyto čínské snahy zvýší akceschopnost státu v prosazování 
svých politik a potírání kriminality, nebo spíše povedou k nárůstu špehování a zneužívání moci, měly 
by se podle autora i ostatní vlády a firmy intenzivněji zabývat potenciálem velkoobjemových dat pro 
státní správu a ekonomiku. 

 Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Egovernment : elektronizace veřejné správy  

Sv. 2016, Ročenka  

Egovernment The Best 2016 - Deloitte - přehled nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné 
správy (celá ročenka je přehledem vítězů soutěže elektronizace veřejné správy v ČR ve 4 kategoriích: 
projekty obcí, projekty měst a městských částí, projekty krajů a centrální projekty, 107 s.).  

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Ruth Berschens  

EU ignoriert sich selbst    

EU ignoruje sebe sama  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 243 (15.12.2016), S. 10  

K závěrům analýzy Evropského parlamentu, podle níž vlády členských států Evropské unie berou stále 
méně na vědomí hospodářsko-politická doporučení Evropské komise. Byla-li tato doporučení v roce 
2012 zcela či v podstatné části prosazena z 11 procent, v roce 2015 to bylo již pouze ze 4 procent        
z jejich celkového počtu. Dokument Evropský semestr, který tato doporučení obsahuje a jejž schvaluje 
Rada ministrů financí a hospodářství EU, tak stále méně vypovídá o společných cílech v rámci EU a 
jejich dosahování.  
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Wolfgang Münchau  

Europa ohne Dogma : die Euro-Krise stellt Deutschland vor schwere Entscheidungen    

Evropa bez dogmatu : krize eura staví Německo před těžká rozhodnutí  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 248 (22.12.2016), S. 48  

Autor varuje před možnou dezintegrací eurozóny a Evropské unie, která by nakonec ohrozila      
i konkurenceschopnost Německa. Německým politikům proto doporučuje upřednostnit pragmatická 
řešení i za cenu ústupků od stávajících unijních pravidel zakazujících finanční transfery mezi státními 
rozpočty jednotlivých států.  

Hans Eichel  

Stabilisator für die Euro-Zone : die EZB sollte der Währungsunion zu mehr Attraktivität verhelfen    

Stabilizátor pro eurozónu : ECB by měla měnové unii pomoci k vyšší atraktivitě  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 240 (12.12.2016), S. 48  

Bývalý německý ministr financí Hans Eichel se ve svém komentáři přimlouvá za aktivnější přístup 
členských států a společných institucí eurozóny k eliminaci hospodářských nerovností v měnové unii. 
K tomu by měla sloužit instituce společného ministra financí s rozpočtem od Evropské centrální 
banky, který by odpovídal ročnímu přírůstku hrubého domácího produktu. Tento rozpočet by byl čistě 
investiční a sloužil by vyrovnávání regionálních rozdílů, podpoře malých a středních podniků v krizí 
postižených oblastech a financování projektů ochrany životního prostředí a trvale udržitelného 
rozvoje.  

Bundesministerium der Finanzen  

Zum Vorschlag einer europäischen Arbeitslosenversicherung : Kurzfassung eines Gutachtens 
des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF    

K návrhu evropského pojištění v nezaměstnanosti : zkrácená verze posudku Vědecké rady při 
Spolkovém ministerstvu financí  

Monatsbericht des BMF, Jg. 2016, Nr. 12, S. 13-17  

V debatách o vzniku fiskální unie je diskutován také návrh na transfer části pojistných plateb určených 
pro podporu v nezaměstnanosti mezi státy Evropské unie (návrh je znám jako "evropské pojištění       
v nezaměstnanosti"). Vědecká rada ekonomů při německém Spolkovém ministerstvu financí hodnotí 
tento návrh kriticky. Pokud by zároveň nedošlo k úplné harmonizaci zejména v sociální politice a politice 
zaměstnanosti, tak by existence takových transferů mohla v některých zemích vést k excesivnímu nárůstu 
mezd a také by přinejmenším nezabránila neefektivním státním výdajům. S přihlédnutím ke konsenzuálnímu 
způsobu rozhodování při tvorbě klíčových unijních politik by "evropské pojištění v nezaměstnanosti" 
mohlo také ohrozit budoucí akceschopnost a soudržnost Evropské unie jako celku. - Pozn.  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Barry Eichengreen ; [rozhovor vedl] Torsten Riecke  

"Der Dollar macht Trump einen Strich durch die Rechnung"    

"Dolar dělá Trumpovi čáru přes rozpočet"  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 244 (16.12.2016), S. 32-33  

Rozhovor s ekonomem z Kalifornské univerzity v Berkeley Barrym Eichengreenem o možných 
konfliktech mezi centrální bankou USA Fed a nastupujícím americkým prezidentem Donaldem 
Trumpem, stinných stránkách globalizace a nebezpečích amerického a evropského populismu pro 
světovou ekonomiku. -- K populistickým a autokratickým tendencím ve světové politice viz také 
článek na s. 50-54.  

Catherine Stephan  

Aux origines de la faiblesse du commerce mondial    

K příčinám zpomalení světového obchodu  

Conjoncture, No. 11 (2016), p. 3-16  

Podle odhadů Světové banky ze září 2016 bude r. 2016 rokem nejnižšího ekonomického růstu i růstu 
světového obchodu od r. 2009, kdy probíhala finanční krize. Autorka v článku detailně analyzuje 
příčiny zpomalení světového obchodu, přičemž dochází k závěru, že za zpomalením stojí více faktorů, 
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je však obtížné určit jejich podíl. Vývoj světového obchodu v současné době ovlivňují jak cyklické 
faktory (mírný růst v eurozóně i zpomalení v rozvojových zemích, převažující spotřeba oproti 
investicím), tak faktory strukturální. - Pozn. -- Dostupné také v angličtině pod názvem "Why world 
trade is so sluggish" na webu BNP Paribas. -- K tématu také článek "Why is world trade so weak"       
v časopise Trésor-economics (č. 166/2016).  

Christoph Rothmund, Anja Riegler  

Networking 100 % [elektronický zdroj]   

Stoprocentní propojení  

Zoll aktuell, Jg. 2016, Nr. 6, S. 4-6  

Každý členský stát Evropské unie má zřízený tzv. styčný úřad pro spotřební daně, jehož úkolem je výměna 
informací týkajících se spotřebních daní s dalšími členskými státy. Anja Riegler a Christoph Rothmund, 
úředníci u německého styčného úřadu pro spotřební daně (Verbrauchsteuerverbindungsbüro; Excise 
Liason Office; ELO) ve Stuttgartu, v rozhovoru pro Zoll Aktuell popisují konkrétní úkoly, kterým se 
jejich oddělení věnuje. Plný text dostupný z:  http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2017/01/ 
Zoll_Aktuell_6_2016.pdf 

Stephan Scheuer  

Rauer Wind aus Peking : Europas Firmen stehen vor schwierigen Zeiten in China    

Nevlídný vítr z Pekingu : evropské firmy čekají v Číně obtížné časy  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 240 (12.12.2016), S. 26  

Komentář k zavedení přísnějších kapitálových kontrol v Číně v důsledku odlivu kapitálu do zahraničí 
a oslabování renminbi. Přísnější regulace se netýká jen investic čínských podniků v zahraničí, ale         
i vyplácení dividend v Číně sídlících podniků svým zahraničním akcionářům. Podle autora tato 
opatření znejistí mnoho zahraničních investorů a svědčí o tom, že čínská vláda vnímá dopady nižšího 
hospodářského růstu čím dál dramatičtěji. V uplatňování kapitálových kontrol nicméně vládnou 
značné regionální rozdíly, z čehož lze dovozovat, že Čína si nechává ještě otevřená zadní vrátka. Toho 
by mohli využít evropští investoři i politické reprezentace při vyjednáváních o podmínkách vstupu do 
jednotlivých hospodářských odvětví. -- K reakcím na zavedení kapitálových kontrol podrobněji viz 
článek na s. 18-19.  

By Gabriel Wildau and Tom Mitchell  

Renminbi reaches its high water mark    

Renminbi už dosáhl vrcholu  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39344 (12.12.2016), p. 10  

V analýze postavení čínské měny ve světě se konstatuje, že zařazení renminbi do koše měn ve 
zvláštních právech čerpání pro něj zřejmě znamenalo dosažení maxima možného z hlediska 
internacionalizace, nikoliv začátek diverzifikovanějšího globálního měnového systému. Z řady ukazatelů 
vyplývá, že tlak na globální prosazení jüanu zpomaluje a někdy dokonce nabírá opačný trend. Např. 
podíl čínského zahraničního obchodu účtovaného v renminbi klesl v loňském roce ze 26 na 16 %.  

James Searles  

The European Union's options for China dumping methodology after 11 December 2016    

Možnosti Evropské unie v aplikaci antidumpingových opatření vůči Číně po 11. prosinci 2016  

Global trade and customs journal, Vol. 11, (2016) No. 10, p. 430-439  

Evropská komise již nemá možnost po 11. prosinci 2016 aplikovat dosavadní metody výpočtu 
antidumpingových cel vůči Číně (uplynula lhůta 15 let od vstupu Číny do Světové organizace 
obchodu, Čína tedy již nadále nemá být posuzována jako netržní ekonomika). V článku jsou zmíněny 
různé možnosti, jak změnit Nařízení 1225/2009, které upravuje ochranu proti dumpingu. Dále je 
popsán případ antidumpingových cel uvalených na bionaftu dovezenou z Argentiny, včetně jeho vlivu 
na rozhodování Evropské unie v záležitosti s Čínou. V poslední části článku se autor věnuje možnosti 
širší novelizace antidumpingových opatření, díky níž by Čína přestala být posuzována jako netržní 
ekonomika, opatření by ale bylo součástí širšího balíčku, který by celkově posílil pozici EU vůči 
nepřiměřeně levným dovozům. - Pozn. -- Tomu, zda bude Číně po 11.12.2016 příslušet status tržní 
ekonomiky, se dlouhodobě věnuje Jorge Miranda, mj. také v komentáři na s. 447-453.  
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Rahel Aichele, Gabriel J. Felbermayr, Inga Heiland  

TTIP and intra-European trade: boon or bane?    

TTIP a vnitroevropský obchod: dobrodiní, nebo zhouba?  

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  = Journal of economics and statistics, Vol. 236, (2016) 
No. 6, p. 639-664  

Simulace dopadů potenciálního uzavření smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou unií a USA na 
intenzitu vnitrounijní obchodní výměny. Autoři pro svou analýzu používají variantu ricardovského 
nového kvantitativního obchodního modelu (NQTM) a data z roku 2011 (v době vzniku článku to byly 
nejnovější dostupné údaje). Docházejí k závěru, že uzavření robustní smlouvy mezi EU a třetím 
státem, jakým by byla TTIP, by i v absolutních číslech snížilo podíl obchodní výměny mezi zeměmi 
Unie. Podle mínění autorů by pravděpodobně došlo i k oslabení politické koheze zemí EU. Přesto by 
se ale EU TTIP i dalším obchodním smlouvám neměla a priori bránit a naopak je využít jako 
příležitost pro další způsoby integrace, které by především odbouraly některé nadále existující 
vzájemné bariéry. - Pozn.  

Matthias Kamp ... [et al.]  

Unter falscher Flagge    

Pod falešnou vlajkou  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 45, S. 38-40  

Číňané mají čím dál větší zájem o nákup evropských výrobců vysoce rozvinutých technologií. Nyní se 
zaměřují zejména na menší společnosti, které tvoří páteř německé ekonomiky. V minulých měsících 
proběhlo několik akvizic německých podniků zdánlivě soukromými investory, mezi jinými výrobce 
čerpadel betonu Putzmeister a výrobce robotů Kuka z Augsburgu. Podle pátrání autorů článku stojí za 
těmito čínskými firmami často stát. Jejich šéfové nejsou ničím jiným, než přisluhovači státního 
podniku. Německá vláda pozorně sleduje rostoucí vlnu čínských investic v zemi a čínské nabídky na 
převzetí německých firem bude posuzovat z hlediska rizika ztráty klíčových technologií.  

Podnik a podnikání  

Christoph Schlautmann  

Ab-in-den-Osten.de : die tschechische Investmentgesellschaft Rockaway kauft die Reiseportale 
der insolventen Unister-Holding    

Vzhůru-na-východ.de : česká investiční společnost Rockaway kupuje cestovatelské portály 
insolventního holdingu Unister  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 250 (27.12.2016), S. 18-19  

Zakladatel investiční společnosti Rockaway Capital Jakub Havrlant kupuje čtyři zprostředkovatelské 
portály pro dopravu a ubytování od německého krachujícího koncernu Unister. Tím Rockaway 
Capital, jehož stategickým partnerem je při této akvizici i čínská společnost CEFC, získá přístup na 
německý trh a prostřednictvím svých firem tak bude aktivní celkem v sedmi evropských zemích se 
140 miliony potenciálních zákazníků.  

Luboš Nevrkla  

Evidence skutečných majitelů právnických osob se blíží    

Veřejné zakázky, Sv. 2016, č. 5, s. 49-50  

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu č. 368/2016 Sb. schválená za účelem implementace směrnice č. 2015/849/EU do českého 
právního řádu mimo jiné zavedla evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob a 
svěřenských fondů (s účinností od 1.1.2018). Příspěvek seznamuje se základními parametry nové 
evidence (definice skutečného majitele, evidence v rámci veřejného rejstříku, rozsah evidovaných 
údajů, rejstříkové řízení, poskytování údajů z evidence, dálkový přístup pro vymezený okruh státních 
orgánů, aj.) -- Viz také příspěvek v čas. Právní rádce č. 11/2016, s. 26-27 a v čas. UNES č. 12/2016, s. 35.  
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By Michael Mackenzie and Eric Platt  

Fully loaded    

Obtíženi dluhem  

Financial Times, Vol. 2016, No. 39338 (5.12.2016), p. 10  

Podle Securities Industry and Financial Markets Association narostl podnikový dluh v USA za 
posledních deset let o tři čtvrtiny na 8,4 bil. USD. Závazky peněžního trhu, které zahrnují krátkodobé 
firemní půjčky, zvyšují toto číslo na 11,3 bil. USD. Jen trh s americkými pokladničními poukázkami 
rostl rychleji. Většinu tohoto dluhu podniky využívaly ke zpětnému odkupu svých vlastních akcií, 
vyplácení vyšších dividend nebo financování velkých fúzí a akvizic. Teď, když nově zvolený 
prezident Trump plánuje fiskální stimul, budou firmy potřebovat na svou expanzi další peníze, čímž 
ještě navýší své dluhové břemeno v prostředí rostoucích úrokových sazeb a akcelerující inflace.  

Niall Fergusson  

Geschäftsmann im Weißen Haus : Donald Trump kann seinen Interessenkonflikten nicht 
entkommen, warnt Niall Fergusson    

Obchodník v Bílém domě : Donald Trump nemůže uniknout svým střetům zájmů, varuje 
Niall Fergusson  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 249 (23.12.2016), S. 64  

Podle historika Nialla Fergussona je nastupující americký prezident D. Trump typickým zástupcem 
21. století, neboť s výjimkou Kanady, západní Evropy a Austrálie dochází takřka všude jinde              
k otevřenému prolínání politické moci s podnikáním. A ani Trump se po převedení svých firem na 
rodinné příslušníky nebude schopen zcela oprostit od svých předchozích závazků. Svět se tak podle 
Fergussona do značné míry vrací před 19. století, než v reakci na potíže a následný krach 
Východoindické společnosti vznikl v Britském impériu tlak na přísné oddělení veřejné a soukromé 
sféry. Je ale otázkou, jak dlouho bude současný trend trvat, neboť podnikatelé dosud většinou nebyli 
příliš úspěšnými politiky.  

Andreas Macho  

Herr Babiš kauft Lutherstadt    

Pan Babiš kupuje Lutherovo město  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 49, S. 70-73  

Český ministr financí a podnikatel Andrej Babiš investoval miliony do firem a nemovitostí v německém 
Wittenbergu, padesátitisícovém městě mezi Berlínem a Lipskem, které v roce 2017 oslaví výročí 
zakladatele reformace Martina Luthera. Co tam miliardář pohledává? ptá se autor článku. Obchodní 
síť Andreje Babiše zasahuje do Wittenbergu už dlouho. Babiš je zde aktivní od roku 2002 a dnes se 
stal jedním z největších zaměstnavatelů ve městě. Rozšířil své impérium o pekárnu Lieken získanou    
v roce 2013 a ve Wittenbergu nechává postavit novou továrnu. Asi 900 milionů eur tu chce investovat 
do konce roku 2017. Miliardář je také jinak štědrý. Postavil v továrním areálu lékařské zařízení, které 
je k dispozici všem občanům města. Daroval městu i požární zbrojnici a chce na rozšíření dálnice na 
Wittenberg přispět z vlastní kapsy. Článek dále uvádí i pozici Andreje Babiše v České republice.  

Ulf Sommer  

Konzerne im Schuldenrausch : in der Zinsfalle    

Koncerny v dluhovém opojení : v úrokové pasti  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 242 (14.12.2016), S. 1, 4-5  

Z prostředí nízkých úroků profitují nejen německé veřejné rozpočty, ale také tamní podniky. Koncerny 
participující na indexu Dax tak mezi lety 2008 a 2015 zvýšily své reálné zisky před zdaněním z 5,1 na 
6,7 procent. Za více než polovinou tohoto nárůstu však vězí "levné peníze" z intervencí Evropské 
centrální banky. Případné zvýšení úrokových sazeb by se proto na hospodářských výsledcích negativně 
projevilo, a to i kvůli zadlužení německých korporací, které se od roku 2008 zvýšilo o 45 procent na 
613 miliard eur.  

 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

38 

Helena Machová  

Rodinný závod a daň z příjmů    

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 12-13, s. 44-46  

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. upravuje v § 700 až § 707 rodinný závod. Autorka blíže 
představuje institut a definici rodinného závodu a poté se zabývá členem rodiny fungujícím v rodinném 
závodě jako spolupracující osobou pro účel stanovení daně z příjmů. Dále seznamuje s problematikou 
společného jmění manželů ve vztahu k rodinnému závodu, k jeho ziskům a zmiňuje také možné 
smluvní manželské majetkové režimy. -- Viz také příspěvek v DHK č. 2/2017, s. 2-8.  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Dopad regulace provizí v ŽP   

Profi poradenství & finance, Sv. 4, (2016) č. 11, s. 30-31  

Novelou zákona č. 295/2016 Sb., kterým se mění zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a 
likvidátorech pojistných událostí, nastávají s účinností od 1.12.2016 významné změny pro koncové 
finanční poradce (pojišťovací zprostředkovatele) i jejich nadřízené firmy v oblasti životního pojištění. 
Příspěvek přehledně shrnuje hlavní novinky a očekávaný dopad regulace z pohledu koncových 
finančních poradců. Je zdůrazněno, že novela upravuje výlučně vztahy mezi pojišťovnou a 
poradenskou společností (pojišťovacím agentem/makléřem) a nijak neupravuje interní distribuci 
pojišťoven prostřednictvím jejich zaměstnanců. Pojišťovací zprostředkovatelé by měli podstatně více 
dbát na kvalitu obchodu a udržitelnost smluv a počítat s tím, že smlouvy na hraně nemusí být 
pojišťovnou vůbec přijaty s ohledem na jejich rizikovost. -- Viz také příspěvek v č. 12/2016, s. 16-17.  

Norbert Minn  

Entgeltabrechnung 2017: Schwerpunkt Sozialversicherung : Beitrags- und versicherungsrechtliche 
Änderungen zum Jahreswechsel 2016/2017    

Vyúčtování úhrad v roce 2017: téma - sociální pojištění : změny v legislativě odvodů a pojištění   
k přelomu roku 2016 a 2017  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 49, Beilage Nr. 5 (37 S.)  

Příspěvek podrobně představuje legislativní a správní změny (včetně dosud neschválených návrhů), 
relevantní judikaturu a aktuální výši příspěvků a úhrad na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců   
v Německu pro rok 2017.  

By Day Manoli and Andrea Weber  

Nonparametric evidence on the effects of financial incentives on retirement decisions    

Neparametrické důkazy účinků finančních pobídek na rozhodování o odchodu do důchodu  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 8 (2016), No. 4, p. 160-182  

Autoři se v článku zabývají tím, do jaké míry jsou zaměstnanci ochotni oddálit svůj odchod do 
důchodu v závislosti na očekávaném zvýšení příspěvku za odchod do důchodu. V důsledku stárnutí 
populace se řada zemí potýká s finančním břemenem v podobě penzijních systémů. V Rakousku 
funguje systém, na základě něhož získává zaměstnanec při odchodu do důchodu odstupné od svého 
zaměstnavatele. Výše příspěvku se skokově mění s počtem odpracovaných let, zaměstnanci tedy 
teoreticky mohou oddalovat odchod do důchodu, aby získali vyšší příspěvek. Autoři vypočítávají 
elasticitu účasti na trhu práce a zjišťují, že téměř nikdo není ochoten oddálit odchod do důchodu o více 
než 15 měsíců při nárůstu odstupného o více než 25 % roční mzdy. Výsledky však ovlivňují také 
frikce. V závěru článku jsou uvedeny návrhy, jak systém odstupného zefektivnit. - Pozn.  

Pojistný trh v trvalých trendech, neživot má zásluhy o růst   

Profi poradenství & finance, Sv. 4, (2016) č. 11, s. 12-13  

Statistický pohled České asociace pojišťoven na vývoj pojistného trhu v r. 2016 v Česku. V dynamičtější 
oblasti - neživotním pojištění - došlo k meziročnímu nárůstu o 4,2 %, zatímco v oblasti životního 
pojištění pokračuje mírný pokles o 2,1 %. Celkové předepsané pojistné tak meziročně mírně vzrostlo    
o cca 1,61 mld. Kč, což odpovídá 1,8 % růstu. Tabulka dokumentuje ukazatele produkce v životním pojištění 
v porovnání s r. 2015, grafy ukazují podíl pojišťoven na celkovém předepsaném smluvním pojistném a 
meziroční změny předepsaného smluvního pojistného i pojistného v obchodní produkci v životním pojištění.  
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Monika Mohrová  

Výjimky z příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení    

Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 11, s. 11-13  

Autorka se zaměřuje na problematiku udělování výjimek z příslušnosti k právním předpisům 
sociálního zabezpečení dle evropských koordinačních nařízení a bilaterálních smluv o sociálním 
zabezpečení. Rozebírá podmínky a posuzování žádosti o výjimku a podrobněji se věnuje zdůvodnění 
žádosti a zohledňovaným důvodům. V té souvislosti informuje o zmírnění kritérií pro udělování 
výjimek z příslušnosti k českým právním předpisům sociálního zabezpečení v letech 2014 a 2016.  

Adam Vrbecký  

Zákony se mění, problémy zůstávají    

Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 11, s. 48-49  

Autor seznamuje s nedávno přijatými novelami zákona č. 277/2016 Sb., o pojišťovnictví (č. 304/2016 
Sb.), a zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích (č. 295/2016 Sb.), a kriticky pohlíží 
na některé uzákoněné změny s ohledem na dlouhé diskuse o slabinách systému a na legislativní 
projednávání. Věnuje se zejména změnám zavedeným zákonem č. 295/2016 Sb., které se týkají vztahů 
mezi distributory pojistek a pojištěnci (větší ochrana spotřebitele, ochrana proti tzv. "přepojištění" 
smluv, zavedení nenulového odkupného), a rozebírá možné důsledky nejednotnosti systému odměňování 
zprostředkovatelů. Shrnuje také rizika, která novela může způsobit, zejména z pohledu spotřebitelů.  

Sylva Höhne, Věra Kuchařová  

Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006-2015 a jejich potenciál měnit 
natalitní chování    

Politická ekonomie, Sv. 64, (2016) č. 7, s. 867-890  

Autorky se zaměřují na finanční nástroje rodinné politiky v ČR a mezi nimi zejména na systémy 
rodinných a sociálních dávek a na systém daňových úlev. Analyzují dopady změn těchto finančních 
nástrojů za posledních deset let na příjmovou úroveň rodin různých demografických charakteristik a 
hodnotí potenciál těchto změn ovlivnit reprodukční a partnerské chování. Seznamují s vývojem 
vybraných dávek a daňových opatření v závislosti na výši mzdy v letech 2006-2015 (peněžitá pomoc   
v mateřství, rodičovský příspěvek, porodné, sleva na dani na dítě, daňový bonus, sleva na dani na 
manžela/ku s nízkými příjmy). Dále ukazují, v jaké výši si tyto dávky mohou rodiče nárokovat v závislosti 
na předchozím příjmu, do jaké míry tento příjem nahrazují, resp. jak se projeví v čisté mzdě. Věnují se 
také dopadům nastavení dávek a daní na manželská a nesezdaná soužití a zdůrazňují, že dopady změn 
jednotlivých opatření nejsou pro všechny příjmové kategorie stejné. V závěru autorky konstatují, že 
efektivitu finanční podpory rodiny ve vztahu k porodnosti nevylučují, ale s poukazem na její 
omezenost. - Pozn. 

 Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 244 (19.12.2016)  

Vláda řeší nižší sociální odvody: čím více dětí bude rodina mít, tím méně peněz má odvádět - 
připravovaná reforma sociálního pojištění v ČR přinášející slevu na sociální odvody pro rodiče více 
dětí (s. 1) a komentář na s. 8; Třetina firem nemůže najít lidi. Příští rok se situace zhorší: v r. 2017 se 
prohloubí krize na pracovním trhu. Porostou mzdy a zvýší se tlak na zjednodušení zaměstnávání 
cizinců (s. 18). 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Jiří Bárta  

Aktuální vývoj na realitním trhu v České republice    

Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 11, s. 32-33  

Podobně jako ve většině zemí regionu střední a východní Evropy se i český realitní trh nachází v růstové 
fázi hospodářského cyklu. Článek stručně shrnuje vývoj i stav jednotlivých segmentů realitního trhu v ČR 
v r. 2016 (průmyslové nemovitosti, obchodní prostory, rezidenční nemovitosti, hotely a administrativní 
prostory). -- Viz také příspěvek Vyprchá realitní šok - kdy a jak? v čas. Profi poradenství & finance   
č. 11/2016, s. 38-39.  

Luděk Homoláč, Karel Tomšík  

Historical development of land ownership in the Czech Republic since the foundation of the 
Czechoslovakia until present    

Historický vývoj vlastnictví půdy v ČR od vzniku Československa do současnosti  

Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 62, (2016) No. 11, p. 528-536  

Příspěvek popisuje změny v oblasti vlastnictví půdy a vlastnických vztahů v ČR ve čtyřech 
historických obdobích od vzniku Československa do současnosti. Užívání půdy a její vlastnictví bylo 
vždy odvislé od politického režimu a historických souvislostí, s ohledem na tuto skutečnost byla 
stanovena zkoumaná období (1918-1939; 1939-1945; 1945-1990; 1990-2015). Autoři krátce 
charakterizují jednotlivá historická období a seznamují s právní úpravou vlastnictví půdy a se změnou 
konceptu vlastnických vztahů v daných letech. Věnují se mimo jiné poválečné pozemkové reformě, 
privatizaci půdního majetku a restitucím po r. 1989 a následnému vývoji. 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 240 (13.12.2016)  

Vlastníci nebudou smět prodat půdu komukoliv - k připravované regulaci trhu se zemědělskou půdou 
v ČR (s. 4); Čas na záchranu Monte dei Paschi se krátí (s. 6); Družstevní byty jsou v kurzu, staví se 
jich rekordní počet (s. 12); Konec raketového zdražování půdy: polní "horečka" v posledních letech 
vyhnala ceny zemědělské půdy na dvojnásobek. Období růstu ale podle odborníků právě končí - cena 
půdy (s. 18-19).  

  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Ivan Macháček  

Benefity poskytnuté jednateli    

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 12-13, s. 38-43  

Blíže k problematice (zaměstnaneckých) benefitů poskytovaných jednateli společnosti s r. o. a k úloze 
a významu smlouvy o výkonu funkce uzavřené s jednatelem v jeho odměňování. Dále k specifikům 
několika nejčastějších zaměstnaneckých benefitů, které může využívat i jednatel společnosti s r. o. 
(poskytování stravenek, příspěvky na penzijní a životní pojištění, poskytnutí manažerského vozidla      
k soukromým účelům, příspěvky na kulturu, sport a rekreaci). I prostřednictvím příkladů z praxe je 
dokumentováno daňové řešení těchto benefitů. Autor také seznamuje s daňovým řešením jak na straně 
zaměstnavatele, tak jednatele, u příspěvků ve formě nepeněžního i peněžního plnění zaměstnavatele.  

Eva Dandová  

Homeworking a teleworking    

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 12-13, s. 88-91  

Příspěvek představuje historický vývoj i současnou platnou českou právní úpravu pracovněprávních 
vztahů zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale na dohodnutých místech. 
Autorka nejprve vysvětluje pojmy homeworking a teleworking a jejich vzájemný vztah a upozorňuje, 
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že na rozdíl od předchozí právní úpravy již není jejich definičním znakem, že by se mělo jednat o práci 
převážně z domova. Dále rozebírá jednotlivé problémové okruhy související s vykonáváním práce 
mimo pracoviště (homeworking) jak z pohledu zaměstnance, tak zaměstnavatele (zvláštní povaha 
práce, přidělování práce, pracovní doba, překážky v práci aj.). Poté se zaměřuje na teleworking nebo-li 
práci na dálku, která je v podstatě flexibilní formou práce. Úpravu teleworkingu řeší Rámcová dohoda 
o práci na dálku. Následně autorka ve stručnosti seznamuje s navrhovanými změnami zkoumané 
oblasti v připravované velké novele zákoníku práce.  

Deutsche Bundesbank  

Lohndynamik bei hoher Arbeitslosigkeit im Euro-Raum = Wage dynamics amid high euro-area 
unemployment    

Mzdová dynamika při vysoké nezaměstnanosti v eurozóně  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 68, (2016) Nr. 12, S. 33-56  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 68, (2016) No. 12, p. 33-55  

Analýza růstu mezd v Evropské měnové unii v období po vypuknutí globální finanční krize na 
přelomu let 2008 a 2009 do roku 2015 s důrazem na evropskou dluhovou krizi v letech 2010-2013. 
Závěry studie zní, že mzdy v eurozóně reagovaly i během krize silněji na pozitivní vývoj na 
pracovním trhu než na ten negativní. Tato asymetrie měla být způsobena existencí značných 
nominálních rigidit a institucionálních faktorů, jež se projevily zejména v soukromém sektoru. Podle 
autorů právě relativně nízká mzdová flexibilita může za pokračující vyšší míru nezaměstnanosti v řadě 
zemí EMU i za nižší růst mezd po zlepšení hospodářské situace v roce 2013. Tuto tezi v příspěvku 
potvrzuje i aplikace modelu NiGEM na firemní data ze zemí eurozóny. - Pozn.-- Příspěvek je 
dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu.  

Helmut Steuer  

Mehr Geld, mehr Motivation? : Grundeinkommen    

Více peněz, více motivace? : základní příjem  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 253 (30.12.2016), S. 12-13  

Finská vláda spouští od ledna 2017 dvouletý projekt testující účinky nepodmíněného základního 
příjmu. Dva tisíce náhodně vybraných klientů úřadů práce bude každý měsíc dostávat dávku ve výši 
560 eur, která sice nahradí jejich stávající podporu v nezaměstnanosti, nebude ale vázána na plnění 
jakýchkoli požadavků ani podléhat kontrole. Pokud se projekt osvědčí a příjemci základního příjmu 
prokážou vyšší snahu o získání zaměstnání než ostatní nezaměstnaní, mohl by být koncept základního 
příjmu rozšířen, čímž by došlo i ke snížení nákladů na chod sociálního státu.  

Zdeněk Schmied  

Návrh novely zákoníku práce    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 59-61  

Článek nejprve shrnuje dosavadní vývoj legislativního procesu u navrhovaných změn zákoníku práce 
a poté přináší přehled navrhovaných zásadních věcných změn tohoto zákona č. 262/2006 Sb. Autor 
charakterizuje obsah vládního návrhu zákona předloženého v září 2016 do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR v oblastech: zavedení nové kategorie vrcholových řídících zaměstnanců, dohoda 
smluvních stran o změně obsahu pracovního poměru s ohledem na převedení zaměstnance na jiný 
druh práce nebo do jiného místa výkonu práce, rozšíření právní ochrany zaměstnanců činných na 
dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměňování, změna koncepce dovolené a 
zpružnění jejího čerpání, flexibilní formy výkonu práce, postup při doručování písemností a přechod 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů.  

Ladislav Jouza  

Otazníky kolem výpovědní doby    

Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 12, s. 18-20  

Mezi nejpoužívanější formy skončení pracovního poměru patří výpověď. Autor představuje právní 
úpravu postupu výpovědi a výpovědní doby v § 50 a násl. zákoníku práce a na praktických příkladech 
dokumentuje řešení některých problémových okruhů. Pro ilustraci také připomíná některá rozhodnutí 
Nejvyššího soudu, která řeší problematiku výpovědní doby.  
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Michel Dumont, André Spithoven, Peter Teirlinck  

Public support for R&D and the educational mix of R&D employees    

Veřejná podpora pro výzkum a vývoj a vzdělanostní mix zaměstnanců pracujících ve 
výzkumu a vývoji  

CESifo Economic studies, Vol. 62, (2016) No. 3, p. 426-452  

Autoři se v článku zabývají dopadem veřejné podpory výzkumu a vývoje na vzdělanostní mix 
zaměstnanců soukromých firem pracujících v R&D. Na základě dat z belgických společností 
docházejí k závěru, že daňové úlevy (jako forma veřejné podpory R&D) významně zvyšují podíl 
výzkumníků s titulem Ph.D. v rámci vzdělanostního mixu. Do větší míry to platí u malých a středních 
podniků než u větších firem. Značné rozdíly také panují mezi odlišnými odvětvími. Pokud bychom 
předpokládali nezměněné složení vzdělanostního mixu, oslabil by se tím vztah mezi veřejnou 
podporou a výší mezd výzkumníků. - Pozn.  

Astrid Dörner, Christian Rickens, Peter Thelen  

So sicher ist Ihr Job : Zukunft der Arbeit    

Tak jisté je Vaše místo : budoucnost práce  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 234 (2.12.2016), S. 58-63  

Robotizace a nástup umělé inteligence může představovat ohrožení i pro zhruba polovinu stávajících 
pracovních míst v Německu. Podle společnosti Boston Consulting Group by měla do deseti let zmizet 
polovina německých call center a podle Institutu pro výzkum práce a pracovního trhu je roboty 
nahraditelná i značná část kvalifikovaných dělnických pozic v chemickém a kovozpracujícím 
průmyslu. Práce jako taková ale sotva zmizí, jen se její těžiště pro člověka přesune směrem ke 
specializovanějším manuálním a kreativním profesím, případně do oborů stojících na lidské empatii. 
Přesto by se ale podle autorů měla měnící se situace na trhu práce využít k veřejné diskusi o dalším 
významu a postavení práce pro jednotlivce a společnost. -- K tématu viz také rozhovor s ekonomem 
H.-W. Sinnem na s. 64-65.  

Martina Rengers  

Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial in der Stillen Reserve : Ergebnisse für das Jahr 2015    

Nevyužitý potenciál pracovních sil v tiché rezervě : výsledky za rok 2015  

WISTA, Jg. 2016, Nr. 6, S. 30-51  

Mezinárodní organizace práce definuje pojmem "tichá rezerva" tu část populace, která si v daném 
okamžiku nehledá pracovní uplatnění, třebaže obecně vyjadřuje přání pracovat. Příspěvek představuje 
výsledky výzkumu tiché rezervy na německém pracovním trhu za rok 2015. Výzkum byl zaměřen na 
zjištění sociodemografických charakteristik včetně regionálního rozvrstvení (západní vs. východní část 
Německa) příslušníků tiché rezervy a na nejčastěji uváděné důvody jejich neaktivity na trhu práce. 
Článek rovněž přináší přehled o počtu aktivně pracujících v plných či částečných pracovních úvazcích, 
ostatních nepracujících či osob, které pociťují nedostatečnou pracovní vytíženost či její přemíru. - 
Pozn.  

Verschiedensein ist normal! [elektronický zdroj]  

Být odlišný je normální  

Zoll aktuell, Jg. 2016, Nr. 6, S. 8-10  

Přibližně 9 % zaměstnanců německé finanční správy představují zaměstnanci se zdravotním 
handicapem, přičemž 5 % jich je postižených těžce. V září 2016 se konalo každoroční shromáždění 
zástupců zdravotně postižených zaměstnanců, kterého se zúčastnil i ministr financí W. Schäuble. Na 
shromáždění byla probírána mj. problematika organizace handicapovaných zaměstnanců u spolkové 
finanční správy (kdo zastupuje zájmy těchto zaměstnanců, pod koho tito zástupci spadají, aj.) a hlavní 
cíle v této oblasti. Součástí článku jsou dále dva krátké rozhovory se zástupci zdravotně 
handicapovaných zaměstnanců u celní správy. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/ 
2017/01/Zoll_Aktuell_6_2016.pdf 
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Antonín Daněk  

Zvýšení minimální mzdy a jeho dopady. 1. část   

Národní pojištění, Sv. 47, (2016) č. 12, s. 10-14  

Příspěvek seznamuje s jednotlivými oblastmi, ve kterých se u zaměstnavatele projeví zvýšení 
minimální mzdy od 1. ledna 2017, zejména v rámci zdravotního pojištění. Přehledně shrnuje skutečnosti 
týkající se odvodu pojistného v návaznosti na minimální vyměřovací základ zaměstnance. Problematika 
je ilustrována řadou příkladů. -- Viz také související příspěvek o zvýšení min. mzdy k 1.1.2017 na      
s. 15-17 a v čas. DHK č. 1/2017, s. 38 a v čas. Účetnictví č. 1/2017, s. 50-52. 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Práce a mzda  

Sv. 64, (2016) č. 12  

Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017 (s. 11-14); 
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu 2016 (s. 15-18); 
Trestní odpovědnost právnické osoby a její změny z pohledu zaměstnavatele (s. 24-28); Parametry 
sociálního pojištění pro rok 2017 (s. 29-33); Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 
2017 (s. 35-37).  

Práce a mzda  

Sv. 65, (2017) č. 1  

Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016 (s. 9-14); 
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1.1.2017: změny nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 
nařízeními vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb. (s. 17-20); Plánované legislativní změny v oblasti 
zaměstnanosti pro rok 2017 (s. 47-53).  

Právo  

Pavel Mates, Věra Ondráčková  

Kodex správního práva trestního    

Trestněprávní revue, Sv. 15, (2016) č. 11-12, s. 253-258  

Článek se zabývá zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jehož 
přijetím se završuje dlouhotrvající úsilí o přijetí komplexní úpravy správního trestání. Autoři se zaměřují 
na nové instituty práva hmotného, principy procesní úpravy a vybrané novinky v řízení o přestupku. - 
Pozn.  

Till Hoppe  

Kommission droht Ungarn und Polen : EU-Staatsanwaltschaft    

Komise hrozí Maďarsku a Polsku : státní zastupitelství Evropské unie  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 238 (8.12.2016), S. 11  

Evropská komisařka pro spravedlnost V. Jourová kritizuje vlády Maďarska a Polska za nesouhlasný 
postoj ke zřízení unijního státního zastupitelství. Podle ní by se mohlo zablokování záměru promítnout 
do vyjednávání o výši podpory pro tyto země ze strukturálních fondů EU v dalším období. Plánovaná 
instituce by totiž měla mít za úkol řídit vyšetřování zejména u případů zpronevěry prostředků              
z rozpočtu EU a závažných přeshraničních podvodů s DPH.  

Adam Blisa  

Odměňování soudců jako součást soudcovské nezávislosti    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 24, (2016) č. 3, s. 391-413  

Autor vymezuje vztah mezi soudcovskou nezávislostí a odměňováním soudců a podrobněji se 
zaměřuje na teoretický rámec zmíněného vztahu. Zvažuje možné dopady manipulace se složkami 
odměňování na soudcovskou nezávislost. Nejprve vymezuje složky odměňování soudců a analyzuje 
rozhodnutí pěti vrcholných soudů (USA, Kanada, ČR, Slovensko a Polsko) týkající se zásahů do 
odměňování soudců. Různé přístupy, jež soudy ve svých rozhodnutích zvolily, následně podrobuje 
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kritice. Poté poukazuje na opomíjené, avšak významné aspekty vztahu mezi odměňováním soudců a 
soudcovskou nezávislostí. - Pozn.  

Radislav Bražina  

Odůvodnění normativních (s)právních aktů a jejich vztah k ochraně práv adresátů veřejné správy    

Právník, Sv. 155, (2016) č. 11, s. 999-1010  

Autor se zabývá významnou oblastí právní normotvorby, konkrétně otázkami spojenými s důvodovými 
zprávami k právním předpisům. V této souvislosti poukazuje na významnou dvojroli, kterou má v procesu 
přijímání právních předpisů veřejná správa, jež právní předpisy nejen připravuje, ale v určitých 
případech je i přijímá. V článku jsou analyzovány základní funkce, které odůvodnění normativních 
(s)právních aktů plní, a náležitosti důvodové zprávy k návrhu zákona. Je zdůrazněno, že s problematikou 
důvodových zpráv je spojen i nový zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv,     
s účinností od 1.1.2020. Poté se autor zaměřuje na kritický rozbor současného stavu, kdy nedůsledný 
přístup ke zpracování důvodových zpráv a jejich nekompletnost mohou snižovat jejich využití jako 
zdroje informací o záměrech zákonodárce a zároveň i argumentů použitelných při interpretaci 
právního předpisu. - Pozn.  

Michal Petr, Eva Zorková  

Soukromé prosazování v České republice    

Antitrust, Sv. 2016, č. 2, s. I-VIII  

Příspěvek seznamuje s kvantifikací české zkušenosti se soukromým prosazováním (private 
enforcement) soutěžního práva a s hodnocením jeho efektivity. Toto statistické zkoumání bylo 
prováděno v rámci akademického výzkumu prostřednictvím údajů získaných z opakovaných výzev 
soudům o poskytnutí informací o probíhajících a ukončených kauzách ve věcech soukromého 
prosazování. Autoři shromáždili databázi více než 70 rozhodnutí ve více než 20 kauzách. V článku 
prezentují zjištění ve dvou částech - statistické, která se snaží o základní kvantitativní zpracování 
dostupných podkladů, a analytické, jež se zaměřuje na obsah získaných rozhodnutí a snaží se 
zhodnotit kvalitativní úroveň private enforcement v ČR. Autoři také identifikují několik základních, 
opakujících se problémů, které žalobcům znesnadňují uplatňování svých práv. - Pozn.  

Fabiola Annacondia  

The European Court of Justice - recently decided and pending cases    

Evropský soudní dvůr - nové rozsudky a projednávané případy  

International VAT monitor, Vol. 27 (2016), No. 5, p. 332-352  

Přehled rozsudků Evropského soudního dvora za uplynulých 12 měsíců, případy projednávané k 31. 8. 2016, 
seznam případů vyňatých z rejstříku ESD. Shrnutí dosud nezveřejněných rozsudků, posudků a dalších 
projednávaných případů. - Pozn.  

Eric Pickett, Michael Lux  

The status and effect of WTO law before EU courts    

Status a účinnost práva Světové organizace obchodu před soudy EU  

Global trade and customs journal, Vol. 11, (2016) No. 10, p. 408-429  

Tématu postavení práva Světové obchodní organizace před soudy Evropské unie se dotýká řada 
rozsudků Soudního dvora Evropské unie, i přesto ale stále dochází v této oblasti k nejasnostem. Jasno 
navíc nemají ani samotné soudy, jak dokládá případ arménské společnosti Rusal Armenal. Tribunál 
EU nejprve zrušil antidumpingová cla uvalená na dovoz hliníkových fólií touto společností z důvodu 
nekompatibility opatření s právem Světové organizace obchodu, Soudní dvůr EU však posléze 
rozhodl, že právo WTO lze před evropskými soudy aplikovat jen v určitých případech. Autoři             
v článku posuzují judikaturu, která se týká aplikovatelnosti a účinnosti práva WTO před evropskými 
soudy, a vytvářejí analytický rámec, s jehož pomocí vysvětlují, kdy a jak je právo Světové organizace 
obchodu účinné před soudy EU. - Pozn.  
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Jana Ondřejková  

Výběr soudců Ústavního soudu ČR    

Právník, Sv. 155, (2016) č. 11, s. 945-958  

Článek shrnuje důvody, které se ukázaly jako rozhodující při udělování souhlasu s jednotlivými 
kandidáty na funkci ústavního soudce v ČR, a ověřuje, nakolik výsledek jejich nominačního procesu 
odráží jak vektorový součet politických sil působících při schvalování kandidátů, tak důraz kladený na 
odbornost a profesionalitu budoucího ústavního soudce. Autorka nejprve krátce shrnuje dosavadní 
výzkum výběru ústavních soudců v ČR a poté se podrobněji zabývá analýzou jednotlivých 
jmenovacích procesů za dobu 22-leté existence Ústavního soudu ČR a funkčních období tří 
prezidentů. - Pozn.  

Jana Drexlerová  

Vyvlastnění    

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 12-13, s. 80-83  

Autorka charakterizuje institut vyvlastnění jako závažný veřejnoprávní zásah do vlastnických práv a 
seznamuje s právní úpravou vyvlastnění (zejména zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, a občanský zákoník v § 1038 a § 1039). Rozebírá, za 
jakých podmínek může dojít k vyvlastnění a jaký je jeho účel. V té souvislosti se zabývá otázkami 
veřejného zájmu, zásadou přiměřenosti a nutnými podmínkami splněnými před vyvlastňovacím 
řízením. Zdůrazňuje, že pro samotné vyvlastnění je nezbytný soulad s cíli a úkoly územního plánování 
a že náhrada za vyvlastnění musí vyrovnat majetkovou újmu vzniklou vyvlastněnému v důsledku 
vyvlastnění ve spravedlivé a přiměřené výši. Krátce také zmiňuje problematiku práv třetích osob 
váznoucích k předmětu vyvlastnění.  

Jiří Kindl  

Základní vyšetřovací pravomoci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jejich limity    

Antitrust, Sv. 2016, č. 2, s. 47-54  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má v porovnání s jinými správními orgány významnější 
vyšetřovací nástroje, a to včetně sankcí za možnou nespolupráci s úřadem. Příspěvek se zaměřuje na 
dva vyšetřovací nástroje - žádosti o poskytnutí informací a podkladů a na místní šetření. Zabývá se 
nejen rozsahem těchto vyšetřovacích oprávnění, ale také jejich limity, s ohledem na skutečnost, že 
výkon státní správy zasahující do soukromé sféry šetřených soutěžitelů musí v právním státě 
respektovat základní i ústavně zaručená práva dotčených osob. Ve svém rozboru autor také zohledňuje 
navrhovanou technickou novelu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. - Pozn.  

Statistika. Demografie. Sociologie  

Marek Rojíček  

Irští statistici si dokážou poradit s globálními korporacemi    

Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 11-12, s. 15  

Příspěvek krátce představuje zkušenosti a aktivity Statistického úřadu Irska ve sběru a analýze dat od 
vybraných nadnárodních společností, jejichž finanční i reálné obchodní transakce výraznou měrou 
ovlivňují makroekonomické údaje a statistické indikátory za celou irskou ekonomiku. Seznamuje        
s vytvořením speciálního oddělení (Consistency unit), ve kterém analytici porovnávají konzistenci 
jednotlivých datových zdrojů, i s pozdějším vznikem nového oddělení (Large cases unit, LCU) 
specializujícího se na sběr dat od nadnárodních společností (zejména těch, které mají v Irsku sídlo, ale 
provádějí tam jen minimální činnost a jejich produkce je orientována na vývoz). -- K hospodářské 
statistice v Irsku viz také příspěvek na s. 14. 
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Účetnictví  

Christoph H. Seibt  

CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz: Berichterstattung über nichtfinanzielle Aspekte der 
Geschäftstätigkeit : neues Element des Corporate Reputation Management    

Implementační zákon ke směrnici o CSR: tvorba zpráv o nefinančních aspektech obchodní 
činnosti : nový prvek v oblasti vytváření a řízení dobré pověsti firmy  

Der Betrieb, Jg. 69, (2016) Nr. 46, S. 2707-2716  

Analýza návrhu zákona německé spolkové vlády, kterým má být do německého práva implementována 
směrnice Evropské unie o společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, dále jen 
CSR). Směrnice ukládá členským státům EU vyžadovat od podniků zprávy o jejich činnosti v oblasti 
CSR, které by se měly stát součástí nefinanční části jejich účetních závěrek. Podle autora představuje 
navrhovaná verze její implementace důležitý krok pro etablování CSR v činnosti korporací.                
V navrhované normě ale kritizuje fragmentaci fakturačního režimu pro podniky se stejnou právní 
formou, ale s rozdílnými aktivitami na kapitálovém trhu, počtem zaměstnanců a sektorovou 
příslušností. Rovněž za příliš drakonický považuje sankční režim a způsob výpočtu sankcí podle 
obratu podniku. - Pozn.  

Helena Machová  

Daňové a účetní odpisy hmotného majetku    

Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 9, (2016) č. 12-13, s. 12-15  

Autorka charakterizuje daňové odpisy hmotného majetku a účetní odpisy hmotného majetku a rozdíly 
mezi těmito dvěma skupinami odpisů. Rozebírá odpisování pro účely zákona o dani z příjmů a volbu 
rovnoměrného nebo zrychleného způsobu odepisování. Poté se věnuje stanovení účetních odpisů a 
vztahu mezi účetními a daňovými odpisy z hlediska účetnictví i zákona o dani z příjmů. Problematika 
je doplněna ilustrativními příklady. -- Viz také dotazy z praxe na s. 16.  

Jana Bellová, Jaroslav Zlámal  

Manažerské účetnictví a jeho funkce v systému řízení obchodní firmy nebo instituce. (3. část)   

Daně a právo v praxi, Sv. 21, (2016) č. 12, s. 30-35  

V této části se autoři zaměřují na charakteristiky užšího pojetí a širšího pojetí manažerského účetnictví 
a na kalkulace. Podrobněji rozebírají kalkulační vzorce, cenovou kalkulaci a nákladovou cenu. Dále 
přinášejí výklad jednotlivých položek kalkulačního vzorce (přímý materiál, polotovary vlastní výroby, 
přímé mzdy, ostatní přímé náklady, výrobní/provozní režie, zásobovací režie, správní režie a 
zisk/ztráta). Uvádějí také příklady možných kalkulačních jednic.  

Libuše Müllerová  

Novela zákona o auditorech    

Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 14, (2016) č. 12, s. 16-23  

Autorka upozorňuje na změny, které přináší novela č. 299/2016 Sb. zákona o auditorech přijatá           
v souvislosti se zapracováním příslušných předpisů EU, zejména pak nařízení EP a Rady EU              
č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Změny se týkají 
výkonu auditorské činnosti, působnosti Komory auditorů ČR, působnosti Rady pro veřejný dohled nad 
auditem, jakož i práv a povinností fyzických a právnických osob s tím spojených. Komentuje 
jednotlivá novelizovaná ustanovení zákona č. 93/2006 Sb. (oprávnění auditora k provozování 
auditorské činnosti, vstup do profese a profesní etika, provádění auditorské činnosti a kontrola kvality, 
kárná opatření, Komora a její orgány, zvýšení pravomocí veřejného dohledu, spolupráce s příslušnými 
orgány v ostatních členských státech EU, zvláštní ustanovení pro povinný audit subjektů veřejného 
zájmu, registrace a mezinárodní spolupráce a správní delikty).  

Jiří Koch  

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2017    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 56-58  

Příspěvek představuje změny, které přináší novela č. 462/2016 Sb. zákona o účetnictví s účinností od 
1.1.2017. Hlavním důvodem novelizace je transpozice evropské směrnice č. 2014/95/EU, kterou se 
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mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se 
rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami. V celé EU tato směrnice ovlivní výkaznictví     
u přibližně 6 tisíc velkých společností a skupin a zveřejnění nefinančních informací by mělo umožnit 
pochopení dopadů činnosti podniku na společnost. Kromě povinnosti uvádět nefinanční informace 
velkými účetními jednotkami a konsolidujícími účetními jednotkami velkých skupin se změny týkají 
ustanovení o přeměnách účetních jednotek, členění aktiv na stálá a oběžná, doplnění ustanovení           
o správních deliktech a legislativně-technických úprav.  

Jaromír Klaban  

Průběh sestavování účetních výkazů za Českou republiku    

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2016, č. 4, s. 31-35  

Proces sestavování účetních výkazů za ČR a za konsolidační celky. Využití údajů z Centrálního 
systému účetních informací pro konsolidaci. Metodické pomůcky určené konsolidovaným jednotkám. 
Zpracování dat.  

Marek Čáp, Michal Čup  

Trendy v interním auditu v České republice - výsledky průzkumu    

Interní auditor, Sv. 20, (2016) č. 4, s. 17-19  

Autoři prezentují výsledky průzkumu trendů v interním auditu v České republice. Cílem průzkumu 
společnosti KPMG ČR bylo zjistit, jak si v tomto měnícím se prostředí stojí útvary interního auditu 
předních českých společností. Autoři oslovili vedoucí těchto útvarů a zaměřili se zejména na 
současnou roli interního auditu, na to, jak dnes audit funguje a jaké je jeho budoucí směřování. 
Průzkumu se zúčastnilo 39 respondentů z různých odvětví.  

Jiří Koch  

Účetní závěrka podnikatelů za účetní období započaté v roce 2016. (2. část)  

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 24, (2016) č. 4, s. 43-55  

Příspěvek podrobně seznamuje se změnami účetní legislativy v souvislosti s novelou zákona o účetnictví 
č. 221/2015 Sb. a novelou č. 250/2015 Sb. vyhlášky upravující podvojné účetnictví podnikatelů.        
V této části se autor věnuje problematice výkazu zisku a ztrát, přehledu o peněžních tocích a přehledu 
o změnách vlastního kapitálu. Dále se podrobněji zabývá přílohou v účetní závěrce a jejími obecnými 
zásadami, informacemi obsaženými v příloze a povinnostmi s nimi spojenými. Dále představuje 
změny v ověření účetní závěrky auditorem, ve výroční zprávě a zavedení institutu zpráv o platbách 
orgánům správy členského státu EU a třetí země. V závěru se pak zaměřuje na povinnost a způsoby 
zveřejňování účetní závěrky a výroční zprávy a na ostatní změny (omezení výplat podílů na zisku, 
dotace na pořízení majetku, konsolidace, pokuty za porušení zákona o účetnictví).  

Nikola Kortanová  

Vykázání vybraných účetních případů v pomocném analytickém přehledu. Pokračování   

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2016, č. 4, s. 14-21  

Vykazování vybraných účetních případů v Pomocném analytickém přehledu (PAP). Legislativní 
rámec a metodika tvorby PAP. Příklady účtování. -- Volné pokračování z čísla 3/2016.  

Jiří Lanc  

Závěrečný účet územních samosprávných celků za rok 2016 v širších souvislostech    

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2016, č. 4, s. 22-27  

Autor se v článku zabývá závěrečnými účty územních samosprávných celků z hlediska toho, zda je 
povinností auditora je brát v úvahu při přezkoumávání hospodaření určitého roku a s ohledem na to, 
jaké informace mají tyto účty obsahovat. Podle auditorské směrnice Komory auditorů ČR není povinností 
auditora seznamovat se se závěrečným účtem, jehož součástí jsou přezkoumávané údaje o hospodaření. 
Ministerstvo financí však vydalo dokument, ze kterého podle autorova výkladu vyplývá opačná 
skutečnost. Nejasnosti se objevují i v požadavcích na některé údaje, které mají být součástí 
závěrečných účtů. 
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Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Auditor  

Sv. 23, (2016) č. 10  

Usnesení XXV., náhradního sněmu Komory auditorů ČR konaného 21. listopadu 2016 v Praze (s. 14); 
Priority činnosti Komory auditorů ČR na období 2017-2018 (s. 15-16); Výsledky voleb na XXV. 
sněmu KA ČR (s. 16); Z listopadového sněmu auditorů (s. 17-25); Z vystoupení prezidentky Komory 
auditorů ČR Ireny Liškařové: zpráva o činnosti Výkonného výboru (s. 25-26).  

Auditor  

Sv. 23, (2016) č. 9  

Srovnání pojetí finančních nástrojů v českých účetních předpisech a IFRS (s. 7-10); IFRS 9: Nový 
standard pro finanční nástroje (s. 10-12); Historie vzniku a schvalování IFRS 9 (s. 13); Audit 
opravných položek k úvěrům a pohledávkám (s. 14-16); K auditu závazků vůči úvěrovým institucím 
(s. 17-18); Audit zajišťovacího účetnictví (s. 19-20); O burzovním světě, účetních předpisech a 
regulaci : rozhovor s Petrem Koblicem, generálním ředitelem Burzy cenných papírů Praha (s. 20-22).  

Účetnictví  

Sv. 2016, č. 12  

Účetní závěrka 2016 (s. 2-28); Koordinační výbor k novému typu zdanění odběratelem při dodání 
zboží zahraniční firmou v ČR plátci (s. 29-37); Jak na účtenku podle zákona o evidenci tržeb - 
praktický návod na vybrané účetní a daňové postupy (s. 38-41).  

Účetnictví v praxi  

Sv. 16, (2016) č. 12  

Prominutí daně nebo příslušenství daně v roce 2016 (s. 13-17); Novela zákona o auditorech - 
dokončení (s. 18-20); Novinky ve výkladu zákona o DPH z pohledu GFŘ a judikatury (s. 26-29); 
Zvyšování a snižování základního kapitálu v s.r.o. a a.s. (s. 30-35).  

 

Veřejná správa  

Vilém Podešva ; [rozhovor vedla] Dana Jakešová  

"Nový zákon o zadávání veřejných zakázek je precizně zpracovanou, moderní právní normou"    

Veřejné zakázky, Sv. 2016, č. 5, s. 32-40  

Rozhovor s advokátem V. Podešvou, hlavním autorem komentáře k novému zákonu o zadávání 
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., o principech a změnách právní úpravy oblasti zadávání veřejných 
zakázek v ČR. -- Tematiku nového zákona zpracovávají také příspěvky na s. 41-43, s. 46-48 a s. 51-54.  

Kristýna Pokorná  

Dopady zavedení služebního zákona na konkrétní úřad    

Veřejná správa, Sv. 27, (2016) č. 25-26, s. 34-36  

Od přijetí zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se očekávalo, že přispěje k zavedení vysoce 
kvalitní, stabilní, efektivní, profesionální a transparentní státní služby. Očekávané a reálné dopady 
zákona v prvních měsících po jeho zavedení zkoumala autorka v podmínkách Ministerstva financí.  

Ján Kováč, Michal Lehuta  

Politik nie je feudál, úradník nie je sluha : odborníci v štátnej správe    

Trend, Sv. 26, (2016) č. 47, s. 10-13  

K problematice profesionalizace a odpolitizování veřejné správy na Slovensku. K lepšímu fungování 
státu, zkvalitnění státem poskytovaných služeb a připravovaných zákonů i politické nezávislosti 
správních úřadů by měl pomoci připravovaný nový zákon o státní službě. Článek dokumentuje 
současný stav politizace a personálních změn ve státních úřadech, zmiňuje povinnost přijmout nový 
zákon o státní službě požadovanou Evropskou komisí s cílem zlepšit efektivnost a účelnost využití 
prostředků z EU a seznamuje s úpravou, kterou přináší navrhovaný vládní zákon. -- Viz také rozhovor 
na s. 14-15.  
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Iva Chvátalová, Nicole Grmelová  

Právní postavení úředníků Evropské unie    

Správní právo, Sv. 49, (2016) č. 7, s. 438-447  

Příspěvek se zabývá právní úpravou postavení úředníků Evropské unie tak, jak je obsažena ve 
služebním řádu (Staff Regulations, č. 259/68, který byl podstatně pozměněn s účinností od 1.1.2014). 
Podrobněji se věnuje především výběrovému řízení na místa úředníků a rozebírá povinnosti úředníků, 
jejich odměňování, sociální zabezpečení i nárok na dovolenou, pracovní volno a na rodičovskou 
dovolenou. Dále se zaměřuje na odpovědnost za porušení služebních povinností, na disciplinární 
opatření i skončení služebního poměru. Rozebírá také příslušnost soudů k výkladu služebního řádu a 
souvisejících pramenů práva EU a uvádí odkazy na relevantní judikaturu SDEU. - Pozn.  

Adéla Havlová, Daniel Burda  

Změny v poskytování informací týkajících se veřejných zakázek oproti zákonu č. 106/1999 Sb.    

Právní rádce, Sv. 24, (2016) č. 11, s. 56-58  

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. přinesl mimo jiné i změnu v oblasti ochrany 
informací, které dodavatel poskytuje zadavateli se svou nabídkou na veřejnou zakázku. Ochrana těchto 
informací je upravena v § 218. V příspěvku autoři rozebírají ochranu informací dle zákona o veřejných 
zakázkách č. 137/2006 Sb. a dosavadní judikaturu správních soudů a následně seznamují s novou 
právní úpravou ochrany informací dle zákona č. 134/2016 Sb. Upozorňují, že nová právní úprava se 
výrazně odklání od dosavadních rozhodnutí českých správních soudů a reaguje mimo jiné na čl. 21 
evropské směrnice č. 2014/24/EU. Smyslem ustanovení § 218 je zabránit cílenému nahlížení 
dodavatelů do konkurenčních nabídek, které je v praxi hojně využíváno v případě, že dojde ke zrušení 
zadávacího řízení, kdy právě tímto způsobem dodavatelé získávají informace o svojí konkurenci. 
Autoři také krátce porovnávají získávání informací v průběhu zadávacího řízení. 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Veřejná správa  

Sv. 27, (2016) č. 25-26  

Živý jihočeský městys a horské italské městečko našly porozumění: Radomyšl a Montoggio (s. 14-15); 
Vepříkov jako symbol naděje pro živý venkov: po discgolfu je v plánu lanová dráha (s. 16-19); Být 
starostou je vlastně krásná posedlost (s. 20-22); Rodiče dostávají novou možnost dostupné péče          
o předškolní děti - dětské skupiny (s. 23-25); Platové rozdíly žen a mužů považuji za obrovský 
problém naší společnosti - rozhovor s M. Marksovou (s. 26-28); Účastníci konference hledali odpověď 
na otázku „Quo vadis, vzdělávání ve veřejné správě?" (s. 29); Knihovna v Rapotíně je místem 
setkávání (s. 30-31); Lidé neřeší, kdy mohou do knihovny přijít, otevřeno je osm hodin denně (s. 32-33); 
Dopady zavedení služebního zákona na konkrétní úřad (s. 34-36).  

Veřejné finance. Rozpočet  

Yannis Stournaras ; [rozhovor vedl] Gerd Höhler  

"Das Schlimmste haben wir überstanden" : Griechenlands Zentralbankchef zieht im Handelsblatt- 
Interview eine positive Reformbilanz und fordert Schuldenerleichterungen für sein Land    

"To nejhorší jsme přestáli" : guvernér řecké centrální banky předkládá v rozhovoru pro 
Handelsblatt pozitivní bilanci reforem a požaduje pro svou zemi úlevy ve splácení dluhu  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 235 (5.12.2016), S. 28-29  

Situace v Řecku se podle guvernéra tamní centrální banky začíná vyvíjet pozitivním směrem. Řecké 
banky nyní vykazují podíl vlastního kapitálu na své bilanci (podle kvóty Tier 1) ve výši 18 procent, 
což je nejvíce v eurozóně. Také vládě se daří dosahovat mírných primárních přebytků státního 
rozpočtu. Přesto je ale nová dohoda s věřiteli nutná, aby Řecko mohlo v polovině roku 2018 znovu 
emitovat své dluhopisy na kapitálových trzích.  
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Andrea Cünnen  

Deutschland braucht weniger Geld : Staatsanleihen    

Německo potřebuje méně peněz : státní dluhopisy  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 247 (21.12.2016), S. 33  

Německý stát hodlá v roce 2017 emitovat dluhopisy za 178 až 182 miliard eur, což je nejméně za 
posledních patnáct let. Zároveň bude o více jak polovinu snížen objem vydávaných krátkodobých 
dluhopisů a mírně navýšena emise bondů s třicetiletou dobou splatnosti. Tímto krokem chce státní 
agentura pro financování státního rozpočtu na kapitálových trzích (BRD-Finanzagentur GmbH) udržet 
německé státní dluhopisy v pozici orientačního bodu pro vývoj hladiny dlouhodobých úroků               
v eurozóně. -- K tématu viz také komentář na s. 28.  

Carolin Nerlich and Wolf Heinrich Reuter  

Fiscal rules, fiscal space, and the procyclicality of fiscal policy    

Fiskální pravidla, fiskální prostor a procykličnost fiskální politiky  

FinanzArchiv, Vol. 72 (2016), No. 4, p. 421-452  

Manévrovací prostor fiskální ekonomiky může podpořit hospodářský růst, podle některých názorů 
bývá ale limitován rozpočtovými pravidly, čímž vzniká konflikt mezi využíváním fiskálního prostoru 
a snahou dodržet pravidla. Fiskální pravidla bývají někdy kritizována jako procyklická. Autoři v článku 
analyzují vztah mezi fiskálními pravidly a fiskálním prostorem a na základě dat z evropské 
sedmadvacítky z období 1990-2014 zjišťují, že existence fiskálních pravidel je spojená s větším 
manévrovacím prostorem a že země s větším fiskálním prostorem mají tendenci mít vyšší diskreční 
výdaje. Procykličnost fiskální politiky je v případě dostatečného fiskálního prostoru vyšší, rozpočtová 
pravidla však mohou pomoci procykličnost snížit. - Pozn.  

Hans Christian Müller, André Schorn  

Maastricht ständig ignoriert    

Maastricht je neustále ignorován  

Handelsblatt, Jg. 2016, Nr. 243 (15.12.2016), S. 24-25  

Grafický přehled plnění kritéria maximálního tříprocentního deficitu státního rozpočtu vzhledem k HDP, 
jak pro země Evropské unie vyplývá z Maastrichtské smlouvy. Historie dodržování tohoto závazku 
ukazuje, že členské státy EU jej relativně často porušují. Od roku 1992 tak státy překročily 
tříprocentní hranici 234-krát, zatímco deficitů do horní hranice dosáhly ve 190 a rozpočtových 
přebytků dokonce jen v 96 případech. V příspěvku uvedená data rovněž ukazují, že nízké úrokové 
sazby pomohly k udržování celkového zadlužení eurozóny na 92 procentech HDP. Kdyby se základní 
úroková sazba pohybovala na úrovni roku 1996, činilo by dnešní zadlužení měnové unie již 185 
procent HDP.  

By Roel Beetsma, Alex Cukierman, and Massimo Giuliodori  

Political economy of redistribution in the United States in the aftermath of World War II : 
evidence and theory    

Politická ekonomie přerozdělování ve Spojených státech v důsledku 2. světové války : důkazy a teorie  

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 8 (2016), No. 4, p. 1-40  

Autoři v článku analyzují, jakým způsobem ovlivnila druhá světová válka příjmy a výdaje státního 
rozpočtu v USA a jak se promítla do jejich přerozdělování po skončení války. V období Velké deprese 
rostla potřeba zvýšit přerozdělování i daně, k čemuž došlo prostřednictvím vzniku systému sociálního 
zabezpečení během vlády prezidenta Roosevelta. Transfery však nebyly navýšeny v plné míře kvůli 
nesouhlasu ze strany Kongresu. Během druhé světové války vzrostlo daňové břemeno a zároveň se 
zlepšil výběr daní. Po skončení války došlo postupně k nárůstu přerozdělování (vznik dočasného 
programu pro válečné veterány) a k rozšíření systému sociálního zabezpečení. Problematika je            
v článku vysvětlena z pohledu politické ekonomie. - Pozn.  
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That Eighties show   

Ta show z osmdesátek  

The Economist, Vol. 421, (2016) No. 9016, p. 66  

Od vítězství Donalda Trumpa se zdá, že trhy očekávají změnu americké fiskální politiky ve stylu 
Ronalda Reagana: výnosy z vládních dluhopisů vzrostly, zřejmě v očekávání větších deficitů, 
rychlejšího růstu a vyšší inflace. Návrat reaganomiky by však téměř určitě způsobil víc škody než 
užitku. Mezi třemi důvody k obavám je uvedena finanční nestabilita, tlak na posílení dolaru a zejména 
to, že růst podpořený daňovými škrty a liberalizací se nemusí rovnoměrně vztahovat na celou zemi (a 
nerovnost je dnes daleko vyšší, než na počátku 80. let). -- K problematice viz i článek Trump's 
misguided tax reform plans ve Financial Times ze dne 5.12.2016 na s. 13.  

The Brexit budget : the Autumn Statement   

Rozpočet pro brexit : Podzimní zpráva  

The Economist, Vol. 421, (2016) No. 9017, p. 27-28  

Podzimní zpráva k britskému rozpočtu je první velkou událostí ve fiskálním kalendáři od červnového 
referenda o EU. Británie je přitom ve stavu nebývalé nejistoty, protože vláda neví, jaký druh brexitu 
chce, a ekonomické prognózy se tak rovnají věštění. Výhled pro veřejné finance je stejně nejistý. 
Hlavním cílem ministra financí Philipa Hammonda proto je dokázat reagovat na vše, co brexit přinese. 
Pryč je ambiciózní cíl jeho předchůdce dosáhnout do r. 2019-2020 rozpočtového přebytku. Ministr 
Hammond se zavázal ke třem fiskálním pravidlům: strop na celkové sociální výdaje začne platit až      
v r. 2021, kdy už skončí ta nejhorší nejistota spojená s brexitem; dluh veřejného sektoru se bude od r. 2020 
snižovat; celkové vládní půjčky klesnou do r. 2020-2021 pod 2 % HDP. -- Viz i článek na s. 14.  

Karolína Súkupová  

Výnosy vládních dluhopisů klesají    

Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 11-12, s. 18  

Krátce k aktuálnímu vývoji výše dlouhodobých výnosů českých státních dluhopisů v porovnání           
s vybranými členskými zeměmi EU. Autorka uvádí, že v září 2016 byl jejich úrok na 11. nejnižší 
hodnotě mezi zeměmi EU (0,25 %). Země, které se potýkají s dozvuky finanční krize, mají přístup       
k úvěrovému financování dražší, i když jim nahrávají obecně nízké úrokové sazby na trhu (Španělsko 
1,04 %, Itálie 1,27 %, Portugalsko 3,26 % a Řecko 8,34 %). 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 2  

Faleš samozvaného spasitele - rozpočtový přebytek (s. 12-15), komentář M. Zámečníka na s. 3 a analýza 
Konečně v plusu: kreativní práce s veřejnými financemi má u nás dlouhou tradici na s. 42-43; Evidence 
plná překvapení: problémy s EET mají i slevové portály a nebankovní firmy, které půjčují peníze - 
pohled na důsledky zavedení EET v praxi (s. 20-23); Nevyužitý Juncker: Česko vyhlíží svůj první 
velký projekt podpořený z Junckerova investičního plánu: dostavbu strakonické dálnice D4 (s. 30-31); 
Bruselská levá: Evropská komise ani po brexitu a zostřující se protiunijní náladě evidentně nehodlá 
přibrzdit zhoubnou integrační daňovou lokomotivu - glosa k CCCTB (s. 41).  

   

Zdravotnictví  

Calogero Guccio, Domenico Lisi, and Giacomo Pignataro  

Readmission and hospital quality under different payment regimes    

Opakované přijímání pacientů do nemocnic a kvalita nemocniční péče za předpokladu různých 
systémů úhrady zdravotní péče  

FinanzArchiv, Vol. 72 (2016), No. 4, p. 453-474  

Vyspělé země se snaží zvýšit efektivnost poskytování zdravotní péče, zároveň ale zachovat její 
kvalitu. Opakované přijímání pacientů do nemocnic je jedním z indikátorů snížení kvality 
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poskytované péče (např. ve Spojených státech i Německu se od míry opakovaného přijímání pacientů 
odvíjí i úhrada, je tedy v zájmu nemocnic zvyšovat kvalitu péče, aby pacienti nemuseli být 
hospitalizováni opakovaně). Autoři v článku zkoumají, jak různé systémy úhrady zdravotní péče 
(prospektivní a retrospektivní) vedou nemocnice ke zvyšování kvality a zároveň snižování nákladů. 
Při přechodu z retrospektivního systému (plné proplácení veškerých úkonů) k prospektivnímu (úhrada 
v určité fixní míře) může za určitých podmínek dojít ke snížení kvality péče a tím i k růstu 
opakovaných hospitalizací. Dále autoři určují, jak u prospektivního systému zajistit kvalitu péče. - 
Pozn.  

Mária Hunková  

V zdravotníctve zavládla proreformná nálada : dopyt po reformách v rezorte je veľký. 
Ťahúnom zmien je však stále súkromný sektor    

Trend, Sv. 26, (2016) č. 48, s. 28-29  

Článek přináší informace o plánovaných změnách v systému zdravotnictví na Slovensku, se kterými 
seznámil slovenský ministr zdravotnictví T. Drucker na nedávné konferenci. Mezi hlavními kroky jsou 
zmiňovány elektronické zdravotnictví (eHealth) a zavedení systému DRG (mechanismus úhrad, podle 
kterého se nemocnicím platí za odléčené diagnózy). Jsou představeny také zkušenosti vybraných 
soukromých zdravotnických zařízení s efektivitou služeb, zejména v oblasti elektronického 
zdravotnictví.  

Zemědělství  

Luboš Smutka ... [et al.]  

Agrarian import ban and its impact on the Russian and European Union agrarian trade performance    

Omezení zemědělského dovozu a jeho vliv na výkonnost zemědělského zahraničnícho obchodu    
v Rusku a EU  

Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 62, (2016) No. 11, p. 493-506  

Identifikace dopadu ruských omezení na dovoz vybraných zemědělských plodin z Evropy, Norska, 
Kanady, USA a z Austrálie. Tato omezení byla výsledkem politického a bezpečnostního napětí mezi 
Ruskou federací a vyspělým západním světem od počátku r. 2014. Importní omezení ovlivnila 
zejména dovoz konkurenčních zemědělských a potravinářských výrobků. Příspěvek přináší analýzu 
skupin výrobků, které byly embargem nejvíce postiženy, zejména ve vztahu k zemím EU. Výsledky 
ukazují, že došlo k výraznému snížení hodnoty ruského agrárního dovozu a že cílem opatření bylo 
snížit závislosti RF na zemědělském dovozu a zlepšit ruskou konkurenceschopnost v rámci odvětví 
zemědělství. Toho bylo částečně dosaženo, i za cenu snížení konkurenceschopnosti některých skupin 
zkoumaných výrobků.  

Anna Nowak, Agnieszka Kaminska  

Agricultural competitiveness : the case of the European Union countries    

Konkurenceschopnost zemědělství : v případě zemí Evropské unie  

Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 62, (2016) No. 11, p. 507-516  

Příspěvek hodnotí a porovnává konkurenceschopnost zemědělského odvětví 27 členských států 
Evropské unie v období 2009-2011. Autorky identifikují nejvýznamnější faktory konkurenceschopnosti 
zemědělství a na základě analýzy dat získaných z databáze FADN a dat z Eurostatu a prostřednictvím 
metody TOPSIS hodnotí míru konkurenceschopnosti mezi jednotlivými státy. Následně státy rozdělují 
do čtyř skupin dle podobnosti míry konkurenceschopnosti analyzovaného odvětví. Výsledky ukazují 
velké odchylky konkurenceschopnosti zemědělství v EU. Země s nejvyšší úrovní společensko-
ekonomického rozvoje ze zkoumané skupiny (Nizozemsko, Francie, Německo, Dánsko a Belgie) jsou 
nejvíce konkurenceschopnými státy a první dvě skupiny třídění tvoří pouze státy EU-15 (původní 
země EU) a Kypr. 
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Patrik Sieber, Karina Pohlová, Ondřej Chaloupka  

Shadow prices of selected agricultural commodities : the Czech case    

Stínové ceny vybraných zemědělských komodit : v případě Česka  

Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 24, (2016) No. 5, p. 60-73  

Příspěvek se zaměřuje na praktickou použitelnost analýzy nákladů a výnosů (cost-benefit analysis, 
CBA) v zemědělství prostřednictvím možného odhadu společenské hodnoty vybraných zemědělských 
komodit v ČR za použití statistických dat za období 2010-2015. V první části se autoři věnují 
teoretickým základům konceptu stínových cen (vyjadřují užitek, který přináší určitý statek) a 
metodologii oceňování stínovými cenami. Poté popisují dostupná data použitá pro odhady, výběr 
metodologie a volbu osmi zkoumaných zemědělských statků. Následně seznamují s výpočtem poměru 
stínových cen (shadow price ratios, SPR) za zkoumané šestileté období u jednotlivých zemědělských 
komodit. V závěru pak autoři diskutují problémy spojené s odhady stínových cen a přinášejí 
doporučení pro použití SPR v analytických postupech. - Pozn.  

Životní úroveň  

Jaroslav Novák  

Rychlý přechod k tržní ekonomice si vybral svou daň    

Statistika & my, Sv. 6, (2016) č. 11-12, s. 30-33  

S následky uskutečněných reforem v souvislosti s přechodem od socialistického k tržnímu modelu 
ekonomiky se dodnes potýkají všechny tzv. tranzitivní země. V článku je využito dělení tranzitivních 
zemí dle UNICEF (země střední a východní Evropy a postsovětské země) a je představena analýza 
úrovně HDP, sociálních podmínek dětí a rodin, kvality života a demografických charakteristik ve 28 
státech tranzitivních ekonomik po r. 1990. Autor upozorňuje na odlišné výchozí pozice jednotlivých 
zemí v oblasti hospodářské výkonnosti i demografických předpokladů a provádí porovnání vývoje       
v tranzitivních státech se třemi srovnatelnými vyspělými státy (Rakousko, Finsko, Turecko). Uvádí, že 
nezanedbatelnou cenou přechodu byl pokles tvorby HDP a že nejvyšší dynamiku rozvoje vykazují 
země, které měly horší výchozí postavení. Zaměřuje se také na porovnání situace ČR s ostatními 
tranzitivními zeměmi a na to, jak se tranzitivní státy přiblížily tržním ekonomikám.  

Martina Mysíková, Jiří Večerník  

Spokojenost se životem a zaměstnáním v České republice    

Politická ekonomie, Sv. 64, (2016) č. 7, s. 851-866  

Autoři v článku předkládají obraz spokojenosti lidí se životem a zaměstnáním v České republice. 
Nejprve seznamují s koncepty spokojenosti se životem a zaměstnáním v rámci rozvíjejících se 
mnohorozměrných přístupů k individuálnímu a společenskému rozvoji a s dosavadními výzkumy i datovými 
zdroji se zvláštním zaměřením na modul 2013 evropského statistického šetření EU-SILC, který je 
zaměřen na různé dimenze subjektivního blahobytu. V analytické části pak nejprve ukazují základní 
charakteristiky a determinanty spokojenosti se životem (demografické a socio-ekonomické 
charakteristiky, zdravotní stav, typ bydliště), dále se zaměřují na základní charakteristiky a determinanty 
spokojenosti se zaměstnáním (demografické faktory, vzdělání, typ domácnosti, zdravotní problémy, 
samostatná výdělečná činnost, příjem, typ lokality). Na závěr rozebírají poměr a vztah obou zmíněných 
rozměrů spokojenosti. V případě spokojenosti se životem se ukázal velmi významný vliv pohlaví, 
věku, vzdělání, typu domácnosti, ekonomického statusu, příjmu a zdravotních problémů, v případě 
spokojenosti se zaměstnáním byla většina těchto efektů potlačena do statistické nevýznamnosti 
(významný zůstává vliv vzdělání, zdravotního stavu a profesního zařazení). - Pozn. 
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Ostatní  

Simon Book ... [et al.]  

Jeder ist sich selbst der Nächste : US-Wahl    

Každý je sám sobě bližním : volby v USA  

WirtschaftsWoche, Jg. 2016, Nr. 47, S. 18-24  

Otevřené trhy, celosvětová dělba práce, politická spolupráce? Američané si zvolili prezidenta, pro 
kterého hospodářské uspořádání poválečných časů už neplatí. "Amerika na prvním místě" je pro 
Donalda Trumpa více než globální spolupráce a volný obchod. Pro podnikatele, politiky a investory to 
znamená, že každý si musí pomoci sám.  

Sean Hanley  

Something rotten in the state of Czechia?    

Něco shnilého ve státě českém?  

Politologický časopis = Czech Journal of Political Science, Vol. 23, (2016) No. 3, p. 272-279  

Recenze knihy českého politologa Michala Klímy "Od totality k defektní demokracii: Privatizace a 
kolonizace politických stran netransparentním byznysem" vydané v roce 2015. Autor porovnává a 
zasazuje závěry obsažené v knize do kontextu dalších politologických prací na téma vývoje 
stranických systémů, neformálních mechanismů v rámci politického procesu i dějin české politiky po 
roce 1989. Klímovu publikaci označuje za první práci svého druhu, která se zabývá problematikou 
korupce v rámci českých politických stran a proměnami stranického systému po roce 2010. Některé v ní 
obsažené kategorie a pojmy ale považuje za příliš široce užívané a konceptuálně nedostatečně 
ukotvené (zejm. model klientelistické strany a pojem klientelismus).  

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 50  

8 odvážných: Ekonom vybral nejzajímavější podnikatelské příběhy r. 2016. Některé jsou o úspěchu a 
růstu, jiné o odchodu či pádu - téma čísla (s. 14-29); Symbióza byznysu a politiky dobyla Česko: 
Realisté navazují na politické projekty, jako byly Věci veřejné nebo hnutí ANO 2011 (s. 38-40); Itálie 
jako evropská hrozba roku: Itálie směřuje k předčasným volbám. Vítězství protestních stran může 
vyústit až v "italexit" (s. 46-47); Evidence tržeb: firma zaplatí i za chyby brigádníků (s. 52-54); 
Samostatná příloha Svět 2017: co nás čeká v příštím roce - ročenka vydavatelství Economia (98 s.).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 60, (2016) č. 51-52  

Konec soukromí: pod dohledem objektivů - téma čísla o kamerových sledovacích systémech, leteckém 
snímkování, digitálních stopách na internetu, velkých mobilních datech, softwaru k rozpoznávání 
obrazu a obraně proti odposlechům (s. 12-30); Rozpad SSSR: před 25 lety zanikl Sovětský svaz - 
pohled na změny ekonomické výkonnosti, životní úroveň, počet obyvatel a politické aspekty bývalých 
svazových republik (s. 40-41); Investice uplynulého roku: rostly akcie i ropa (s. 42-46); Berňák 
zatěžuje firmy papírováním, získané údaje však neumí zužitkovat - kontrolní hlášení a EET mají zneškodnit 
podvodníky, poctivým podnikatelům slibované efekty nenesou (s. 53-55); Donald Trump: prezident ve 
střetu zájmů - Trumpovy rozsáhlé obchodní aktivity se po nástupu do funkce dostanou do rozporu       
s ústavou (s. 60-61); Události 2016: od virtuální reality až po záhadné bohatnutí Indů - 12 událostí 
roku dle Ekonomu (s. 62-65); Přivedli svůj byznys na buben. Mají ale dostat druhou šanci - evropská 
regulace firemních bankrotů (s. 74-76).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 1  

Jak se změní daně: daňové změny pro rok 2017 nestihla vláda včas protlačit parlamentem. Většina z nich 
tak zřejmě vstoupí v platnost až v průběhu roku - téma čísla (s. 10-21); Deset hlavních událostí roku 
2017 - očekávané hospodářské a politické události v ČR (s. 28-29); Česko na cestě do náruče čínského 
draka: příliv čínských investic v Česku nabývá na síle. Evropa se začíná obávat o nejmodernější 
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průmysl (s. 30-33); Čína se vrací na první místo ve světové ekonomice (s. 33-35); Stát rekordně sype 
potravinářům. Nejvíc hýčká Agrofert - dotace ze státního rozpočtu pro velké zpracovatele stouply (s. 36-38); 
Revoluce na finančních trzích se ukrývá pod zkratkou ETF (s. 39-40); Finsko spouští přelomový 
experiment, lidem začne rozdávat peníze - státem garantovaný příjem (s. 41-42); Poctiví se nemusí 
EET bát - glosa M. Žurovce (s. 55).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2016, č. 51-52  

Vzpoura proti kulturnímu marxismu: protisystémové strany v Evropě připomínají naše porevoluční 
Občanské fórum, říká Václav Klaus - rozhovor s V. Klausem (s. 18-23); Největší hrozby v roce 2017: 
faktor Trump, supervolební rok v Evropě a špinavá předvolební kampaň v Česku mohou ohrozit vývoj 
světové i české ekonomiky (s. 32-33); Je to jako rozvod s osmadvaceti ženami: Evropa je vystrašená    
z imigrace. Když se s ní vypořádáme, najdeme řešení i pro ekonomické otázky brexitu - rozhovor s britským 
exministrem financí Alistairem Darlingem (s. 38-40); Nebát se a krást: prvorepublikový paragraf 
"urážka presidenta republiky" byl tak trochu k ničemu. Do vězení za něj chodili hlavně obyčejní lidé - 
Němci, opilci, katolíci a kverulanti - problematika hanobení prezidenta (s. 54-57); Kráska v nesnázích: 
Itálie je učebnicový příklad důsledků dlouholeté ležérní fiskální politiky, kterou ani polepšený hříšník 
nedovede zvládat (s. 66-67); Samostatná příloha Top miliardáři 2016 - 100 nejbohatších Čechů a 
Slováků (114 s.).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 1  

Rozlet a tušení pádu: předpovídaná tržní apokalypsa se loni nekonala. Letos půjde o to, jestli je zažehnaná 
nebo jen odložená - investice v r. 2017 (s. 12-16); Muž kompromisu - rozhovor s M. Kalouskem (s. 18-22); 
České banky sypou nejvíc: rakouské finanční ústavy si z Česka za posledních třináct let odnesly přes 
dvě stě miliard korun (s. 32); Dvě energie, 80 dodavatelů, 170 nabídek: na trhu s elektřinou a zemním 
plynem existují dva různé světy. První s nižšími cenami je určen pro aktivní klienty, druhý pro mlčící 
většinu (s. 34-35); Mýtná odysea: ministerstvo dopravy více než pět let zkoumá rozsah zpoplatnění 
silnic. Objednalo si již osmou studii (s. 36-37); Trump, Ryan a firemní daně: překopání korporátních 
daní ve Spojených státech může mít dalekosáhlé dopady na transatlantický obchod i na Česko (s. 46-47).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 242 (15.12.2016)  

Fed dokazuje, že USA již nízké úrokové sazby nepotřebují - zvednutí základní sazby na 0,5 - 0,75 
procenta (s. 7); Praha stupňuje tlak na Veolii: metropole chce od Francouzů koupit Pražské vodovody 
a kanalizace. Vadí jí, že zisky odtékají do zahraničí a že nemůže čerpat dotace z EU (s. 14).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 247 (22.12.2016)  

Banky chystají okamžité platby: peníze přijdou na účet za několik sekund, v noci i o víkendu - projekt 
okamžitého převodu peněz v ČR (s. 1); Babiš přesvědčil Brusel o nutnosti změnit výběr DPH. Nový 
návrh ho ale rozzlobil - pohled EK na změny ve výběru DPH, reverse charge (s. 3); Prudký růst cen 
bytů končí - příští rok se očekává zpomalení trhu s bydlením v ČR (s. 12).  

Hospodářské noviny  

Sv. 60, (2016) č. 249 (27.12.2016)  

Na Babiše jsou všichni krátcí: letošek ovládl šéf ANO. Příští rok zaútočí ve volbách do Sněmovny - 
úspěchy ministra financí v r. 2016 (s. 1); Itálie zachrání nejstarší banku na světě Monte dei Paschi (s. 14); 
Chystá se rekordní realitní rok: příští rok se mají v Česku prodat komerční nemovitosti za více než    
3,3 miliardy eur (s. 15); Investiční životní pojištění ztrácí lesk, lidé chtějí řešit jen rizika – rozhovor     
s M. Pobudou o budoucnosti životního pojištění (s. 19) a související článek na s. 18.  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 3 (4.1.2017)  

Začíná boj o přebytek rozpočtu: v rozpočtu zbylo 62 miliard - plán a realita rozpočtu 2016 (s. 1, 2) a 
komentář na s. 8; Cena bitcoinu letí z nejasných důvodů nahoru (s. 6); Více než polovina největších 
firem světa podle tržní hodnoty pochází z USA. Evropa ztrácí pozice - dle přehledu sestaveného 
Handelsblattem (s. 7); Šílenství po koupi bytů vyvolaly zásahy seshora: lidé houfně skupovali byty. 
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Jejich chování bylo stejně iracionální jako v roce 2007, kdy se měnila sazba DPH - rozhovor                
s Milanem Ročkem o výkyvu cen na realitním trhu (s. 19).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 7 (10.1.2017)  

Babišův byznys v úschově: A. Babiš se chystá převést svůj majetek v hodnotě desítek miliard korun 
do svěřenského fondu, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů (s. 2-3); Koalice se hádá, co s přebytkem 
rozpočtu (s. 4); Británie míří pryč z jednotného evropského trhu - brexit (s. 6); Mladé banky měly 
úspěšný rok: nízkonákladové banky těží z většího využívání internetu a mobilů. Posílily svoji 
důvěryhodnost a stále více oslovují starší klienty (s. 12) a komentář na s. 8.  

Účetnictví  

Sv. 2016, č. 11  

Konsolidovaná účetní závěrka - podklady pro konsolidaci (s. 2-5); Zdaňování důchodů pracujících 
důchodců - nález Ústavního soudu (s. 5-8); Strážce ústavnosti se vyslovil ke zdanění důchodů 
vysokopříjmových pracujících důchodců (s. 39-43); Základní ustanovení daňových zákonů vztahující 
se k insolvenčnímu řízení (s. 46-52); Uplatňování daně z přidané hodnoty u dodání certifikátů 
elektřiny a u dodání elektřiny nebo plynu obchodníkovi (s. 53-55).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Sv. 14 (2016), č. 12  

Bezúplatné příjmy z pohledu veřejně prospěšných poplatníků (s. 3-7); Uzavření roku 2016 v NNO, 
která vede účetnictví nebo jednoduché účetnictví (s. 8-15); Reakce MF ČR na problematické oblasti 
zákona č. 250/2002 Sb. a rozpočtovou skladbu s komentářem (s. 24-30).  
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Daně  

28644  

Vladimír Pelc  

Daň z hazardních her : s komentářem   

Olomouc : ANAG 2016, 319 s.  

Zákon o dani z hazardních her je novým zákonem v daňové soustavě ČR. Došlo jím ke změně předchozího 
odvodu z loterií a jiných podobných her na daň z hazardních her. Publikace obsahuje komentované 
znění zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, znění zákona č. 188/2016 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her,      
s poznámkami, a zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, s důvodovou zprávou. Uvedené zákony 
spolu tvoří nedílný celek. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7554-045-4 (brož.)  

28643  

Svatopluk Galočík, František Louša  

DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, služby   

Praha : Grada, 2016, 161 s.  

Souhrnný a přehledný výklad poblematiky přepravy uskutečňované při přepravě zboží v tuzemsku, 
přepravě zboží mezi členskými státy a přepravě se třetími zeměmi podle zák. o DPH. Z obsahu: 
účtování DPH, účtování služeb souvisejících s přepravou a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz, 
činnost spedičních a logistických firem, opravy dopravních prostředků a jejich pronájem mezi 
osobami z členských států a třetími zeměmi, dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř 
EU a zvláštní režim při obchodu s "ojetými" dopravními prostředky mezi členskými státy aj. Výklad je 
doplněn příklady z praxe, předpisy a postupy, které je nutné dodržet při zapisování do účetnictví. -     
7., aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-5838-1 (brož.)  

28646  

Zdeněk Vondrák, Lucie Vondráková, Michala Vondráková  

Elektronická evidence tržeb : praktická příručka   

Olomouc : ANAG 2016, 263 s.  

Příručka je určená pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence 
tržeb zapojit. Seznamuje se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a o všech jeho důsledcích pro 
podnikání. Podrobně jsou v publikaci rozebrána tato témata: kdo a od kdy musí evidovat tržby, termín 
"evidovaná tržba", časový harmonogram evidence tržeb, subjekty vyloučené z evidence tržeb, změny 
v DPH a v dani z příjmů v souvislosti s evidencí tržeb. Zvláštní kapitola je věnována vybavení pro 
elektronickou evidenci tržeb (hardware a software), evidenci tržeb bez internetu a sankcím spojeným   
s elektronickou evidencí tržeb včetně rad, jak se jim vyhnout. - 1. vyd. - Přílohová část obsahuje znění 
zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. - ISBN: 978-80-7554-048-5 (brož.)  

28624  

Tomáš Líbal  

Elektronická evidence tržeb z účetního a daňového pohledu   

Praha : 1. VOX 2016, 128 s.  

Popis povinností vyplývajících z elektronické evidence tržeb (EET). Výklad jednotlivých oblastí EET 
vychází ze zák. č. 112/2016 Sb., a z Metodického pokynu GFŘ. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na 
základní pravidla, na tržby trvale i dočasně vyloučené z EET, na proces postupného zavádění evidence 
tržeb, postup poplatníka před zahájením evidence tržeb, na způsoby a pravidla evidence tržeb, pravidla 
k účtence, na kontrolní činnost a sankce za nedodržení stanovených pravidel EET. Poslední kapitola 
nabízí příklady některých situací z praxe (storno, spropitné, informační povinnost správce daně, 
ověření účtenky aj.). - Příloha obsahuje znění zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. - ISBN: 978-80-
87480-51-9 (brož.) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

28650  

Alvin E. Roth ; [přeložila Jana Srbová]  

Kdo dostává co a proč : nové ekonomické směry v konceptu vhodného párování matchmaking a 
návrzích podoby trhů market design   

Praha : Práh 2016, 227 s.  

Když se na trhu potkají dva lidé a uzavřou spolu bez donucení vzájemný obchod, mají z toho prospěch 
oba. A protože takovou transakcí neutrpí druzí, má z takových výměn bez zásahů státu prospěch celá 
společnost. Proto trhy pracují tak dobře, vysvětluje autor, americký ekonom Alvin E. Roth, nositel 
Nobelovy ceny za ekonomii. Zabývá se problematikou spárování vhodných kontaktů a sladění 
vzájemných prvků na trhu (matchmaking). Market design trhu pomáhá řešit problémy, které existující 
tržiště prozatím nejsou schopny řešit přirozenou cestou. Roth je toho názoru, že ekonomové by měli 
být spíše inženýry, kteří pečlivě promýšlejí podobu dobře fungujících trhů a hledají možnosti, jak 
propojit jednotlivé tržní subjekty. Uvádí konkrétní příklady: vyhovující spárování studentů a 
rezidenčních programů nemocnic, vylepšení procesů, pomocí kterých získávají veřejné univerzity své 
budoucí studenty či pacienty propojují s vhodnými dárci orgánů. Známé jsou Rothovy aplikace 
ekonomické teorie na problém veřejného školství. - ISBN: 978-80-7252-646-8 (váz.)  

28638  

Petr Wawrosz  

Korupce v redistribučním prostředí - Česká republika, Evropa, svět   

Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2016, 363 s.  

Primárním cílem studie je popsat fenomén korupce v jeho co největší komplexnosti se zaměřením na 
ČR. Úvodní kapitola analyzuje pojem korupce. Další část vysvětluje korupci z pohledu vybraných 
ekonomických teorií, konkrétně dvou jejích části - teorie zastoupení a teorie dobývání renty. Následuje 
analýza vybraných specifických faktorů napomáhajících korupci. Další kapitola o korupci z pohledu 
institucionální ekonomie vysvětluje, proč ve společnosti přetrvávají korupční normy a analyzuje 
některé okolnosti, které ji zvyšují. Je diskutován vztah demokracie a korupce, charakter korupce          
v socialismu a příčiny korupce po pádu socialistických režimů. Navazující kapitola se na korupci dívá 
pohledem teorie redistribučních systémů. Další část ukazuje specifika korupce v českých zemích 
zejména z historického pohledu, ale zmiňuje i současnou českou právní úpravu boje proti korupci. 
Následně jsou rozebrány struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatelných zásad. 
Závěr studie je věnován způsobům boje proti korupci. Jako účinný prostředek jsou zmíněny investice 
do lidského a sociálního kapitálu. - ISBN: 978-8088018-07-0 (brož.)  

28648  

Marek Rojíček ... [et al.]  

Makroekonomická analýza : teorie a praxe   

Praha : Grada 2016, 543 s. : barevné il.  

Metodologie makroekonomických analýz, práce s empirickými údaji a jejich hodnocení. Publikace 
poskytuje jak základní, tak pokročilé znalosti vztahující se k mainstreamovým i alternativním 
teoretickým konceptům, pojmům, vztahům a metodám využívaným při analýze hospodářského vývoje 
v jednotlivých zemích, regionálních integračních seskupeních i globálním pohledu. Prováděná 
mezinárodní srovnání se soustřeďují na země EU a na období po vstupu ČR do EU (2004). Úvodní 
část publikace seznamuje s podstatou makroekonomické analýzy, vztahem mezi analýzou a prognózou 
a procesem vytváření jednoho typu prognózy. Další kapitoly se zaměřují na systém národních účtů, 
zkoumání strany nabídky, poptávky a rovnováhy, analýzu trhu práce a produktivity, vybrané aspekty 
spojené s hodnocením vládních institucí (vládních rozpočtů), cenový vývoj, měnovou politiku a 
finanční stabilitu, vnější ekonomické vztahy se zaměřením na zahraniční obchod, platební bilanci a 
vnější rovnováhu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-5858-9 (váz.)  
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28639  

Jaroslav Krameš  

Profesor Albín Bráf a jeho žáci : (česká národohospodářská škola Bráfova)   

Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2016, 139 s.  

Cílem studie je analýza fenoménu české národohospodářské školy a nadstandardních vztahů mezi     
A. Bráfem (1851-1912) a studenty, kteří absolvovali jeho národohospodářský seminář. První část se 
zaměřuje na charakteristiku vztahů mezi A. Bráfem a jeho žáky a mapuje institucionální zázemí 
Bráfovy školy, formování základů odborné ekonomické terminologie a soustavné pěstování ekonomické 
vědy v češtině. Druhá část studie se orientuje na reflexi vztahů mezi A. Bráfem a těmi žáky, kteří se 
stali pokračovateli  Bráfova pojetí ekonomické vědy (J. Kaizl, F. Čuhel, C. Horáček, J. Gruber,           
J. Drachovský, V. Funk). Zmíněny jsou i komplikované vztahy s F. Čuhelem a  J. Kolouškem. Závěr 
studie mapuje vztahy se studenty, kteří se stali nositeli dědictví Bráfovy školy v Československu      
(E. Schindler, K. Engliš, J. Macek a V. Mildschuh). - ISBN: 978-80-88018-08-7 (brož.)  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

28653  

Michal Stupavský  

Behaviorální finance - implikace pro investory   

Praha : PLOT 2016, 77 s. : il.  

Diplomová práce se zabývá tematikou behaviorálních financí se zaměřením na chování a psychologii 
individuálního investora. První část práce je věnována tzv. prospect theory, která je popisným 
modelem chování ekonomických subjektů v podmínkách nejistoty. Následující část práce se věnuje 
skupině tzv. behaviorálních předsudků (kognitivní psychologií zdokumentované distorze lidského 
myšlení) jako např. přehnaný optimismus, zpětný pohled, vlastnictví aj. Poslední část je věnována 
dotazníkovému šetření, jehož cílem bylo zjistit, zde se účastníci finančních trhů chovají podle axiomů 
teorie očekávaného užitku nebo zdali se od axiomů této normativní teorie systematicky odchylují. - 
Vyd. 1. - Obálkový podnázev: diplomová práce 2011. - ISBN: 978-80-7428-291-1 (brož.)  

28589  

Inflation dynamics and monetary policy :a symposium sponsored by The Federal Reserve Bank 
of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, Aug. 27-29, 2015  

Dynamika inflace a měnová politika : sympozium sponzorované Federální rezervní bankou         
v Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 27.-29. srpna 2015  

[S. l.] : Federal Reserve Bank of Kansas City, c2016, xxx, 520 s. : tab., grafy, vzorce  

Sborník příspěvků účastníků sympozia v americkém Jackson Hole z řad akademické sféry, finančníků 
i představitelů centrálních bank z celého světa. V roce 2015 se ústředním tématem konference stal 
vztah mezi měnovou politikou a inflací, která se od doby globální finanční krize a velké recese v mnoha 
zemích projevovala nečekanými způsoby. - Pozn. - (brož.)  

28630  

James Rickards  

The new case for gold   

Nové argumenty ve prospěch zlata  

[S. l.] : Portfolio Penguin, 2016, 182 s.  

John Maynard Keynes nazval zlato "barbarským přežitkem". Říká se, že není dostatek zlata k podpoře 
financí a obchodu a že zásoba zlata se nemůže dostatečně rychle zvětšovat, aby podpořila světový růst. 
V tomto odvážném manifestu však obhajuje ekonomický komentátor James Rickards zlato jako 
nenahraditelnou majetkovou rezervu a zároveň standard pro měnu. Globální politická nestabilita a 
tržní volatilita jsou na vzestupu. Zlato se stává jediným nejdůležitějším nástrojem k uchování majetku 
jak pro banky tak i pro prozíravé jednotlivce. Autor vychází z historických případových studií, 
monetární teorie a osobní zkušenosti jako investora k tomu, aby tvrdil, že další finanční kolaps bude 
mnohonásobně větší než panika v roce 2008. Brzy přijde čas, kdy nastane nákupní horečka a pouze 
centrální banky, hedgeové fondy a další velcí hráči budou moci nějaké zlato vůbec koupit. Ještě není 
pozdě se připravit: vždy je dost zlata pro zlatý standard, když  přesně stanovíme stabilní cenu, která 
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nepodléhá deflaci. Kniha obsahuje jasný návod, kolik zlata koupit a kam ho uložit a autorova krátká 
provokativní argumentace mění jednou provždy pohled na tento "barbarský přežitek". - ISBN: 978-0-
241-24835-5 (váz.)  

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

28588  

David B. Audretsch and Erik E. Lehmann  

The seven secrets of Germany : economic resilience in era of global turbulence   

Sedm tajemství Německa : hospodářská odolnost v období globální turbulence  

New York : Oxford University Press, c2016, xi, 229 s. : tab., grafy  

Výkon německého hospodářství ohromil svět. Na přelomu století lámala Evropa nad Německem hůl. 
Nyní už ne. Ačkoliv většina jeho evropských sousedů a obchodních partnerů OECD se potýká             
s turbulentní světovou ekonomikou, německé hospodářství vzkvétá. Jaké je tajemství tohoto úspěchu? 
Kniha odhaluje, vysvětluje a analyzuje sedm klíčových aspektů německé ekonomiky a společnosti, 
kde v období globálních turbulencí vykazuje země značný hospodářský vzestup. Těchto sedm prvků 
sahá od klíčové a strategické role malých podniků k vedoucímu postavení ve světě v oblasti 
kvalifikovaných a vyškolených pracovních sil, dále od schopnosti zužitkovat globální příležitosti 
prostřednictvím využití místních zdrojů a veřejné infrastruktury ke schopnosti vyrovnat se se změnami, 
flexibilně čelit výzvám a vytvořit pozitivní identitu a image. Autoři zodpovídají otázku, co ochránilo 
německý národ před dlouhodobým hospodářským úpadkem a umožnilo využít příležitostí vyplývajících 
z globalizace a nestat se její obětí. Tyto poznatky mohou být poučné i pro další země a vyvrátit 
poraženecký pohled na globalizaci, podle kterého vede k nevyhnutelnému zhoršení životní úrovně, 
kvality života a ekonomické prosperity. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-025869-6 (váz.)  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

28628  

International Monetary Fund  

Global financial stability report : fostering financial stability in a low-growth, low rate era. 
October 2016   

Zpráva o globální finanční stabilitě : podpora stability v období nízkého růstu a nízkých sazeb. 
Říjen 2016  

Washington : International Monetary Fund, 2016, xiv, 113 s. : tab., grafy, rámečky, vzorce  

Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 
globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tato zpráva se zabývá výzvami 
pro finanční stabilitu v období nízkého růstu a nízkých sazeb, měnovou politikou a nárůstem 
nebankovních financí a dále řízením a správou společností, ochranou investorů a finanční stabilitou 
nově vznikajících trhů. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-1-51355-958-2 (brož.)  

Podnik a podnikání  

28641  

Jan Hebnar a kolektiv  

Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem   

Praha : Mladá fronta 2016, 213 s.  

Přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších oblastí, se kterými se při podnikání v Číně zahraniční 
podnikatelé setkávají a které by měli znát a respektovat, pokud chtějí uspět na čínském trhu. Úvodní 
kapitoly vysvětlují historii a filozofii Číny a jejich vliv na čínskou etiketu, společenské koncepty a 
dynamiku fungování čínské politiky. V následujících částech jsou popsány role státu v podnikání, 
průběh obchodních jednání a etika obchodních kontaktů v Číně, posuzování administrativního a 
právního stavu společnosti, exportní strategie pro čínský trh a marketing, čínský daňový systém, 
personální management a stavba pracovního týmu, možnosti vstupu na čínský trh, investice v Číně a 
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možnosti vstupu na čínský trh přes Hongkong, čínský právní systém atd. Přílohy obsahují geografický 
popis Číny, jejích provincií a klasifikaci měst a přehled perspektivních sektorů čínské ekonomiky 
(automobilový průmysl, zdravotní péče aj.). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-204-4183-6 (váz.)  

28626  

David Kolumber  

Spory o Baťův odkaz   

Ostrava : KEY Publishing 2016, 170 s., 12 s. obraz. příl. : il., portréty  

Publikace shrnuje dějiny rodu Baťů a naznačuje historický vývoj Baťova koncernu do současnosti       
s přihlédnutím k rozdělení společnosti v důsledku vývoje po druhé světové válce. Těžištěm práce jsou 
právní souvislosti činnosti koncernu. Především problematika jeho vlastnictví po tragické smrti T. Bati 
a znárodnění koncernových společností po druhé světové válce v Československu, Bulharsku, 
Jugoslávii, Rumunsku a v Polsku. Analyzována je také poválečná situace v Maďarsku, Itálii a v Brazílii. 
Autor věnoval pozornost i rozhodovací činnosti soudů v Nizozemí, v New Yorku, Delaware a v Pensylvánii, 
které řešily otázku vlastnictví společnosti. Není opomenuta ani problematika extrateritoriálních účinků 
znárodnění, retribuce a vliv soudních a správních rozhodnutí na vlastnictví akcií. - Vyd. 1. - Vydalo 
nakladatelství Key Publishing s.r.o. v koedici s The European Society for History of Law. - ISBN: 
978-80-7418-252-5 (Key Publishing ; brož.)  

Právo  

28651  

Jan Kněžínek  

Kompetenční zákon : komentář   

Praha : Wolters Kluwer 2016, xxvii, 357 s.  

Komentované znění zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, 
ve znění pozdějších zákonů. Komentář podává přehled o postavení ministerstev a jiných ústředních 
správních úřadů a jejich úloze v systému veřejné správy ČR. U jednotlivých úřadů je popsáno, čím se 
v rámci své působnosti zabývají. Text zákona je publikován ve znění účinném k 1.1.2017, text 
komentáře byl po právní stránce uzavřen k 10.8.2016. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7552-338-9 (váz.)  

28647  

Dana Ondrejová  

Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž   

V Praze : C.H. Beck 2016, xiv, 247 s.  

Možnosti posouzení porušení závazkového práva podnikatelem ve vztahu ke spotřebiteli. Autorka 
rozebírá jednotlivé předpoklady pro kvalifikaci porušení závazkového práva jako nekalé obchodní 
praktiky a nekalé soutěže i vzájemný vztah práva proti nekalým obchodním praktikám a proti nekalé 
soutěži v ČR i v EU. Nastiňuje konkrétní případy porušení závazkového práva, a to jak ve vztahu         
k obchodním praktikám podnikatele ve fázi před uzavřením smlouvy, při jejím uzavírání, v textu 
samotné smlouvy, ale také ve fázi jejího (ne)plnění či vymáhání závazků. Publikace se zabývá také 
otázkou jednočinného souběhu až tří deliktů (závazkový delikt, delikt nekalé obchodní praktiky a 
delikt nekalé soutěže) z pohledu hmotněprávního i procesněprávního. Součástí práce je rovněž 
zpracování rozhodovací činnosti českých, slovenských i jiných zahraničních dozorových orgánů a 
soudů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-628-9 (brož.)  

28623  

Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr  

Praktikum práva Evropské unie   

Praha : Leges, 2016, 288 s.  

Praktikum pokrývá klíčové otázky a nejnovější trendy v právu EU. Úvod každé kapitoly obsahuje 
testovací část, která ověřuje vstupní znalosti. Na ni navazuje judikatura k prostudování, doplněná 
kontrolními otázkami. Závěr každé kapitoly doplňují fiktivní příklady. V praktiku jsou probrána tato 
témata: charakteristika, pravomoci a orgnizační struktura EU, právní řád, povaha a účinky práva EU, 
vztahy práva EU a vnitrostátního práva členských států, evropské soudnictví, volný pohyb zboží, osob 
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(občanství EU), svoboda usazování a volný pohyb služeb, volný pohyb kapitálu a ochrana 
hospodářské soutěže. - Vyd. 1. - Texty zřizovacích smluv, znění vybraných protokolů a unijních 
předpisů. - ISBN: 978-80-7502-159-5 (brož.)  

28622  

Dušan Hendrych a kolektiv  

Správní právo : obecná část   

Praha : C.H. Beck, 2016, xxix, 570 s.  

Systematický výklad obecné části správního práva, zejména jednotlivých institutů a zásad správního 
práva v těchto kapitolách: Základy správního práva; Organizace veřejné správy; Činnost veřejné 
správy; Správní řízení; Správní trestání; Veřejná služba; Zaměstnanci veřejné správy; Kontrola veřejné 
správy; Odpovědnost za škodu ve veřejné správě; Právní záruky ve veřejné správě; Evropské správní 
právo. - 9.  vyd. - ISBN: 978-80-7400-624-1 (váz.)  

28642  

Petr Bouda, Martin Fadrný, Pavel Franc, Filip Mazel  

Zákon o registru smluv : komentář   

V Praze C.H. Beck 2016, xix, 435 s.  

Komentované znění zák. č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Komentář provází procesem uveřejňování smluv, 
objasňuje, jaké osoby patří do okruhu povinných subjektů, jaké smlouvy musí být uveřejněny a jak 
široký je okruh výjimek. Dále popisuje, jak správně uveřejnit smlouvu v registru, zajistit ochranu 
osobních údajů, obchodního tajemství a duševního vlastnictví. Analyzuje také dopady nesprávně 
uveřejněné smlouvy a související sankce. Obsahuje související ustanovení a předpisy. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7400-626-5 (váz.) 

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

28370/1157  

Odměňování státních zaměstnanců : katalog správních činností, platové poměry státních zaměstnanců, 
služební hodnocení, osobní příplatek, vybraná ustanovení zákoníku práce, vybraná ustanovení zákona 
o státní službě : redakční uzávěrka 24.10.2016  

28370/1159  

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. Policie ČR, vězeňská služba, BIS, zpravodajské 
služby : redakční uzávěrka 14.11.2016  

28370/1158  

Ústava ČR. Listina základních práv a svobod : Parlament, volby, Ústavní soud, ombudsman, 
ministerstva, antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů, volba prezidenta : změny všech 
volebních zákonů od roku 2017 : redakční uzávěrka 24.10.2016  

  

Účetnictví  

28385X  

kolektiv autorů  

Účetní závěrka podnikatelů 2016   

Praha : Svaz účetních 2016, 72 s.  

Sestavování účetní závěrky za rok 2016 doplněné o praktické rady a příklady. Nejdůležitější změny     
v postupech účtování. Proces inventarizace, uzávěrkové operace, nová právní úprava konsolidace. 
Konsolidovaná účetní závěrka v rozsahu novelizace účetních předpisů 2016. - Tematický obsah 
Metodických aktualit ročníku 2016. - ISBN: 978-80-87367-72-8 (brož.)  
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Veřejná správa  

28640  

David Špaček  

Public management : v teorii a praxi   

V Praze C.H. Beck 2016, xviii, 357 s.  

Výklad vybraných témat z oblasti managementu veřejné správy. Po úvodní teoretické části následuje 
osm kapitol: Public management a specifika veřejné správy; Správní reformy, jejich trendy a 
problémy; Odpovědnost veřejné správy a její složitost, problematika otevřenosti a průhlednosti; Nové 
trendy v organizacích veřejné správy a mechanismech poskytování veřejných služeb; Strategické 
řízení a jeho úskalí ve veřejné správě; Kvalita veřejných služeb a její řízení; Řízení lidských zdrojů, 
„performance management“ a hodnocení úředníků; Role a problémy elektronizace veřejné správy. 
Text je doplněn řadou tabulek a obrázků. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-621-0 (C.H. Beck ; brož.)  

28649  

Jana Vodáková aj.  

Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru   

Praha : Wolters Kluwer 2016, 197 s. : il.  

Otázky spojené s monitorováním výkonu a výkonnosti ve veřejném sektoru. Jak chápat výkon a 
výkonnost ve veřejném sektoru? Jak je možné je v jednotlivých organizacích veřejného sektoru měřit? 
Vyznačují se nějakými zásadními specifiky? První kapitola publikace objasňuje základní pojmy, druhá 
specifikuje měření výkonnosti v oblasti veřejného sektoru. Další čtyři kapitoly rozebírají oblast 
zákaznickou, finanční, interních procesů a učení se růstu (model balanced scorecard). Přestože veřejný 
sektor zahrnuje subjekty s různou organizačně-právní formou, odlišnou mírou napojení na veřejné 
rozpočty i předmětem činnosti, jsou autoři přesvědčeni, že mnohá doporučení a závěry mají obecnou 
platnost. Mohou být tudíž přínosné jak pro praktické využití, např. při návrhu interního systému 
měření výkonnosti, tak i pro rozšíření či srovnání souvisejících teoretických poznatků. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7552-013-5 (brož.) 

Veřejné finance. Rozpočet  

28629  

[Herausgeber und Redaktion Bundesministerium der Finanzen]  

Finanzbericht 2017 : Stand und voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft im 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang : abgeschlossen am 12. August 2016   

Finanční zpráva na rok 2017 : stav a pravděpodobný vývoj finančního hospodaření v celkovém 
národohospodářském kontextu : uzávěrka k 12. srpnu 2016  

Berlin : Bundesministerium der Finanzen (Deutschland), August 2016, 432 s. : tab., grafy  

Zpráva o vývoji finančního hospodaření Spolkové republiky Německo pro rok 2017 v celkovém 
národohospodářském kontextu vypracovaná na základě schváleného návrhu státního rozpočtu pro rok 
2017 a finančního plánu pro období 2016-2020. Obsahuje finanční plán spolkového státu pro období 
2016-2020, přehled výdajů a příjmů spolkového rozpočtu, celkový stav finančních a národohospodářských 
ukazatelů v období sestavování státního rozpočtu pro rok 2017, přehled daňových změn v období 
07/2015-06/2016, finančních vztahů mezi spolkovým státem, zeměmi a obcemi, přehled financí ve 
vztahu k EU a mezinárodních finančních vztahů. Součástí zprávy je obsáhlá statistická část (tabulky, 
přehledy). - Pozn. - (brož.) 
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Ostatní  

28652  

Tomáš Sedláček a hosté  

2036 : jak budeme žít za 20 let?   

Praha : 65. pole 2016, 230 s. : il. (převážně barev.), portréty  

Naše životy se za posledních 20 let díky technologiím změnily k nepoznání. Jak budeme žít v roce 
2036? Dvacet osobností se zamýšlí nad budoucností svých oborů. Ekonomiku reprezentuje Tomáš 
Sedláček, sport Petr Čech, politiku Jindřich Šídlo, film Vojta Kotek, podnikání Zbyněk Frolík, módu 
Vladimír Staněk, víru Marek Orko Vácha, jídlo Petra Pospěchová, technologie Milan Vašina, média 
Josef Šlerka, vzdělávání Bob Kartous, životní prostředí Bedřich Moldan, soužití na planetě Šimon 
Pánek, architekturu Adam Gebrian, reklamu Martin Jaroš, češtinu Markéta Pravdová, medicínu Daniel 
Hořínek, mobilní komunikace Filip Kůžel, hudbu David Gaydečka a společnost Cyril Höschl. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-87506-81-3 (váz.)  

28645  

Immanuel Walterstein ... [et al.] ; přeložil Rudolf Převrátil  

Má kapitalismus budoucnost?   

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) 2016, 258 s.  

Nadcházející desetiletí přinesou překvapivé otřesy a obrovské výzvy. Mnohé z nich budou 
doprovázeny nebývalými politickými dilematy s obtížným rozhodováním. Pětice autorů v této knize 
na základě svých sociologických znalostí světových dějin zkoumá, jaké asi tyto výzvy a příležitosti 
nejpravděpodobněji budou, a diskutuje o nich. Jedním ze základních tvrzení autorů je, že historické 
systémy mohou zanikat a proměňovat se v něco jiného více nebo méně ničivými způsoby. Názvy 
jednotlivých příspěvků: Strukturální krize, neboli proč už možná kapitalisté zjišťují, že se jim 
kapitalismus nevyplácí (I. Wallerstein); Konec práce pro střední třídu: už není úniku (R. Collins); 
Konec je možná blízko, ale pro koho? (M. Mann); Co byl komunismus (G. Derluguian); Co dnes 
ohrožuje kapitalismus? (C. Calhoun); Obrat k realitě (závěrečná kolektivní kapitola). - Vyd. 1. - 
Přeloženo z angličtiny. - ISBN: 978-80-7419-235-7 (brož.)  

28625  

Ondřej Kolář  

Státní pořádkové složky na Chebsku v době první Československé republiky   

Praha : Academia 2016, 288 s. : il. (některé barevné), portréty, faksimile  

Cílem práce je zmapování činnosti československých pořádkových složek v oblasti Chebska 
(především oblast dřívějších okresů Aš, Cheb a Mariánské Lázně) v letech 1918-1938. Jednalo se       
o příhraniční oblast s výraznou převahou německého obyvatelstva. Kniha přibližuje strukturu a 
působení československého četnictva, policie a finanční stráže. První část přibližuje fungování 
pořádkového aparátu (ubytování, kázeňské záležitosti atd.). Druhá část publikace je věnována snahám 
o potírání kriminality a bezpečnostně-politických hrozeb, tedy německého iredentismu, komunismu a 
především sílícího nacistického hnutí. Pozornost je věnována také osudům příslušníků bezpečnostních 
složek z Chebska v době nacistické okupace. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-2617-0 (brož.)  

28637  

Marek Waic  

Tělesná výchova a sport v politickém životě meziválečného Československa   

Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2016, 193 s. : il.  

Studie se zabývá významem a úlohou tělesné výchovy a sportu ve vnitřní i zahraniční politice 
meziválečného Československa. Činnost organizací zaměřených na oblast tělesné kultury 
představovala majoritu spolkového života tzv. první republiky. Studie analyzuje vztah k politice těch 
spolků, které vstupují do politického života nejvýrazněji tj. Sokola, komunistické Federace proletářské 
tělovýchovy a Turnerského svazu. V další části práce je rozebráno soužití českých a německých 
sportovců. Poslední kapitola je zaměřena na vznikající systém péče o tělesnou výchovu a sport včetně 
finanční podpory státu. - ISBN: 978-80-88018-06-3 (brož.)  
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28627  

Douglas Rushkoff  

Throwing rocks at the Google bus : how growth became the enemy of prosperity   

Házení kamení na autobus Googlu : jak se růst stal nepřítelem prosperity  

[S. l.] : Portfolio Penguin, 2016, viii, 278 s. : tab.  

Proč prudký růst společností jako Facebook a Uber nepřinesl prosperitu všem? Jak by se to mohlo 
změnit? V San Franciscu v roce 2013 aktivisté protestující proti růstu nájmů a dalších životních 
nákladů ve městě rozbili okna autobusu, který převáží zaměstnance společnosti Google do práce. Tyto 
protesty však nebyly jen střetem mezi aktivisty a zaměstnanci Googlu. Šlo spíše o projevy opravdového 
konfliktu naší doby, mezi lidskostí a digitální ekonomikou, v níž je nezměrný růst ceněný nade vše. 
Autor předkládá plán odlišné ekonomické a sociální budoucnosti. Na příkladech vzestupu robotů, 
sdílené ekonomiky či kolapsu eurozóny autor ukazuje, jak můžeme nejlépe propojit to nejlepší z lidské 
povahy s tím nejlepším z moderní technologie a dosáhnout udržitelného a distribuovaného bohatství. 
Je na čase, aby ekonomika konečně pracovala pro lidi, místo aby lidé sloužili jí. - Pozn., příl. - ISBN: 
978-0-241-00441-8 (brož.)  
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Seznam českých periodik pro rok 2017 

  
Acta Oeconomica Pragensia dvouměsíčník 
Acta VŠFS 3-4x ročně 
Ad Notam dvouměsíčník 
Agricultural economics měsíčník 
Akademický bulletin měsíčník 
Antitrust čtvrtletník 
Auditor 10x ročně 
Bankovnictví čtrnáctideník 
Bulletin advokacie čtvrtletník 
Bulletin Komory daňových poradců dvouměsíčník 
Clo-douane měsíčník 
Computer čtrnáctideník 
Časopis pro právní vědu a praxi čtvrtletník 
Čtenář měsíčník 
Daně a finance měsíčník 
Daně a právo v praxi čtrnáctideník 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále měsíčník 
Daňová a hospodářská kartotéka čtrnáctideník 
Daňový a účetní TIP čtrnáctideník 
Demografie čtvrtletník 
Dokumentační zpravodaj 11x ročně 

DPH aktuálně  čtrnáctideník 
dTEST měsíčník 
E+M Ekonomie a Management čtvrtletník 

Egovernment  čtvrtletník 
Ekonom týdeník 
Ekonomická revue čtvrtletník 
Euro týdeník 
Finance a úvěr dvouměsíčník 
Finanční a ekonomické informace měsíčník 
Finanční, daňový a účetní bulletin čtvrtletník 
Forbes měsíčník 
Fórum sociální politiky dvouměsíčník 
Hospodářské noviny týdeník 
Chip měsíčník 
Interní auditor čtvrtletník 
Judikatura Evropského soudního dvora dvouměsíčník 
Jurisprudence dvouměsíčník 
Knihovna 2x ročně 
Macroeconomic forecast - Czech Republic čtvrtletník 
Mezinárodní vztahy čtvrtletník 
Moderní obec měsíčník 
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Moderní řízení měsíčník 
Mzdová účetní měsíčník 
Národní pojištění měsíčník 
Obec & finance 5x ročně 
Obchodněprávní revue [OR] měsíčník 
Obchodní právo měsíčník 
Odhadce a oceňování majetku čtvrtletník 
Pohledy dvouměsíčník 
Politická ekonomie 8x ročně 
Politologická revue 2x ročně 
Politologický časopis 3x ročně 
Poradce nepravidelně 
Práce a mzda měsíčník 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM] měsíčník 
Právní rádce měsíčník 
Právní rozhledy čtrnáctideník 
Právník měsíčník 
Pro-Energy magazín čtvrtletník 
Profi poradenství & finance měsíčník 
Přehled kulturních pořadů v Praze měsíčník 
Respekt týdeník 
Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy nepravidelně 
Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nepravidelně 
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 10x ročně 
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - výběr z rozhodnutí 
Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu 

čtvrtletník 

Sbírka zákonů České republiky nepravidelně 
Scientia et Societas čtvrtletník 
Senát čtvrtletník 
Soudní inženýrství čtvrtletník 
Soudní judikatura měsíčník 
Soudní rozhledy měsíčník 
Správní právo 8x ročně 
Statistika čtvrtletník 
Statistika & my měsíčník 
Stavební právo - Bulletin čtvrtletník 
Trestněprávní revue měsíčník 
Týden týdeník 
Účetní a daně měsíčník 
Účetnictví měsíčník 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí čtvrtletník 
Účetnictví v praxi měsíčník 
Unes - účetnictví neziskového sektoru měsíčník 
Veřejná správa čtrnáctideník 
Veřejné zakázky dvouměsíčník 

Veřejné zakázky v praxi dvouměsíčník 
Zemědělec týdeník 
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Seznam zahraničních periodik pro rok 2017 

American Economic Journal : Applied Economics USA čtvrtletník 
American Economic Journal : Economic policy USA čtvrtletník 
American Economic Journal : Macroeconomics USA čtvrtletník 
American Economic Journal: Microeconomics : a journal of 
the American Economic Association USA 

čtvrtletník 

The American Economic Review USA 5x ročně 
Auszüge aus Presseartikeln Německo 2x týdně 
Biatec Slovensko měsíčník 

Bulletin for international taxation Holandsko měsíčník 
CESifo Economic studies Velká Británie čtvrtletník 

Conjoncture Francie 
měsíčník (11x 
ročně 

Der Betrieb Německo týdeník 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht Německo měsíčník 
Deutsche Bundesbank - Monthly report Německo měsíčník 
The Economist Velká Británie týdeník 
Ekonomické rozhľady Slovensko čtvrtletník 
Energy prices and taxes : quarterly statistics [OECD/IEA] / 
International Energy Agency Francie 

čtvrtletník 

Environmental finance Velká Británie měsíčník 
European taxation : official journal of the Confédération 
fiscale européenne Holandsko měsíčník 
Financial market trends : OECD Journal Francie 3x ročně 
Financial Times Velká Británie deník 
Finansy Rusko měsíčník 
FinanzArchiv Německo čtvrtletník 
Finanz-Rundschau Německo čtrnáctideník 
Fiscal studies Velká Británie čtvrtletník 
Global trade and customs journal Holandsko měsíčník 
Handelsblatt Německo deník 

IMF Economic Review USA čtvrtletník 
International financial statistics USA měsíčník 

International VAT monitor Holandsko dvouměsíčník 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Německo dvouměsíčník 
The Journal of economic literature USA čtvrtletník 
The journal of economic perspectives USA čtvrtletník 
Journal of financial crime Velká Británie čtvrtletník 
Monatsbericht des BMF Německo měsíčník 

OECD journal: economic studies Francie 1x ročně 
Trend Slovensko týdeník 
Umsatzsteuer-Rundschau Německo čtrnáctideník 
Voprosy ekonomiki Rusko měsíčník 
WirtschaftsWoche Německo týdeník 
WISTA Německo dvouměsíčník 
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