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AKTUALITY
Dne 8. 12. 2017 dokončila Evropská komise jednání
s Japonskem o Smlouvě o ekonomickém partnerství
(Economic Partnership Agreement, EPA).
Předpokládá se, že Evropskému parlamentu
a národním parlamentům členských států EU bude
předložena k ratifikaci v první polovině roku 2018.
Vstoupí‐li EPA v účinnost (což by se mělo stát ještě
před koncem mandátu současné komise v roce 2019),
vznikne s více než 600 miliony obyvatel jedna
z největších zón volného obchodu na světě.
Předběžná verze dohody:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?i
d=1684

Monitoring
Pravidelný speciální monitoring za období
28. 11. 2017 – 28. 12. 2017 se tentokrát věnuje tématu:
Investice do bitcoinu
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

PF 2018
Redakce bulletinu Finanční a ekonomické
INFORMACE a zaměstnanci odd. 3804 –
Informační podpora a knihovna Vám přejí šťastný
nový rok 2018. Věříme, že i v příštím roce Vám
bude naše periodikum cenným zdrojem informací.
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Letošní přírodní katastrofy, jejich náklady a dopady a vliv na pojišťovnictví
Mgr. Ing. Taťána Dudáčková
Oddělení 3804, Informační podpora a knihovna
Ve druhé polovině letošního roku se ve světě udál větší počet přírodních katastrof, od hurikánů
v Severní Americe (těžce postiženo bylo zejména Portoriko a Texas)1, přes povodně v jihovýchodní Asii2,
až po zemětřesení v Iráku a Íránu, jež po sobě zanechalo více než 400 obětí3. V souvislosti s těmito
neštěstími vycházejí průběžně v tisku články, jejichž autoři se zabývají hospodářskými dopady přírodních
katastrof v různých zemích, jejich vlivem na pojišťovny i souvisejícími nedostatky v regulaci.
Dopady přírodních katastrof v různých zemích a hospodářské a politické souvislosti
Jak vyplývá z následujícího výběru článků, dopady přírodních katastrof bývají mnohde zvýrazněny
problémy, které v těchto zemích a místech vznikly již dříve.
Jude Webber popisuje v článku Mexiko’s earthquake aftermath threatens political tremors4, jak
v Mexiku řada obyvatel nedodržuje stavební regulace. Některé budovy tak mají načerno přistavěná
podlaží, obyvatelé budov poškozených zemětřesením určených k demolici někdy odmítají opustit své
domovy a byty v neobyvatelných domech tajně opravují. Problémem je korupce a nedostatečné
vymáhání legislativy. Poškozené domy, které jejich majitelé nechtějí nechat zbourat, tak ohrožují
i okolní zástavbu. Majitelé poničených domů však také musí demolici hradit ze svého, na což často
nemají finanční prostředky, a jsou nuceni brát si půjčky.
Portoriko, které zasáhl hurikán Maria (a ještě předtím Irma), se potýká s výrazným zadlužením. Podle
názoru Johna Dizarda vyjádřeného v článku Restoring Puerto Rico’s essential services will be a huge
task5 to však navzdory optimismu některých investorů zatím vypadá, že je země ochotná obětovat
spíše své investory než politiky. Hospodářské reformy byly odloženy a bylo řečeno, že investoři
dostanou ze svých dluhopisů pouze 30 centů na každý dolar. Republikánská strana v pevninské části
USA sice hovoří o pomoci Portoriku, je ale pravděpodobné, že většina amerických obyvatel a politiků
nebude ochotná obětovat miliardy až desítky miliard dolarů na obnovu kompletně zničené elektrické
a vodovodní sítě. Podle autora nepotrvá dlouho, než se mínění veřejnosti obrátí proti nekompetentní
a zkorumpované místní správě. Dizard píše, že Portoriko by udělalo lépe, kdyby obětovalo své
politiky namísto investorů.
Nedostatky v pojištění proti přírodním katastrofám a v regulaci v USA
Článek How to cope with floods; Natural disasters6 časopisu The Economist rozebírá příčiny
vysokých škod hurikánů a povodní, ke kterým došlo v americkém Houstonu v důsledku hurikánu
Harvey. Článek vyšel na počátku září, kdy hurikán ještě probíhal, už v té době bylo ale zřejmé, že
škody budou vysoké. V posledních desetiletích bouře a povodně ve světě vedou díky systémům
varování a preventivním opatřením k menším ztrátám na životech, zároveň jsou ale mnohem
nákladnější, což se do budoucna bude ještě zhoršovat. Podle autorů existuje několik příčin, proč tomu
tak je: vedle globálního oteplování je důvodem vysokých majetkových ztrát v USA zejména
nedostatečná regulace – v Houstonu od roku 2000 přibylo 1,8 milionu obyvatel; prérie, které dříve
1

PLATT, Eric. Puerto Rico after the storm: an island on the edge. In: FT.com [online]. October 8, 2017 [cit. 2017-11-24].
Dostupné z: https://www.ft.com/content/fb4740c4-a902-11e7-93c5-648314d2c72c
2
MUNDY, Simon. Heavy flooding kills more than 1,000 in South Asia. In: FT.com [online]. August 30, 2017
[cit. 2017-11-24]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/668ab4d2-8d39-11e7-a352-e46f43c5825d
3
BOZORGMEHR, Najmeh a KHALAJ, Monavar. Earthquake on Iran-Iraq border kills more than 400. In: FT.com
[online]. November 13, 2017 [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/018f405c-c817-11e7-ab187a9fb7d6163e
4
WEBBER, Juder. Mexiko’s earthquake aftermath threatens political tremors. In: FT.com [online]. October 16, 2017
[cit. 2017-11-24]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/5e02241c-b025-11e7-beba-5521c713abf4
5
DIZARD, John. Restoring Puerto Rico’s essential services will be a huge task. In: FT.com [online]. September 22, 2017
[cit. 2017-11-24]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/a249b510-9f66-11e7-9a86-4d5a475ba4c5
6
How to cope with floods; Natural disasters. The Economist. 2017, 424(9056), 11. ISSN 0013-0613. Dostupné také
komerčně ze systému Proquest.
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absorbovaly vodu, jsou nyní pokryty betonem, a hojně se staví v územích, která mají podle
povodňových plánů 1% šanci zatopení v průběhu roku. Plány nejsou aktualizovány a nemovitosti,
které by měly stát vně zátopového území, jsou zaplavovány opakovaně. Developeři mají povinnost
stavět nádrže, které vodu zadrží, tato povinnost však není dostatečně vymáhána. U rozvojových zemí
je dále problémem nedostatečné pojištění proti riziku přírodních katastrof. V USA dochází k druhému
extrému: americká vláda nabízí pojištění proti povodním prostřednictvím programu National Flood
Insurance. Pojištění z tohoto programu je levnější, než by odpovídalo tržním podmínkám. Vlastníci
nemovitostí tak dostávají veřejné subvence na to, aby zůstávali v nebezpečných oblastech, a staví
v nich nové domy, místo toho, aby se stěhovali jinam. Program si byl navíc nucen půjčovat, neboť se
nedaří vybrat dost peněz, které by pokryly ztráty.
Holman Jenkins v článku Let’s Get Rational About Disaster Risk7 uvádí, že jádrem problému není
výstavba v zátopových oblastech (jiná americká města, která plány dodržují, byla povodněmi vážně
zasažena také), ale spíše to, že chybí řádné oceňování rizika prostřednictvím pojištění, na což narážel
i předchozí článek. Podle autora by měl americký rozpočet řádně odrážet riziko, které nesou daňoví
poplatníci tím, že je podporována výstavba v rizikových oblastech. Holman Jenkins na nedostatky
pojištění proti přírodním katastrofám v USA upozorňoval již v minulosti8.
Greg Ip nicméně v článku Insuring Our Coasts Against the Next Harvey9 píše, že vážnějším
problémem je to, že řada lidí z postižených oblastí nemá proti riziku povodní pojištění vůbec žádné.
Pojištění proti riziku povodní má pouze 10 % Američanů, což je jedno z nejnižších čísel v rozvinutých
zemích. Řada soukromých pojišťoven nemá zájem poskytovat pojištění proti povodním, vzhledem
k tomu, že hrozí riziko velkých ztrát v jedné oblasti. Z tohoto důvodu vznikl již zmíněný program
National Flood Insurance. Nešťastné je podle autora také to, že povinnost pojištění proti povodním
mají ze zákona jen lidé, kterým hrozí stoletá povodeň (výše zmíněné 1% riziko povodně během
jednoho roku) a kteří si vzali státem podpořenou hypotéku. Lidé žijící mimo zátopové území tak
podléhají falešnému dojmu, že jsou v bezpečí, a pojištění si nepořizují. Uvažuje se proto o změně
spočívající ve výpočtu rizika povodně na jiném principu. Přesvědčit majitele nemovitostí, že má smysl
si pojištění opatřit, bude další výzvou.
Leslie Scism a Nicole Friedman pak v článku When a Hurricane Hits, Insurance Often Has Holes10
upozorňují na to, že mnoho lidí nemá povědomí o tom, proti čemu jsou vlastně pojištěni. Nejen že se
řada pojistek nevztahuje na škody způsobené povodněmi – ve smlouvách také bývá klauzule, že pokud
ve stejnou dobu proběhnou dvě události, z nichž jedna je krytá a další ne, pojišťovna nehradí nic. To
bylo v minulosti problémem u hurikánu Katrina, který způsobil výrazné škody v americké Louisianě
jak větrem, tak povodněmi.
Po přísnější regulaci ze strany státu a preventivních opatřeních volá v článku Nur der Staat kann hier
helfen11 Joseph E. Stiglitz. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2001 upozorňuje na morální
hazard, ke kterému dochází: bez odpovídajících pravidel mají lidé tendenci spoléhat na to, že náklady
extrémních přírodních jevů ponesou ostatní. Stiglitz dále kritizuje současnou politiku administrativy
Donalda Trumpa ve vztahu k ochraně životního prostředí, a nutnost regulace ochrany životního
prostředí srovnává s potřebou regulovat finanční trhy.
Thomas Büttner v článku Kurve des Vergessens12 mluví o tzv. „křivce zapomnění“ – čím déle určitá
událost trvá a čím ve vzdálenější oblasti probíhá, tím dříve tato událost upadá do zapomnění. Také
tento autor volá po přísnější regulaci a institucionálním řešení a uvádí přitom příklad New Yorku, kde

7

JENKINS, Holman W. Let's Get Rational About Disaster Risk. In: Wall Street Journal, Eastern edition. 16 Sep 2017,
A.13. ISSN 0099-9660. Dostupné také komerčně ze systému Proquest.
8
JENKINS, Holman W. You Can't Fix a Hurricane With Climate Policy; Politicians avoid the hard questions of where
to build and what to protect. In: Wall Street Journal (Online). 02 Nov 2012. Dostupné také komerčně ze systému Proquest.
9
IP, Greg. Insuring Our Coasts Against the Next Harvey. In: Wall Street Journal, Eastern edition. September 2, 2017,
C.3. ISSN 0099-9660. Dostupné také komerčně ze systému Proquest.
10
SCISM, Leslie a FRIEDMAN, Nicole. When a Hurricane Hits, Insurance Often Has Holes. In: Wall Street Journal,
Eastern edition. September 9, 2017, B.9. ISSN 0099-9660. Dostupné také komerčně ze systému Proquest.
11
STIGLITZ, Joseph E. Nur der Staat kann hier helfen. In: Handelsblatt. 12. 9. 2017, Nr. 176, S. 48. ISSN 0017-7296.
12
BÜTTNER, Tobias. Kurve des Vergessens. In: Handelsblatt. 14. 9. 2017, Nr. 178, S. 23. ISSN 0017-7296.
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vznikl po hurikánu Sandy v roce 2012 speciální úřad, jenž má na starosti přípravu strategie pro případ
přírodních katastrof i předvídání důsledků klimatických změn.
Letošní přírodní katastrofy, jejich dopady na pojišťovny a další souvislosti
V souvislosti s přírodními katastrofami jsou v tisku také řešeny jejich dopady na výsledky pojišťoven.
Podle analýzy Financial Times komentované v článku Catastrophes wipe $35bn from insurers’
profits13 z poloviny listopadu bude letošní rok pro pojišťovny jedním z nejdražších – celé odvětví bude
čelit ztrátě z přírodních katastrof v objemu více než 110 miliard amerických dolarů, což je třetí
nejvyšší částka po roce 2005, kdy USA zasáhl hurikán Katrina, a roce 2011, kdy došlo k zemětřesení
v Japonsku a na Novém Zélandu. Odborníci očekávají, že se tato skutečnost promítne do zvýšení
pojistného, zatím ale není přesně zřejmé, v jakém rozsahu a v jakých oblastech k tomu dojde.
V posledních letech stále roste zájem o tzv. katastrofické dluhopisy, což jsou dluhopisy, které
umožňují pojišťovnám přesouvat riziko ztráty na finanční trhy. Díky tomu nejsou pojišťovny nuceny
ve velké míře zvyšovat pojistné14. Příčinou současného boomu jsou relativně vysoké výnosy těchto
dluhopisů a nízká korelace s tradičními finančními riziky. Článek Singapore seeks to muscle in on
market for catastrophe bonds15 informuje o snahách Singapuru stát se novým centrem pro tyto
nástroje. Stát plánuje krýt veškeré počáteční náklady spojené s vydáváním katastrofických dluhopisů
na jeho území od roku 2018. Dosud byly centrem tzv. insurance linked securities Bermudy, a to díky
příznivé regulaci a vysoké koncentraci zajistitelů. Určité kroky však v tomto směru podniká i Velká
Británie. Londýn dosud boom katastrofických dluhopisů míjel, i přesto, že je významným finančním
centrem. Dosud zde neexistoval právní režim, který by vydávání zmíněných dluhopisů umožňoval, to
by se ale mělo změnit. Většina katastrofických dluhopisů se také až dosud vztahovala na rizika v USA,
nyní by však mohly tyto nástroje pomoci k lepšímu pojistnému krytí proti přírodním katastrofám
v rozvojových zemích.
Proč pojišťovny využívají při oceňování rizika katastrofické modely namísto modelů klimatických
změn, přibližuje v článku Catastrophe models are good for the insurance business16 John Dizard.
Klimatické modely fungují spíše v dlouhém časové období a obtížně předvídají extrémní jevy. Nelze
pomocí nich předvídat počet hurikánů, jejich sílu, ani to, kde zasáhnou. Katastrofické modely pracují
s více faktory – mj. s dlouhodobými klimatickými trendy, s údaji o počasí v posledním desetiletí
i s daty o výstavbě na pobřežích. Pomocí těchto modelů lze předvídat pravděpodobnost ztráty i určovat
velikost ztráty poté, co bouře již zasáhly. Od 90. let, kdy se modely začaly používat, již pojišťovny
tolik nebankrotují. Podle pojišťovatele citovaného v článku nyní ale existuje riziko krachů společností
pojišťujících vozidla v americkém Houstonu, vzhledem k tomu, že lidé v Houstonu před hurikánem
neopouštěli své domovy. Ať už ale ztráty budou jakékoli, lze podle autora očekávat zvyšování
pojistného i pozornosti vůči katastrofickým modelům a příspěvkům týkajícím se klimatických změn.
Tento článek popisoval vybrané ekonomické souvislosti velkých přírodních katastrof, ke kterým došlo
v uplynulých měsících v zemích po celém světě. Ač většina použitých článků vyznívá pochopitelně
poněkud negativně, krátký příspěvek Financial Times Post-hurricane demand gives boost to
September US car sales17 informuje, že v období bezprostředně po hurikánech vzrostla ve Spojených
státech poptávka po nových automobilech, a to až o 109 %. Jde však zřejmě pouze o dočasný výkyv,
celkově analytici očekávají mírný pokles poptávky.

13

RALPH, Oliver a GRAY, Alistair. Catastrophes wipe $35bn from insurers’ profits. In: FT.com [online]. November
12, 2017 [cit. 2017-11-23]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/c4bde6a0-c795-11e7-ab18-7a9fb7d6163e
14
Více ke katastrofickým dluhopisům např. zde: http://www.investicniweb.cz/2013-10-14-katastroficke-dluhopisyjsou-stale-popularnejsi/
15
RALPH, Oliver. Singapore seeks to muscle in on market for catastrophe bonds. In: FT.com [online]. November 1,
2017 [cit. 2017-11-23]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/55229b4c-befd-11e7-b8a3-38a6e068f464
16
DIZARD, John. Catastrophe models are good for the insurance business. In: FT.com [online]. September 16, 2017
[cit. 2017-11-23]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/01577540-99f1-11e7-a652-cde3f882dd7b
17
WALDMEIER, Patti. Post-hurricane demand gives boost to September US car sales. In: FT.com [online]. October 3,
2017 [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/931529b7-0617-34cc-bb3a-e31232548f3f
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Daně
H. Khiem (Jonathan) Nguyen
Australia's new diverted profits tax : the rationale, the expectations and the unknowns
Nová australská daň z odkloněných zisků : odůvodnění, očekávání a neznámé
Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 9, p. 513-522
V dubnu 2017 byl v Austrálii schválen nový zákon, který s účinností od 1.7.2017 zavádí tzv. daň
z odkloněných zisků. Daň má postihnout nadnárodní podniky, které převádějí zisky generované z aktivit
v Austrálii do jiných zemí. Sazba byla stanovena na 40 % z odkloněných zisků. Daň z odkloněných
zisků je poměrně novým konceptem i v mezinárodním měřítku, jako první tuto daň zavedla v roce
2015 Velká Británie. Autor v článku shrnuje důvod pro zavedení daně, legislativu, která ji upravuje,
aplikaci v praxi, související očekávání i některé nejasnosti. - Poznámky.
Zdeněk Kuneš
Daň z přidané hodnoty při poskytování ubytování
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 22, s. 22-24
Autor vychází z Informací k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb, které
vydalo GFŘ dne 11.10.2017, a zaměřuje se na problematiku DPH v souvislosti s velice rozšířeným
poskytováním ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem (např. Airbnb). Zdůrazňuje,
že pro stanovení obratu je důležité posoudit, zda se jedná o ubytovací službu nebo nájem.
Charakterizuje krátkodobý nájem a uvádí, že nájem nemovité věci je osvobozen od DPH bez nároku
na odpočet daně. Poté přináší charakteristiku ubytovací služby. Z uvedeného vyplývá, že ubytování,
která jsou zprostředkována prostřednictvím internetových platforem, mají v zásadě charakter ubytovací
služby, nikoliv nájmu. Dále se zabývá problematikou přijaté služby od osoby neusazené v tuzemsku.
Téma je ilustrováno několika příklady.
Václav Benda
DPH u fotovoltaických elektráren a povinnosti před koncem roku 2017
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 22, s. 16-21
V článku jsou v návaznosti na informace GFŘ z ledna 2014 vysvětlena základní pravidla pro
uplatňování nároku na odpočet DPH při provozování fotovoltaických elektráren a povinnosti s tím
spojené před koncem r. 2017. Autor upozorňuje, že novelou č. 11/2016 Sb. byl rozšířen režim přenesení
daňové povinnosti na dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi vymezenému v § 7a odst. 2
zákona o DPH. V závěrečné části textu je na příkladu ukázán postup při uplatňování daně při pořízení
a provozování fotovoltaické elektrárny, kterou plátce pořídil v r. 2014, tj. po změně přístupu k uplatňování
DPH u zeleného bonusu.
Zdeněk Kuneš
DPH u společníků společnosti po 1.7.2017
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 22, s. 2-6
Společnost, dříve sdružení, se nepovažuje za samostatnou osobu povinnou k dani a práva a povinnosti
při uskutečňování plnění ve společnosti vznikají jednotlivým společníkům společnosti. Podle novely
zákona o DPH č. 170/2017 Sb. jsou společníci společnosti povinni při uplatňování DPH postupovat
podle obecných principů uplatňování daně, které jsou v zákoně upraveny pro ostatní plátce. Příspěvek
vychází z Informací k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1.7.2017 vydaných GFŘ a podrobněji
rozebírá zmiňovanou problematiku. Autor zdůrazňuje, že podle běžných pravidel musí všichni
postupovat nejpozději od 1.1.2019. -- Tematiku zpracovává také článek v DHK č. 18/2017, s. 28 a
v čas. Daňový a účetní TIP č. 22/2017, s. 1-4.
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Margit Schratzenstaller, Alexander Krenek, Danuše Nerudová, Marian Dobranschi
EU taxes for the EU budget in the light of sustainability orientation - a survey
Unijní daně pro rozpočet Evropské unie ve světle orientace na udržitelný rozvoj průzkum problematiky
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 237, (2017)
No. 3, p. 163-189
Článek analyzuje dosud uveřejněná stanoviska v odborné literatuře o výhodách a nevýhodách
zavedení společných daní pro financování rozpočtu Evropské unie. Autoři docházejí k závěru, že ze
strany fiskálních federalistů i v literatuře věnované politické ekonomii zatím nezazněly přesvědčivé
argumenty pro upřednostnění unijních daní před příspěvky jednotlivých členských států. Určité
zdůvodnění pro oprávněnost společných evropských daní lze však nalézt v konceptu udržitelného
rozvoje, neboť tento způsob zdanění by mohl redukovat nepříznivé účinky národních zdanění
(kupříkladu vysoké zdanění práce) nebo mírnit negativní externality tržního prostředí (např.
ekologické škody, excesivní míru likvidity nebo spekulace na finančních trzích). - Poznámky.
Zdeněk Morávek
FKSP a daň z příjmů. (2.)
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 12, (2017) č. 12, s. 57-59
Blíže k problematice správného daňového posouzení peněžního plnění, které zaměstnancům poskytují
organizační složky státu a příspěvkové organizace z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).
Jedinými případy možného poskytnutí peněžního plnění z FKSP jsou sociální výpomoci, sociální
půjčky a dary. Autor postupně rozebírá a na příkladech představuje daňové režimy poskytování
sociálních výpomocí, bezúročných půjček a darů/bezúplatných plnění v souladu s vyhláškou o FKSP.
Upozorňuje také na změny v souvislosti se zákonem č. 170/2017 Sb. a na možné osvobození od
daně z příjmů v jednotlivých případech. -- Pokračování z č. 11/2017, s. 61-64.
Lutz Richter, Christian Augel
Geld 2.0 (auch) als Herausforderung für das Steuerrecht : die bilanzielle und ertragsteuerliche
Behandlung von virtuellen Währungen anhand des Bitcoins
Peníze 2.0 (také) jako výzva pro daňové právo : účetní a daňové ošetření virtuálních měn
prostřednictvím bitcoinu
Finanz-Rundschau, Jg. 99, (2017) Nr. 20, S. 937-949
Analýza právního ošetření bitcoinů a jejich tzv. těžení (bitcoin-mining) ve stávající německé účetní
legislativě a v zákonných předpisech o daních z příjmů a zisku. Bitcoin je v německém právu a v interpretaci
tamních regulačních úřadů považován za nemateriální ekonomický statek a tzv. účetní jednotku s omezenou
možností směnitelnosti, jež je možná nanejvýše pouze na základě soukromoprávních dohod. Autoři se
nejprve zabývají odečitatelností pořizovacích nákladů bitcoinů, odepisovatelností jejich klesající
hodnoty a možnostmi jejich vykazování v účetních bilancích. Následně formulují kritéria, kdy lze
bitcoin-mining považovat za ekonomickou činnost, a poukazují na metody zakotvené v legislativě, jež
je možné s menšími či většími obtížemi použít pro daňové účely při stanovení relevantního zisku
z této činnosti. - Poznámky.
Nellie Munin
Israeli purchase tax on commercially imported cars : an illegal barrier to international trade or
a legitimate domestic policy instrument?
Izraelská nákupní daň z komerčně dovážených aut : nelegální překážka mezinárodního obchodu
nebo legitimní nástroj domácí politiky?
Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 9, p. 350-359
Izrael zavedl již v 50. letech vysoké zdanění některých výrobků, ve své době považovaných za luxusní.
Mezi tyto výrobky patřila i auta. Původním cílem byla ochrana domácích výrobců a snaha o přerozdělení
prostředků od bohatších obyvatel k chudším (Izrael se brzy po svém vzniku potýkal s přílivem
obyvatel, mezi něž často patřili chudí uprchlíci). Postupně se stát přidal ke GATT a začal uzavírat
regionální smlouvy o volném obchodu, nepřímé obchodní bariéry však stále existují. Patří mezi ně
přetrvávající zákon o nákupní dani (Purchase Tax Law). V současné době se v Izraeli auta již nevyrábí
- daň je vybírána zejména ve snaze zvýšit státní příjmy. Zdanění vozidel celkově představuje 3,2 %
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izraelského HDP (kombinace několika různých daní). Vysoké zdanění vozidel (a tím i jejich vysoká
cena) je spojeno i s některými vedlejšími a nežádoucími účinky, mj. s vysokou mírou krádeží a
rostoucí výší pojistného a vlastnictví starých, méně bezpečných a neekologických aut. Autorka v článku
řeší, proč izraelská nákupní daň není podle jejího názoru kompatibilní s mezinárodními obchodními
dohodami ani s Asociačními dohodami EU, a proč by měla být přepracována, navzdory tomu, že jde
o významnou složku státních příjmů. - Poznámky.
Tahir Erdem
New advanced pricing agreement roll-back provisions in Turkey
Nová ustanovení o zpětné platnosti předběžných cenových ujednání v Turecku
Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 9, p. 505-512
Advanced pricing agreements (APA, předběžná cenová ujednání) jsou opatření, která stanoví soubor
kritérií při určování převodních cen. Zpětný účinek APA závisí na dostupnosti ustanovení o zpětné
platnosti (roll-back mechanism). Současná pravidla pro převodní ceny byla do turecké legislativy
zavedena v r. 2007, v r. 2016 pak došlo ke změnám, z nichž jednou z nejvýznamnějších bylo zavedení
ustanovení o zpětné platnosti. Autor komentuje tuto změnu, spolu s několika dalšími úpravami
tureckých pravidel pro převodní ceny. - Poznámky.
Tomáš Brandejs
Od úplaty k odpočtu DPH
Daňový expert, Sv. 2017, č. 4 (září)
Analýza problematiky ekonomické činnosti osob povinných k dani, která představuje určitý ucelenější
obor v celkovém systému DPH. Autor podrobněji rozebírá dva judikáty, v nichž byl Soudní dvůr EU
požádán formou předběžných otázek o další upřesnění toho, kdy je plnění považováno za „poskytnuté
za úplatu" (to je jedním ze základních předpokladů, aby bylo plnění předmětem daně). Jedná se o případy
C-11/15 Český rozhlas a C-432/15 Pavlína Baštová. Ve zkoumaných judikátech měl NSS obtíže při
určení, zda finanční prostředky získávané dotčenou osobou jsou úplatou za plnění, nebo zda jde
o částky nemající dostatečný vztah k poskytovanému plnění. SDEU měl pomoci při určení, do jaké
míry má poskytovatel plnění nárok na odpočet daně na vstupu. Plný text dostupný z:
http://noviny.mfcr.cz/News/2017/09/20/A5ZA17040001.htm
Karel Raiser
Prekluze v daňovém řízení vzniklá překročením objektivní desetileté lhůty
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 21, s. 17-18
Stavění lhůty pro stanovení daně je od r. 2011 upraveno ustanovením daňového řádu, nicméně je stále
doprovázeno výkladovými problémy a nejasnými situacemi. Příspěvek představuje několik rozsudků
Nejvyššího správního soudu týkajících se prekluzivní lhůty, které situaci zpřehledňují. Vybírá případy,
kdy dojde k prekluzi překročením objektivní desetileté lhůty. Autor uvádí, že dle rozsudku čj. 9 Afs
72/2011-218 stanovená desetiletá objektivní lhůta představuje maximální časový limit pro stanovení
daně, avšak s určitou výhradou, kdy bylo vydáno pravomocné rozhodnutí soudu o spáchání daňového
trestného činu. S výjimkou uvedeného tedy platí, že desetiletá lhůta je lhůtou konečnou, jejíž běh nelze
dále prodlužovat, přerušovat ani stavit.
Pavel Běhounek
Přechodná ustanovení novely zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. od 1.7.2017
Daňový expert, Sv. 2017, č. 4 (září)
Autor konstatuje, že novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se
mění některé zákony v oblasti daní, je z hlediska přechodu na novou právní úpravu poměrně složitá.
V příspěvku se zabývá přechodnými ustanoveními novely s jednotnou účinností k 1.7.2017,
upozorňuje na koncepci jednotlivých typů přechodných ustanovení a na hlediska, kterým obvykle není
věnována pozornost. Rozděluje a charakterizuje doplňující přechodná ustanovení a blíže se zaměřuje
na přechodná ustanovení vztahující se k nové úpravě finančního leasingu, výdajů na pořízení cenných
papírů, účelově poskytnutému daru na pořízení hmotného majetku, daňovému zvýhodnění na dítě a
žádosti o vrácení přeplatku. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2017/09/20/
A5ZA17040002.htm
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Tomáš Rozehnal, Alena Kojzarová Salinková
Řetězové dodávky pohonných hmot s příměsí rozhodování správních soudů
Daňový expert, Sv. 2017, č. 4 (září)
Autoři představují podstatu sporných případů a aktuální vývoj kauz, které se týkají stanovení místa
plnění u daně z přidané hodnoty v případě tzv. pohyblivých dodávek zboží. Zaměřují se na případy,
kdy přeprava zahrnuje dodávku zboží z jednoho členského státu do druhého a na transakce, ve kterých
vystupují tři a více subjektů (tzn. obsahují dvě a více dodávek zboží), přičemž tyto transakce jsou
spojeny s jedinou přepravou. Za pomoci vybrané judikatury SDEU osvětlují určování povahy dodání
zboží (zejména případy EMAG a Euro Tyre). Poté se zabývají několika rozsudky tuzemských soudů,
které výše uvedenou problematikou řeší a pojí se zejména s agendou zajišťovacích příkazů, a
formulují závěry plynoucí z těchto rozsudků. Autoři zdůrazňují, že evropská judikatura stanoví celkem
jasná pravidla, jak rozklíčovat složité řetězové dodávky. U české judikatury ale pokládají za
problematický požadavek odpovědnosti za zjištění skutkového a právního stavu ležící na správci daně,
a to i v případech, kdy se dle tvrzení daňového subjektu liší alternativní skutkový stav od tradičních
premis daných rozsudky SDEU. - Poznámky. -- Jiný úhel pohledu přináší další příspěvek tohoto čísla,
viz: http://noviny.mfcr.cz/News/2017/09/20/A5ZA17040004.htm. Plný text dostupný z: http://noviny.
mfcr.cz/News/2017/09/20/A5ZA17040003.htm
Milan Mareš
Sankce podle daňového řádu a obrana proti nim
Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 10, s. 7-10
Článek seznamuje s jednotlivými sankcemi podle daňového řádu (sankční ustanovení jsou soustředěna
do § 246 - § 254 zákona č. 280/2009 Sb.). Autor charakterizuje jednání, která správce daně postihuje,
rozebírá, v jaké výši jsou sankce předepsány a zda jim lze předcházet. Pojednává o sankcích za
porušení povinnosti mlčenlivosti; pořádkové pokutě za nesplnění procesní povinnosti; pokutě za
nesplnění povinnosti nepeněžité povahy; pokutě za opožděné tvrzení daně; o penále (sankce za podání
tvrzení, které obsahuje nesprávné údaje); úroku z prodlení; úroku z neoprávněného jednání správce
daně. Zmiňuje také možnost snížení sankcí prostřednictvím prominutí příslušenství daně, institut
posečkání daně a problémy aplikace liberační lhůty.
Angelo Nikolakakis, Stéphane Austry, John Avery Jones, Philip Baker, Peter Blessing, Robert Danon,
Shefali Goradia, Johann Hattingh, Koichi Inoue, Jürgen Lüdicke, Guglielmo Maisto, Toshio Miyatake,
Kess van Raad, Richard Vann and Bertil Wiman
Some reflections on the proposed revisions to the OECD model and commentaries, and on the
multilateral instrument, with respect to fiscally transparent entities. Part 1
Některé poznámky k navrhovaným úpravám vzorové smlouvy OECD, ke komentářům a
k mnohostrannému nástroji, s ohledem na daňově transparentní entity. 1. část
Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 9, p. 475-504
V říjnu 2015 vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zprávu k hybridním
schématům. V jedné z kapitol tohoto dokumentu je navržena revize vzorové smlouvy OECD. Na
základě revize by v modelu přibylo nové ustanovení o daňově transparentních entitách. Ustanovení o daňově
transparentních entitách je obsaženo i v tzv. mnohostranném nástroji. Autoři se v článku s přihlédnutím
ke svým zkušenostem vyjadřují k daným ustanovením, srovnávají je s ustanovením v jiných
smlouvách a vznáší některé technické otázky i otázky týkající se interpretace. - Poznámky. -- Článek
bude otištěn také v časopise British Tax Review (3/2017). -- Pokračování v č. 10/2017, s. 553-567.
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Angelo Nikolakakis, Stéphane Austry, John Avery Jones, Philip Baker, Peter Blessing, Robert Danon,
Shefali Goradia, Johann Hattingh, Koichi Inoue, Jürgen Lüdicke, Guglielmo Maisto, Toshio Miyatake,
Kees van Raad, Richard Vann and Bertil Wiman
Some reflections on the proposed revisions to the OECD model and commentaries, and on the
multilateral instrument, with respect to fiscally transparent entities. Part 2
Některé poznámky k navrhovaným úpravám vzorové smlouvy OECD, ke komentářům a
k mnohostrannému nástroji, s ohledem na daňově transparentní entity. 2. část
Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 10, p. 553-567
V pokračování příspěvku o navrhované revizi vzorové smlouvy OECD a o tzv. mnohostranném
nástroji se autoři zabývají zdaněním ve státě rezidence (residence state), a to konkrétně ustanovením
"saving clause" a úlevou z dvojího zdanění. Dále autoři prezentují několik nedostatků navrhovaného
textu článků. Na ně poté reagují vlastními návrhy, jež uvádějí v přílohách. - Poznámky. -- Článek je
součástí speciálního čísla, jehož většina článků se týká Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření
k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, MLI.
Správa daně z příjmů fyzických osob: systém je nepřehledný a složitý, dopady zavedených změn
stát neanalyzuje
Veřejné zakázky, Sv. 2017, č. 3, s. 9
Shrnutí výsledků kontrol správy daně z příjmů fyzických osob v letech 2012-2015 ze strany
Nejvyššího kontrolního úřadu. Kontroloři prověřovali, jestli správci daně postupovali při její správě
podle zákona či jaké byly dopady legislativních změn týkajících se této daně na státní rozpočet.
Upozornili na nepřehlednost, složitost a řadu výjimek, které zákon obsahuje, což správu daně z příjmů
fyzických osob komplikuje a zvyšuje administrativní zátěž těm, kteří daně odvádějí i spravují. Zaměřili
se také na povinnost podávat od r. 2015 daňová přiznání a vyúčtování daně elektronicky prostřednictvím
systému ADIS a na problémy s tímto podáním spojené i na efektivitu výběru daně z příjmů fyzických
osob (na 1 korunu výdajů se vybralo 156 korun příjmů). - Poznámka.
Rana Foroohar
The tax reform we need
Daňová reforma, kterou potřebujeme
Financial Times, Vol. 2017, No. 39628 (13.11.2017), p. 9
Autorka se zamýšlí nad dosavadní diskusí k daňové reformě v USA. Podle ní nová legislativa prospěje
jen bohatým firmám a jednotlivcům. Bohatí lidé a nadnárodní společnosti se snadno přenášejí přes
národní zájmy a stávající daňovou strukturu, a to docela legálně. Mohou převádět kapitál tam, kde je
to pro ně nejvýhodnější, přičemž taková optimalizace je nejsnadnější pro finanční a technologické
skupiny. Dnes je kolem poloviny všech zisků amerických podniků lokalizováno v daňových rájích.
Autorka se přiklání k myšlence zdanit to, co se nedá tak snadno přemístit - jako spotřebu. Ministři
financí z deseti zemí EU pod vedením Francie např. podporují plán uvalit na technologické firmy daň
z prodejů v zemích, kde podnikají. -- K rozdílným pohledům Senátu a Sněmovny reprezentantů na
daňovou reformu v USA viz i článek ve FT ze dne 14.11.2017 na s. 3.
Sergio André Rocha
The taxation of non-resident rental income from movable property in the tax treaties concluded by Brazil
Zdanění příjmů nerezidentů z pronájmu movitého majetku v daňových smlouvách uzavřených Brazílií
Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 9, p. 470-473
Autor se zabývá zdaněním příjmů z pronájmů v Brazílii, a to v souvislosti s modelovými smlouvami
OECD a OSN a s daňovými smlouvami, které Brazílie uzavřela. Podle autora se řada autorů mylně
domnívá, že brazilské daňové smlouvy vycházejí většinou z vzorové smlouvy OECD (ve skutečnosti
převažuje druhý z modelů). Zdanění příjmů z pronájmu nemovitého majetku v obou smlouvách řeší
ustanovení č. 6 ("real estate income"), movitý majetek je však upraven odlišně. Zatímco ve vzorové
smlouvě OECD je zdanění příjmů z pronájmu movitých věcí upraveno článkem 7 ("corporate
profits"), ve vzorové smlouvě OSN některé typy příjmů postihuje článek 12 ("royalties") a některé
článek 7. Autor porovnává zdanění příjmů z pronájmu podle obou modelových smluv a poté se blíže
soustředí na movitý majetek a na příjmy, na které se vztahuje článek 12 (tj. z pronájmu průmyslového,
obchodního či vědeckého vybavení). - Poznámky.

12

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Pavel Šámal
Uplatnění zásady ne bis in idem při posuzování trestní odpovědnosti za zkrácení daně
Trestněprávní revue, Sv. 16, (2017) č. 11-12, s. 247-260
V posledních letech se v návaznosti na některá rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva vyvíjela
i v České republice judikatura ohledně uplatnění zásady ne bis in idem při zkrácení daně, a to nejprve,
pokud jde o prvek idem (zda jde o stejné trestné činy), ale následně i ohledně prvku bis (zda došlo ke
zdvojení řízení). Článek se věnuje dosavadní judikatuře Nejvyššího soudu, judikatuře Evropského soudu
pro lidská práva k trestní sankci z hlediska uplatnění ne bis in idem, usnesení NSS z 24.11.2015,
sp. zn. 4 Afs 210/2014 a usnesení NS ze 4.1.2017, sp. zn. 15 Tdo 832/2016. - Poznámky.
Jan Hildebrand
Vertreibung aus dem Paradies : Steuervermeidung untergräbt die Wirtschaft
Vyhnání z ráje : daňové úniky podkopávají ekonomiku
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 214 (7.11.2017), S. 12
Komentář k aféře tzv. Paradise Papers, která podobně jako předchozí úniky dat s názvy Lux Leaks,
Swiss Leaks a Panama Papers poukazuje na transfery jmění nadnárodních koncernů i řady známých
osobností do daňových rájů. Za účelem tohoto přesunu svého jmění a zisků využívali služeb bermudské
právní kanceláře Appleby například technologický gigant Apple či ministr obchodu USA Wilbur Ross.
Autor přisuzuje těmto a jiným zjištěním z Paradise Papers značně škodlivý potenciál, neboť v nich
obsažené doklady o zakládání účelových schránkových firem v daňových rájích mohou i v případě
dodržení formální legálnosti výrazně snížit důvěru veřejnosti v proces globalizace. Celá aféra také
podle něj dokazuje, že i když na platformě Evropské unie a OECD dochází k užší kooperaci mezi státy
při výměně daňových informací, tato opatření ještě zdaleka nestačí na transakce velkých koncernů a
miliardářů prováděné ve velkém objemu a v globálním měřítku. -- K aféře Paradise Papers podrobněji
viz články na s. 6-7; k roli ministra W. Rosse podle informací z uniklých dat viz článek na s. 46.
Michal Tuláček
Vytěžování dat o daňových subjektech správcem daně se zřetelem na novou právní úpravu
ochrany osobních údajů
Daně a finance, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 12-18
Článek se zaměřuje na právní úpravu týkající se vytěžování dat o daňových subjektech a dalších entitách,
které provádí správce daně při správě daní, a to zejména ve vztahu k nové právní úpravě ochrany
osobních údajů plynoucí z evropského práva (nařízení GDPR č. 2016/679). Data mining představuje
systematickou analýzu velkých objemů dostupných dat, které byly získány z různých zdrojů, a umožňuje
nalézt nové informace a souvislosti doposud v nich skrytě obsažené. Autor zdůrazňuje, že vytěžování dat
o fyzických osobách naplňuje definici zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních
údajů a rozebírá vytěžování v souvislosti s GDPR a podle navrhované adaptační legislativy. Zmiňuje
také pravidla pro vytěžování dat prováděné bez vztahu k fyzickým osobám. - Poznámky.
Patric Schwarz
Werden Privatpersonen durch das Dulden einer Datenverwertung im digitalen Sektor
wirtschaftlich tätig?
Stávají se soukromé osoby ekonomicky aktivními, akceptují-li zhodnocení svých dat
v digitálním sektoru?
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 66, (2017) Nr. 20, S. 782-787
Příspěvek se zabývá otázkou, do jaké míry lze u souhlasu uživatele internetových služeb
(vyhledávačů, sociálních sítí, cloudů aj.) se zhodnocením vlastních osobních dat hovořit o protiplnění,
které by u něj zakládalo na status daňového poplatníka a na povinnost uhrazení DPH. Autor se ve
svém výkladu pojmu daňového poplatníka a ekonomické činnosti opírá o znění systémové směrnice
ES k DPH (2006/112/ES), německou daňovou legislativu a judikaturu Soudního dvora EU i německého
Spolkového finančního dvora. Dochází přitom k závěru, že soukromá osoba svou akceptací zhodnocení
osobních údajů nevykonává skutek ekonomické činnosti, neboť udílí svůj souhlas zpravidla
jednorázově a bez úmyslu trvalého dosahování příjmů. Celá problematika ale současně podtrhuje stále
obtížnější praktickou oddělitelnost ekonomické a neekonomické činnosti, kterou s sebou proces
digitalizace přináší. - Poznámky.
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Zdeněk Burda
Zajišťovací příkaz opět v centru pozornosti : judikatura správních soudů
Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 10, s. 36-45
Autor shrnuje vybraná soudní rozhodnutí k problematice zabavení majetku daňového subjektu správcem
daně ve formě zajišťovacího příkazu (ZP). Nejprve představuje starší judikáty věnující se možnosti soudní
obrany proti ZP, výši zajišťované částky a její přiměřenosti, zajišťovací exekuci, opravám zřetelných
omylů a nesprávností, povinnosti soudu řešit při přezkumu otázku, zda bude daň v budoucnu
skutečně doměřena, odůvodněnosti obav správce daně, že daň nebude uhrazena, a odkladnému účinku
žaloby proti ZP. Novější judikatura se věnuje např. otázkám nutnosti přihlížet k tomu, že daň bude
opravdu stanovena; zrušení oprávnění podnikat jako důsledku neuhrazeného ZP; nutnosti přihlédnout
při hodnocení zajištění daně, zda je toto pro firmu likvidační; účasti v podvodném řetězci; zrušení ZP
pro nedostatek důvodů; obrany proti zajišťovacím a exekučním příkazům a obrany proti nezákonnému
neukončení zajištění daně. -- Judikatuře k zajišťovacím příkazům se věnuje také článek na s. 46-48.
Ivan Macháček
Zdanění příjmů z úplatného převodu cenných papírů v roce 2017 a změny vyplývající ze zákona
č. 170/2017 Sb.
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 21, s. 10-16
Příspěvek shrnuje podmínky pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů od daně z příjmů
a upozorňuje na změny v jednotlivých ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se těchto
příjmů na základě zákona č. 170/2017 Sb. (ty se použijí až ve zdaňovacím období r. 2018). Autor zdůrazňuje,
že pro účely posouzení podmínek osvobození příjmů je rozhodující dosažený příjem z úplatného
převodu a ne základ daně a zároveň je důležitým parametrem den nabytí cenného papíru (dle pokynu
GFŘ D-22). Na příkladech dále ukazuje postup zdanění příjmů z úplatného převodu cenných papírů.
Jiří Vychopeň
Změna repo sazby od 4.8.2017 v daňových souvislostech
Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 10, s. 2-6
Na základě rozhodnutí bankovní rady ČNB došlo s platností od 4.8.2017 ke zvýšení dvoutýdenní repo
sazby na 0,25 %. Příspěvek přibližuje institut repo sazby a dále se zaměřuje na dopady jejího zvýšení
na jednotlivé úroky, zejména na úrok z prodlení a úroky uplatňované při správě daně dle daňového
řádu (úrok z vratitelného přeplatku, úrok z posečkané částky, úrok z prodlení, úrok z neoprávněného
jednání správce daně, úrok z daňového odpočtu).
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. 22, (2017) č. 11
Technické zhodnocení a nájem (s. 2-7); Vybrané problémy institutu kontrolního hlášení (s. 8-15);
Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce (s. 16-20); Závazné
posouzení správce daně v daňové legislativě (s. 21-24); Registrační povinnosti daňových subjektů (s. 25-31);
Metodika zdaňování úroků z titulu poskytnutí zápůjčky mezi spojenými osobami (s. 32-47); Daň z nabytí
nemovitých věcí placená nabyvatelem z pohledu účetnictví a daně z příjmů (s. 48-50); Praktický
průvodce přípravou na GDPR: část I. plánování projektu (s. 51-52); Příjmy fyzické osoby
nepodléhající odvodu pojistného ve zdravotním pojištění (s. 53-54); Aktuální judikatura (s. 55-56).
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále
Sv. 18, (2017) č. 12
Snížení základu daně - daňová optimalizace (s. 7-10); Novela živnostenského zákona (s. 11-13);
Závazná posouzení (s. 16-19); Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku (s. 22-25); Povinnost
přiznat DPH (s. 26-29); DPH u výchovy a vzdělávání (s. 30-32); DPH u přepravních služeb (s. 33-37);
Inventarizace zásob (s. 38-40); Základy ochrany spotřebitele (s. 47-49); Technické zhodnocení
silničního vozidla (s. 53-56); Ojetá vozidla - účtování (s. 57-60); Novely zákona o zaměstnanosti příspěvky pro zaměstnavatele (s. 65-68); Platby státu a odpočet ve zdravotním pojištění (s. 69-70);
Zdravotní pojištění a klíčové číselné hodnoty pro plátce (s. 74-75).
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Daňová a hospodářská kartotéka : DHK
Sv. 25, (2017) č. 22
DPH u společníků společnosti po 1.7.2017 (s. 2-6); Úmrtí podnikatele: jak s daňovým přiznáním za
rok 2017? (s. 6-12); Zaměstnanec používá automobil zaměstnavatele - z pohledu daně z příjmů zaměstnance
i zaměstnavatele (s. 13-15); DPH u fotovoltaických elektráren a povinnosti koncem roku 2017 (s. 16-21);
Daň z přidané hodnoty při poskytování ubytování - informace GFŘ k ubytování prostřednictvím
internetových platforem (s. 22-24); Z judikatury Nejvyššího správního soudu ve vztahu k příspěvkovým
organizacím (s. 25-30); Rezervy na opravu hmotného majetku - praktické postupy poplatníků (s. 31-35);
Zásoby předané a přijaté ke zpracování (s. 35-36).
Daňová a hospodářská kartotéka : DHK
Sv. 25, (2017) č. 23
Dočasně vyloučené tržby z evidence tržeb - nařízení č. 376/2017 Sb. (s. 1); Prohlášení poplatníka daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 (s. 2-15); Změny v osvobození
příjmů fyzických osob od daně (1.) (s. 16-23); Závěr roku v příspěvkových organizacích - příprava roční
účetní závěrky (s. 24-28); Povinnost přiznat DPH při poskytování poukazů na zboží a služby (s. 29-30);
Stručně k nejvýznamnějším změnám insolvenčního zákona po novele č. 64/2017 Sb., s akcentem na
řešení úpadku oddlužením (s. 31-34).
Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi
Sv. 2017, č. 23
Změny v § 4 zákona o daních z příjmů na základě zákona č. 170/2017 Sb. (s. 1-5); Pronájem
nemovitosti, přechod na paušální výdaje a DPH - dotaz (s. 5-6); Nemovitost ve spoluvlastnictví a
technické zhodnocení - DPH - dotaz (s. 7).
Daňový a účetní TIP : aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi
Sv. 2017, č. 24
Novinky 2017 v přenesení daňové povinnosti na odběratele - včetně rozšíření tuzemského reverse
charge od července 2017 dle novely č. 170/2017 Sb. (s. 1-6); EET - test znalostí (s. 7-8).
DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH
Sv. 2017, č. 22
Technické zhodnocení v zákoně o DPH (s. 1-3); Nákup a prodej zboží na Slovensku - dotazy a
odpovědi (s. 4-5); Obrat pro účely DPH - dotazy a odpovědi (s. 7).
DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH
Sv. 2017, č. 23
Novela zákona o DPH 2017 - místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti (s. 1-4);
Vystavení daňového dokladu k přijaté zálohové platbě - dotazy a odpovědi (s. 5-6); Přeprava osob:
osvobození od DPH? - dotazy a odpovědi (s. 7).
DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH
Sv. 2017, č. 24
Vybrané otázky ohledně uplatnění daně z přidané hodnoty u měst a obcí - ekonomická a
neekonomická činnost obce, vznik plátcovství DPH, obec jako osoba identifikovaná k dani, nárok na
odpočet DPH, transakce s nemovitými věcmi, režim přenesené daňové povinnosti, dotace a DPH,
majetek vytvořený vlastní činností jako specifikum částečného odpočtu DPH (s. 1-8).
Účetnictví v praxi
Sv. 17, (2017) č. 11
Legislativní novinky k 6.11.2017 - daňové posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb,
metodický pokyn k zajišťovacím příkazům, country by country report aj. (s. 2-3); Stačí faktura k prokázání
nároku na odpočet DPH? (s. 4-10); Spojené osoby na dani z příjmů a na dani z přidané hodnoty
v podmínkách roku 2017 (s. 20-24); Třístranný obchod - dle zákona o DPH (s. 25-27); Oprava účetní
chyby minulých let a její daňové dopady (s. 28-36).
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Ekonomické vědy. Ekonomie
Michal Stupavský
Druhá Nobelova cena za behaviorální přístup
Profi poradenství & finance, Sv. 5, (2017) č. 10, s. 54-55
Nobelova cena za ekonomii pro Richarda Thalera z letošního roku představuje pro behaviorální
ekonomii další významný impuls. Příspěvek kromě Thalerova přínosu oboru behaviorální ekonomie a
behaviorálních financí připomíná také udělení Nobelovy ceny za ekonomii z r. 2002 profesoru psychologie
Danielu Kahnemanovi v oboru "integrace poznatků z psychologického výzkumu do ekonomické vědy,
zejména týkající se lidského jednání a rozhodování při nejistotě". Autor uvádí také příklad, kdy Thaler
v praxi a velkém rozsahu aplikoval závěry behaviorální ekonomie, jak zlepšit rozhodování jedinců
(penzijní programy).
Martin Wolf
Challenges of a disembodied economy
Výzvy odhmotněné ekonomiky
Financial Times, Vol. 2017, No. 39642 (29.11.2017), p. 11
Příspěvek vychází z nové knihy Kapitalismus bez kapitálu: Vzestup nehmotné ekonomiky (Capitalism
without Capital: The Rise of the Intangible Economy), kterou napsali Jonathan Haskel z Imperial
College a Stian Westlake z Nesta a jejímž tématem je, že mnoho současných nápadů nedostane žádnou
fyzickou podobu. Hlavní argument je přesvědčivý: společnost s největší hodnotou na světě, Apple,
nevlastní žádná fyzická aktiva. Hodnotu vytvářejí její nehmotná aktiva - sloučení designu a softwaru
do značky. Kniha také přináší překvapivé zjištění, jak velké jsou současné investice do nehmotných
aktiv - např. v USA a Británii jsou nyní vyšší než investice do hmotných aktiv. Na tom záleží, protože
vlastnosti nehmotného a hmotného majetku se zásadně liší a pochopení jejich rozdílů pomůže
vysvětlit některé podivnosti moderní ekonomiky, jako rostoucí nerovnost a zpomalující produktivitu.
Pierpaolo Benigno, Salvatore Nisticò
Safe assets, liquidity, and monetary policy
Bezpečná aktiva, likvidita a měnová politika
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 9, (2017) No. 2, p. 182-227
V odborném článku je zkoumána měnová politika v modelech, v nichž mají různá aktiva rozdílné
vlastnosti z hlediska likvidity. Rozlišena jsou bezpečná a pseudo-bezpečná aktiva a předpokládán je
šok v podobě finanční krize, jenž vede ke zhoršení likvidity pseudo-bezpečných aktiv, nedostatku
bezpečných aktiv a k hluboké recesi doprovázené deflací. Zvětšení rozvah centrálních bank
kompenzuje nedostatek bezpečných aktiv a působí proti recesi. Zároveň podle autorů snížení
úrokových sazeb u rezerv izoluje tržní úrokovou míru od šoku likvidity a zlepšuje sdílení rizika mezi
dlužníky a věřiteli. - Poznámky.
Geoffrey Heal
The economics of the climate
Ekonomie klimatu
The Journal of economic literature, Vol. 55 (2017), No. 3, p. 1046-1063
O klimatických změnách začali ekonomové hovořit již v 60. letech, více se ale toto téma začalo v ekonomii
objevovat až v posledních desetiletích. Autor rozebírá základní problémy, které ekonomie v souvislosti
s klimatickými změnami řeší. Jedním z nich je skutečnost, že klimatické změny probíhají v dlouhém
období, a že je nutné zvolit správnou diskontní sazbu. Dalšími tématy, kterým se současná literatura i autor
věnuje, jsou: udržitelnost a substituce, nejistota a geoengineering. V závěru autor diskutuje o důsledcích
pro hospodářskou politiku (otázka přechodu na obnovitelné zdroje energie a související překážky). Poznámky.

16

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
Ignazio Angeloni ; rozhovor vedla Yasmin Osman
"Die Banken sollten keine Zeit verlieren"
"Banky by neměly ztrácet čas"
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 212 (3.11.2017), S. 34-35
Rozhovor se členem bankovního dozoru pro eurozónu a bankovní unii (SSM) za Evropskou centrální
banku I. Angelonim o procesu odbourávání nedobytných úvěrů z bilancí evropských bank, otázce fúzí
velkých bank a budoucím umístění clearingových institucí pro eurozónu. Angeloni poukazuje na redukci
objemu nedobytných úvěrů v bilancích bank eurozóny za uplynulých 18 měsíců ze 7 na 5,5 procent.
To ale neznamená, že by bankovní dozor zůstal nečinný, o čemž svědčí práce na směrnici bankovního
dozoru ECB o nakládání s těmito problémovými úvěry. Na druhé straně ale již není tolik akutní
nutnost zásahu regulátorů do velikosti bank a jejich fúzí, neboť dozorové orgány již mají k dispozici
nástroje typu dodatečných kapitálových rezerv, aby situace "too big to fail" u velkých bank nenastala.
Za účelné však Angeloni považuje zpřesnění kompetencí pro společného evropského likvidátora
(SRM). K možným přesunům finančních institucí v souvislosti s brexitem podotýká, že clearingové
domy pro eurozónu nemusejí nutně opouštět Londýn, pokud SSM zde bude moci vykonávat své
dozorové pravomoci. Londýnské banky by však neměly podceňovat plnění podmínek SSM pro
udělení licence pro eurozónu. -- K debatě o harmonizaci pravidel bankovního dozoru v eurozóně a
požadavkům vedení SSM viz také HB č. 215/2017 (8.11.2017), s. 30-31; ke kontroverzím ohledně
směrnice ECB o problémových úvěrech viz HB č. 217/2017 (10.11.2017), s. 38.
Jens Weidmann ; rozhovor vedli Beat Balzli, Malte Fischer
"Die Niedrigzinsen sind kein Dauerzustand"
"Nízké úroky nejsou trvalým stavem"
WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 43, S. 64-67
Rozhovor s prezidentem Německé spolkové banky Jensem Weidmannem o sporné peněžní politice
Evropské centrální banky, nebezpečí bublin na akciovém trhu a na trhu s nemovitostmi a o budoucnosti
Evropské měnové unie.
Elvira Nabiullina ; rozhovor vedl André Ballin
"Wir müssen noch aufräumen"
"Musíme ještě uklízet"
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 211 (2.11.2017), S. 28-29
Rozhovor s guvernérkou Centrální banky Ruské federace E. Nabiullinovou o boji s vysokými inflačními
očekáváními, restrukturalizaci národního bankovního sektoru a dopadech hospodářských sankcí západních
zemí. Ruská centrální banka podle Nabiullinové musí úzce kooperovat s vládou i v takových oblastech,
jako je poradenství ohledně logistiky a skladování ovoce a zeleniny. Právě u těchto komodit totiž často
velmi nerovnoměrně rostou ceny, což může komplikovat čtyřprocentní inflační cíl centrálních
bankéřů. Dalším z důležitých úkolů banky je také redukce počtu bank a tlak na optimalizaci obchodních
modelů v bankovním sektoru, k čemuž u významných finančních institucí slouží také nově zřízený
konsolidační fond. Hospodářské sankce v souvislosti s ruskou anexí Krymu postihly dle guvernérky
Rusko především koncem r. 2014 spolu s poklesem cen ropy, nyní se však již kapitálové ztráty
podařilo ruskému finančnímu sektoru kompenzovat a mezi zahraničními investory roste i zájem o státní
dluhopisy. Nabiullinová také potvrdila, že v reakci na technologický rozvoj v bankovních službách
centrální banka testuje možnosti zavedení národní kryptoměny.
Vincent Alhenc-Gelas, Lucie Castets, Thomas Ernoult, Nathanaël Mason-Schuler
A contribution to the work on the deepening the Banking Union [elektronický zdroj]
Příspěvek k tématu prohlubování bankovní unie
Trésor-economics, Vol. 2017, No. 196, p. 1-8
Projekt vzniku bankovní unie byl jednou z odpovědí na dluhovou a bankovní krizi, která zasáhla
eurozónu v roce 2010. Dokončení bankovní unie je nyní jednou z priorit. Důsledky krize (vysoký
objem špatných půjček) v evropském bankovním sektoru stále přetrvávají. Jednotný orgán dohledu by
měl ideálně standardizovat dohledové praktiky pro všechny banky (nyní je dohled nad malými
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bankami na institucích členských zemí, což může vést ke zkreslení). Aby bylo možné účinněji
předcházet bankovním krizím, měla by být bankovní unie posílena o další nástroje. Do budoucna by
také bylo vhodné konsolidovat celý rámec bankovní unie a zjednodušit postupy pro vstup do bankovní
unie (nyní bankovní unii tvoří státy eurozóny, další země EU se ale mohou za určitých podmínek přidat
také). V článku jsou shrnuty dosavadní úspěchy projektu a nastíněny další priority na cestě k prohlubování
unie. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/15742_tresoreconomics-2017
Ján Záborský
Blízka budúcnosť bude bezhotovostná : mobilné bankovníctvo
Trend, Sv. 27, (2017) č. 45, s. 57-58
Článek přibližuje aktuální situaci ve využívání platebních karet na Slovensku. Autor dokládá meziroční
růst transakcí kartami o 14 %, nicméně uvádí, že využívání hotovosti neklesá. S cílem omezit daňové
úniky podporuje bezhotovostní prostředí i stát. Dále je zmíněna evropská směrnice o platebních
systémech PSD2, která od r. 2018 otevře bankovní infrastrukturu pro transakce a elektronické platby, a
její očekávané důsledky pro nabídku platebních služeb a využití moderních technologií v bezhotovostních
a mobilních platbách. -- Viz také příspěvek na s. 60 a rozhovor se šéfem evropského MasterCardu
J. Perezem na s. 61-63.
Ján Záborský
Čo treba vedieť, než si nakúpite kryptomenu
Trend, Sv. 27, (2017) č. 43, s. 61-62
Autor uvádí, že investice do kryptoměn mohou být z krátkodobého hlediska lukrativní, nicméně s sebou
nesou řadu rizik. Tato rizika jsou dále v článku identifikována a rozebírána. Autor zdůrazňuje, že bitcoin
je daleko více než měna vnímán jako investiční příležitost, a představuje také počítačové těžení bitcoinů
a jeho technologickou náročnost. -- Viz také článek Jak investovat do bitcoinu v HN č. 231/2017
(30.11.2017), s. 8-9.
Andreas Kröner
Deutsche Banken entdecken die Cloud
Německé banky objevují cloud
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 213 (6.11.2017), S. 30-31
Deutsche Bank a Commerzbank plánují využívat serverovny globálních poskytovatelů cloudových
služeb, jako jsou Microsoft, Amazon či Google. Takovéto řešení by jim podle oslovených expertů ušetřilo
nemalé prostředky na vlastní IT-infrastrukturu, zjednodušilo a zmodernizovalo jejich vnitřní procesy a
učinilo je také atraktivnějšími pro klienty. Deutsche Bank chce do r. 2020 přesunout na 80 procent své
infrastruktury do cloudových technologií. Dosud v nich soustřeďuje pouze 33 procent svých aktivit,
přičemž se jedná výhradně o soukromé cloudy určené jen pro vlastní interní sítě banky. Commerzbank
zase chystá spolupracovat s Microsoftem a využívat jeho serverovnu u Magdeburku. Ta bude ovšem
spravována dceřinou společností německého Telekomu T-Systems kvůli zachování důvěry klientů po
aféře kolem aktivit americké tajné služby NSA v Německu. -- K tématu viz také rozhovor s ředitelem
bankovní kontroly BaFin R. Röselerem na s. 31 a komentáře na s. 27 a 56.
Katharina Slodczyk
Die Neuvermessung der Finanzwelt
Nové vyměřování finančního světa
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 210 (1.11.2017), S. 30-31
Plánované vystoupení Velké Británie z Evropské unie staví v Londýně aktivní banky před mamutí
úkol, jak provést úspěšnou migraci dat do svých nových působišť na pevnině, přizpůsobit dalšímu
fungování v Evropské unii svou vnitřní strukturu, neztratit důležité zaměstnance a v neposlední řadě
co nejméně zatížit své klienty. Z měst ve zbytku EU, kam by mohla většina "migrantů" z londýnské
City směřovat, se zatím jeví jako nejatraktivnější Frankfurt nad Mohanem, pozornost ale přitahují také
Dublin a Paříž. Podle článku nepřinese tento vývoj náklady pouze londýnským bankovním domům,
ale dotkne se i evropských bank s daleko menší přímou závislostí na brexitu, neboť na svých domácích
trzích získají novou konkurenci.
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Norbert Häring
E-Geld statt Cash : Zahlungsverkehr
Elektronické peníze místo hotovosti : platební styk
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 209 (30.10.2017), S. 14
Ve Švédsku v posledních letech výrazně poklesl význam hotovostního platebního styku, v r. 2016 tak
bylo v maloobchodě bankovkami a mincemi uhrazeno jen 15 procent všech plateb. To vede tamní
centrální banku (Riksbank) k obavě, aby s dominancí bezhotovostních plateb také příliš nevzrostla jak
moc komerčních bank vůči jejich klientům, tak i míra rizik pro technické fungování platebního styku.
Proto Riksbank zvažuje různé způsoby emise vlastních elektronických peněz (tzv. e-kronu). Taková
emise by mohla být buď bližší stávajícím bankovním účetním penězům, které by ale nebyly součástí
bilancí komerčních bank, nebo by centrální banka umožnila přímo občanům zakládat si u ní konta,
zřizovat si platební karty či dokonce žádat o elektronické peněženky s anonymními digitálními
platebními prostředky. Článek upozorňuje, že švédské plány nejsou zcela ojedinělé a úvahy o vstupu
centrálních bank do elektronického platebního styku zaznívají i v dalších zemích.
Pavla Klepková Vodová, Daniel Stavárek
Factors affecting sensitivity of commercial banks to bank run in the Visegrad countries
Faktory ovlivňující citlivost komerčních bank na bankovní runy na příkladu zemí Visegrádské skupiny
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 20, (2017) No. 3, p. 159-175
Empirická studie zkoumající potenciální runy na banky v zemích Visegrádské skupiny (ČR, SR, Polsko a
Maďarsko) za období 2000-2014. Autoři stanovují maximální objemy vkladů, které mohou být vybrány
z bank ve zkoumaných zemích, a identifikují faktory citlivosti bank na bankovní runy. Ukázalo se, že
likvidita bank vyjádřená procentem likvidních aktiv (LAR) ve všech analyzovaných zemích v daném
období poklesla, nicméně vývoj ukazatele LAR se v jednotlivých zemích výrazně lišil. Zřetelné zhoršování
tohoto ukazatele se projevovalo zejména v letech 2000-2009. Autoři upozorňují, že české a maďarské
banky byly jako celek dobře připraveny na možný run na banky, ale slovenské a polské banky by
nebyly schopny odolat výběru 20% z bankovních vkladů od r. 2009.
Getting up again : Monte dei Paschi di Siena
Opět se zvedá : Monte dei Paschi di Siena
The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9064, p. 67-68
Čtvrtá největší italská banka se vrací na burzu. V článku se popisuje průběh a pravidla záchrany
Monte dei Paschi di Siena, které italská vláda poskytla se souhlasem Evropské komise finanční injekci
ve výši 3,9 mld. EUR. Většina nedobytných půjček v hodnotě 28,6 mld. EUR se z bilance banky
vyvádí a bude sekuritizována. Banka projde restrukturalizací a přijde o 600 svých poboček.
Gone missing : global inflation
Ztratila se : globální inflace
The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9065, p. 73-75
Světová ekonomika nabírá na tempu, ale inflace zůstává dál úporně nízká. Inflaci ovlivňují ceny
dovozu, očekávání veřejnosti a rozsah ochablosti ekonomiky, jehož měřítkem je nejčastěji míra
nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti v současnosti v řadě zemí klesá, ale Phillipsova křivka není
tak strmá - podle studie Oliviera Blancharda z Petersonova ústavu pro mezinárodní ekonomii má pokles
nezaměstnanosti v Americe o třetinu menší sílu zvednout inflaci než v polovině 70. let. Česká republika
je v článku zmíněna v souvislosti s listopadovým zvýšením úrokových sazeb a s tlakem na růst mezd.
Lukáš Pfeifer, Libor Holub, Zdeněk Pikhart, Martin Hodula
Interakce kapitálové a likviditní regulace v bankovním sektoru
Politická ekonomie, Sv. 65, (2017) č. 5, s. 525-545
V rámci zavedení Basel III došlo k posílení kapitálové regulace a zavedení likviditní regulace s cílem
zvýšit odolnost bank vůči úvěrovému a likviditnímu riziku. Kapitálová a likviditní pozice banky se
vzájemně ovlivňují. Autoři v článku stanovují kanály interakce kapitálové a likviditní pozice banky a
popisují jejich efekt během finančního boomu a stresu. Tyto kanály vycházejí ze základních vlastností
aktiv, které shrnuje tzv. magický trojúhelník, patří mezi ně kanál kvality aktiv, struktury aktiv a kanál
ziskovosti. V empirické části pak testují vliv kanálu struktury aktiv na kapitálovou pozici českých bank
v období 2003-2015, konkrétně na výši rizikových vah, kapitálového a pákového poměru. - Poznámky.
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Zbyněk Kalabis
Narodowy Bank Polski - centrální banka Polské republiky
Bankovnictví, Sv. 2017, č. 11, s. 48-49
Seznámení s historickým vývojem a hlavními úkoly centrálního bankovnictví v Polsku. Nejprve k ražbě
mincí ve středověku a k počátku centrálního bankovnictví v Polsku zřízením národní emisní banky v r. 1768.
Poté k působnosti centrálních bank Rakouského císařství, Pruského království a carského Ruska po
tzv. třetím dělení Polska a k obnově nezávislého státu v r. 1918. Blíže k měnovému vývoji po r. 1919,
hyperinflaci a statutu a činnosti Polské banky po r. 1924 (měnová reforma, připojení k tzv. zlatému bloku,
emitování polského zlotého). Dále k založení a působnosti státem vlastněné centrální banky (Narodowy
Bank Polski) v r. 1945, ke změně funkcí a vývoji této banky po r. 1990 i zákonu o centrální bance z r. 1997.
Shuffle and deal : American Express
Zamíchej a dávej : American Express
The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9064, p. 65-66
V článku se rozebírá postavení společnosti American Express na rychle se měnícím a konkurenčním trhu
platebních karet. Výnosy firmy jsou stále vysoké, protože užívání platebních karet roste, ale její nejlepší
dny jsou už možná pryč. Nejvyšších kurzů akcií, příjmů a zisků dosáhla v roce 2014. Konkurenční
tlaky jsou silné v USA i zahraničí, přičemž tradiční soupeři (MasterCard, Visa) jsou možná méně
důležití než elektronické sítě jako Alipay a Tencent a spousta zatím málo známých start-upů. Navíc
celá mechanika plateb dostává novou podobu, kdy karty jsou nahrazovány QR kódy, biometrikou aj.
Simona Malovaná
Slovo do pranice (z blogu ČNB): "Proč centrální bance není jedno, kdo si bere hypotéku"
Profi poradenství & finance, Sv. 5, (2017) č. 10, s. 38-39
Odbornice z odboru finanční stability ČNB přibližuje, co centrální banku motivovalo k tomu, aby začala
více sledovat a regulovat poskytování hypoték na pořízení nemovitosti a věnovat zvýšenou pozornost
rostoucímu zadlužování tuzemských domácností a jejich schopnosti splácet závazky z vlastních
zdrojů. Uvádí, že úvěry na pořízení nemovitosti v současnosti představují pro finanční stabilitu českého
bankovního sektoru rozhodující zdroj rizik. Postupně rozebírá rizika pro domácnosti a jejich zadlužení
související se zvýšením úrokových sazeb hypoték, s růstem průměrné výše měsíční splátky hypotečního
úvěru a zmiňuje také možné dopady na spotřebu domácností. - Poznámky.
Johan Schweigl
Teorie měnového práva a "elektronická hotovost"
Daně a finance, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 4-12
Příspěvek se zabývá problematikou nové formy peněz, tzv. central bank digital currency (CBDC), jejíž
možné vytvoření je v posledních letech zmiňováno ve vyjádřeních centrálních bankéřů. Přispívá k právněteoretickému vymezení CBDC jakožto bezhotovostních účetních peněz vydávaných centrálními bankami,
k nimž by měly přístup i nebankovní subjekty, a zvažuje používání českého označení "elektronická
hotovost". Autor vymezuje některé charakteristické znaky existujících tří základních forem peněz
(hotovostní, depozitní a rezervní peníze) a poté představuje některé studie a úvahy zabývající se
možností zřízení elektronické hotovosti i prohlášení centrálních bankéřů. Následně předkládá teoretické
vymezení elektronické hotovosti prostřednictvím identifikace jejích charakteristických znaků, porovnání
se stávajícími formami peněz a rozebírá také terminologické otázky. - Poznámky.
By Gary Silverman, Hannah Murphy and John Authers
The dangers of a digital gold rush
Nebezpečí digitální zlaté horečky
Financial Times, Vol. 2017, No. 39645 (2.12.2017), p. 7
Investování do bitcoinu se stává mánií. Láká lidi, kteří nedůvěřují institucím, a ty, kteří chtějí rychle
zbohatnout. Dramatický vzestup ceny bitcoinu v době nízké volatility akcií a dluhopisů způsobuje, že
finanční svět jej nemůže ignorovat. Americké burzy uvažují o emisi futures bitcoinu. Podle Roberta
Shillera, ekonoma z Yaleské univerzity, vyplývá poptávka po bitcoinu ze stejných obav z moderního
života, které pomohly zvolit D. Trumpa americkým prezidentem - bitcoin dává lidem pocit síly. Podle
laureáta Nobelovy ceny Josepha Stiglitze by se měl bitcoin zakázat, protože neslouží žádné společensky
užitečné funkci. -- Více k bitcoinovým futures na Chicagské burze viz HN č. 239/2017 (12.12.2017), s. 12.
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Token resistance : initial coin offerings
Odolnost tokenů : primární emise mincí
The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9066, p. 63-65
"Primární emise mincí" (ICOs) je forma crowdfundingu, která vydává kryptografické mince, neboli tokeny.
Investují do nich už i celebrity. Americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) však v listopadu
varovala, že tento postup může být nezákonný. Země jako Čína a Jižní Korea je přímo zakázaly. I když
před rokem byly ICOs ještě prakticky neznámé, za posledních dvanáct měsíců získaly více než
3,3 mld. USD. Žádný jiný nový finanční produkt nedosáhl rozmachu s takovou rychlostí a není divu,
že orgány dozoru začínají zasahovat. Stále však je nevyřešena řada právních otázek, zejména co vlastně
token představuje. -- Viz i článek na s. 12.
Michael Brächer
Was tun mit 760 Milliarden Franken? : Rekordgewinn
Co dělat s 760 miliardami franků? : rekordní zisk
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 211 (2.11.2017), S. 30
Švýcarsko řeší "luxusní problém" zisků své centrální banky. Švýcarská národní banka (SNB) totiž v boji
proti dalšímu posilování franku skupuje velké množství devizových rezerv a je aktivní také v obchodech
s akciemi, což z ní dělá sedmého největšího veřejného investora na světě. A že SNB je také investorem
úspěšným, dokládá její rekordní zisk 28 miliard eur za 3. kvartál roku 2017, přičemž celkové rezervy
banky činí 654 miliard eur (760 miliard franků). Z toho důvodu se také ve Švýcarsku množí požadavky
na rozdělení zisků, a to nejen ze strany některých politiků navrhujících zřídit za tím účelem zvláštní
státní fond, ale i akcionářů, neboť SNB je jako jedna z mála centrálních bank také kótována na burze.
Washing whiter : anti-money-laundering technology
Prát víc do běla : technologie proti praní špinavých peněz
The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9065, p. 75-76
Software proti praní špinavých peněz (AML) sleduje finanční transakce a vytváří seznam lidí, kteří
pravděpodobně převádějí výnosy z trestné činnosti. Indicií je spousta: pašeráci drog jsou velmi
rychlými platiči (zřejmě z obav o svůj život); zaokrouhlené částky jsou podezřelejší; stejně tak jsou
podezřelé peníze uložené na účet z mnoha poboček. Záleží i na dané oblasti - transakce spojené s východní
Ukrajinou jsou rizikovější než u západu země - i na věku, protože podvodníci často kradou identitu
starých lidí. Výdaje finančních firem na AML software rostou každým rokem.
Zkrácené obsahy časopisů
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny
Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank
Sv. 2017, č. 11
Bankovní unie a národní specifika. Jak to vidí regulátoři? (s. 10-11); Monitoring centrálních bank
s komentářem (s. 12-13); ICAAP a rizikový apetit (s. 21); Co bude s profesí finančního poradce? (s. 30-31);
Chceme, aby byl PRIBOR robustní, transparentní a reprezentativní - rozhovor s Markem Beaumontem
(s. 35-37); Zvládnuť GDPR či cloud je pre banky výzvou (s. 40-41); Blockchain - od vize k reálnému
byznysu (s. 46-47).
Ekonom : týdeník Hospodářských novin
Sv. 61, (2017) č. 48
Konec levných hypoték: růst úrokových sazeb zdražil nové hypotéky. Postihne ale i ty, kteří již úvěr
na bydlení mají. Při budoucí refixaci nebo refinancování mnoho lidí dostane horší podmínky, než jim
banky daly v minulých letech - téma čísla, pohled na vývoj úrokových sazeb hypoték (s. 14-23);
Tažení proti billboardům skončí na dálnicích: reklamní poutače měly zmizet od všech silnic. Nyní už
stát na tento ambiciózní plán nemá sílu (s. 39-40); Škodí vám zaměstnanci? Nastavte si přesná
pravidla, jinak se kompenzace nedočkáte - odpovědnost zaměstnance za škody (s. 52-54).
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny
Jeremy Rifkin ; rozhovor vedla Ina Karabasz
"Deutschland könnte an der Spitze stehen"
"Německo by mohlo stát v čele"
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 215 (8.11.2017), S. 18-19
Rozhovor s americkým ekonomem J. Rifkinem o přínosu německého energetického obratu
(Energiewende) pro svět a výzvách pro Německo v oblasti digitalizace. Podle Rifkina je energetický
obrat směrem k obnovitelným zdrojům energie odvážným a inspirativním projektem, Německo by jej
však mělo začít intenzivněji rozvíjet například v modernizaci svých elektrických sítí a v plošné
instalaci inteligentních elektroměrů (smart meters) do všech domů. V obecné rovině pak musí dojít k
podpoře internetu věcí, který by spojil do jedné platformy "internet komunikace" s "internetem energií" a
"internetem mobility", což by byl podle Rifkina základ pro třetí průmyslovou revoluci transformující
kapitalistický model trhu do kapitalistického modelu sítí. Německo by přitom mělo potenciál stát
v čele tohoto vývoje.
Martin Wolf
Brazil's crisis creates an opportunity
Brazilská krize představuje příležitost
Financial Times, Vol. 2017, No. 39624 (8.11.2017), p. 9
Brazílie je v hospodářské, politické a morální krizi. Země prošla těžkou recesí, kdy reálné příjmy na
hlavu klesly v období 2013-2016 o 9 %. Růst je strukturálně příliš nízký, fiskální pozice neudržitelná a
politická elita zabředla do korupčního skandálu. Krize ale může vést i ke změně: Brazílie potřebuje
komplexní ekonomické a fiskální reformy. Mezi nejvýznamnější reformy patří: otevření relativně
uzavřené ekonomiky; daňová reforma; reforma trhu práce; vyšší investice do infrastruktury; a politiky
zaměřené na zvýšení národních úspor.
Michal Lehuta
Česku sa darí, ale Babiš na tom veľkú zásluhu nemá
Trend, Sv. 27, (2017) č. 42, s. 18-19
Článek rekapituluje pozitivní výsledky českých veřejných financí a dynamiku hospodářského vývoje v ČR
a zvažuje, které faktory stojí za zlepšující se bilancí státního rozpočtu a snižováním státního dluhu.
Polemizuje s tvrzením bývalého ministra financí A. Babiše, že hlavním určujícím prvkem vývoje bylo
jeho vedení rezortu financí. Krátce shrnuje očekávané dopady politiky A. Babiše jako premiéra ČR. -Viz také příspěvek v čas. Trend č. 43/2017, s. 50-53.
Rüdiger Kiani-Kress
Der Feind an meinem Strand : Tourismus
Nepřítel na mé pláži : cestovní ruch
WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 43, S. 36-39
Vztek a rostoucí protesty proti turistům v přeplněných prázdninových destinacích ohrožují klasický
obchodní model cestovního průmyslu. Ten nemá proti tomu žádné prostředky a obviňuje služby typu Airbnb.
Mathias Brüggmann
Schneller als China : Osteuropa
Rychlejší než Čína : východní Evropa
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 219 (14.11.2017), S. 7
Východoevropské členské státy Evropské unie se ve svých hospodářských ukazatelích vrátily k růstovým
trendům před vypuknutím světové finanční krize. Největší růst v r. 2017 zaznamenaly Polsko, Rumunsko a
Lotyšsko. Rovněž v zemích regionu výrazně roste vývoz, který v relativním vyjádření se sedmi procenty
dokonce překonává čtyřprocentní růst čínského exportu. Současně je ale spolu s klesající nezaměstnaností
stále palčivějším problémem nedostatek pracovníků na trhu práce. To sice často přispívá k dvoucifernému
růstu platů, zároveň ale brzdí další rozvoj, čemuž nasvědčují například plány Škody Mladá Boleslav
přeložit část výroby z východočeských Kvasin do německého Emdenu. Východní členské státy EU se
ale podle článku postupně dostávají z kategorie zemí s levnou pracovní silou a změna hospodářského
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modelu směrem k sofistikovanějším výrobám a službám již bude nezbytná. Z těchto strukturálních
změn by ale nemusely profitovat pouze tyto východoevropské ekonomiky, ale také země na
Balkánském poloostrově mimo EU, kam by se pracovní místa z jednodušších výrob mohla přesunout. -K hospodářskému růstu v zemích eurozóny viz článek na s. 6-7.
Karolína Súkupová, Jiří Kamenický
Spotřeba domácností zůstává stabilním tahounem růstu
Statistika & my, Sv. 7, (2017) č. 10, s. 28-29
Stručná analýza hospodářského vývoje ekonomiky ČR v 1. pololetí r. 2017 s důrazem na faktory
ovlivňující dynamiku hospodářského růstu. Zrychlení růstu české ekonomiky (meziroční navýšení ve
2. čtvrtletí dosáhlo 4,7 %) podpořila rostoucí spotřeba domácností, bilance zahraničního obchodu i růst
hrubé přidané hodnoty. Zvýšení reálných výdělků spolu s příznivým ekonomickým vývojem i nedostatkem
pracovní síly byl tlumeno růstem spotřebitelských cen (meziročně o 2,3 %). Je pozorováno také
zrychlení tvorby nových pracovních míst a rekordně nízká obecná míra nezaměstnanosti (2,9 %).
Autoři také zmiňují silný meziroční růst nabídkových cen nemovitostí (9,5 % a v Praze 14,6 %) a
zvyšování objemu hypotečních úvěrů poskytnutých domácnostem.
Luboš Marek, Stanislava Hronová, Richard Hindls
Structure of final consumption in light of GDP dynamics
Struktura výdajů na konečnou spotřebu ve světle dynamiky HDP
Statistika, Vol. 54, (2017) No. 3, p. 5-15
Studie zkoumá dynamiku poměru mezi výdaji na konečnou spotřebu domácností a výdaji na konečnou
spotřebu vládních institucí během minulých patnácti let ve třiceti třech zemích světa. Zvolené období
bylo charakteristické proměnlivostí hospodářského vývoje ve světě, autoři se tedy zaměřují zejména
na vztah výdajů na konečnou spotřebu a tempa růstu HDP. Hledají odpověď na otázku, do jaké míry je
vývoj tohoto poměru propojen s určitými podmínkami převládajícími v dané ekonomice a s různými
fázemi hospodářského cyklu. Zaměřují se na odraz hospodářské dynamiky ve vyrovnávání spotřeby
(consumption smoothing) a zvažují použití vývoje poměru mezi výdaji na konečnou spotřebu
domácností a konečnou spotřebu vládních institucí jako nástroje hospodářské politiky a zmírňování
recese (v období 2002-2015). - Poznámky.
The big squeeze
Velký útisk
The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9066, p. 69
V souvislosti se stým výročím Velké říjnové socialistické revoluce přináší článek úvahu o tom, co zůstalo
z jejích ekonomických idejí. Připomíná, že sovětský model byl vzorem pro mnoho lídrů v chudších
částech světa. Ten vycházel z řady představ: nutnosti prosadit industrializaci ve velkém, nadbytku
pracovních sil na venkově a nadřazenosti kolektivního zemědělství. Sověti uspěli v industrializaci
hospodářství, ale to neospravedlnilo principy, z nichž vycházeli. Někteří ekonomové ale mají za to, že
široké obrysy sovětského postupu, po odečtení násilností a despocie, do určité míry připomínají
východoasijský hospodářský model.
Chris Giles, Shawn Donnan, Sam Fleming, Gavin Jackson, Claire Jones, Sarah O'Connor, Gemma
Tetlow, Gabriel Wildau, Martin Wolf
World economy
Světová ekonomika
Financial Times, Vol. 2017, No. 39628 (13.11.2017), sep. sect. (3 p.)
Světová ekonomika prochází hospodářským oživením, ale vlády by neměly podléhat přílišné spokojenosti.
Jednotlivé články přehledu pojednávají o cílování inflace, trhu práce, nerovnosti v Americe a hospodářské
stabilitě. Samostatná hodnocení hospodářské situace jsou věnována Číně, USA, Británii a eurozóně.
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Informatika. Počítače
Catrin Bialek, Astrid Dörner, Christof Kerkmann, Britta Weddeling
Die unheimliche Macht : das Geschäft mit den Daten
Hrozivá moc : obchod s daty
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 208 (27.10.2017), S. 50-55
Facebook, Google a další technologičtí giganti zhodnocují a zobchodovávají každý klik či komentář
na internetu. Přitom kumulují obrovské množství dat o svých uživatelích, získávají značný náskok
před konkurencí a dávají prostor pro šíření falešných zpráv (fake news) i případnou politickou
radikalizaci veřejnosti ve vyspělých zemích. Současně s rozvojem internetu vznikla kromě těchto
korporací také řada menších tzv. trackingových firem, které monitorují chování uživatelů na internetu
a získaná data dále přeprodávají. Podle autorů článku nastal čas jak pro všeobecnou osvětu v oblasti
digitálních technologií, tak pro společenskou diskusi o obchodních modelech postavených výlučně na
osobních datech a o míře ochrany těchto údajů. -- K tématu viz také rozhovor s marketingovou
expertkou S. Spiekermann-Hoffovou na s. 56-57; ke kritice Facebooku za šíření "fake news" viz také
HB č. 212/2017 (3.11.2017), s. 1, 6-7; k problematice veřejné regulace velkých technologických firem
viz komentář M. El-Eriana v HB č. 220/2017 (15.11.2017), s. 48.

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace
Bruno Le Maire ; rozhovor vedli Thomas Hanke a Thibaut Madelin
"Wir müssen unsere Kräfte zusammenlegen"
"Musíme spojit své síly"
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 217 (10.11.2017), s. 6-7
Rozhovor s francouzským ministrem financí B. Le Mairem o nutnosti užší francouzsko-německé spolupráce
a integraci eurozóny. Le Maire zdůrazňuje nový přístup francouzské vlády a prezidenta E. Macrona
kladoucí větší důraz na dodržování společných pravidel, o čemž svědčí i snížení francouzského deficitu
veřejných financí v roce 2017 pod tři procenta. Zároveň bude však nutné výrazně pokročit s integračními
projekty na úrovni eurozóny, jakými jsou bankovní unie či unie kapitálových trhů. Za důležité považuje
také dosažení shody na daňové harmonizaci a vytvoření vlastní rozpočtové kapacity eurozóny, která by
byla určena pro investice do disruptivních technologií a mírnění konjunkturálních šoků. Ve
francouzsko-německých hospodářských vztazích pak Le Maire podporuje fúze velkých podniků z obou
zemí, aby byla vytvořena odpovídající konkurence čínským či americkým koncernům. Na úrovni EU
by rovněž mělo dojít k přísnější kontrole zahraničních investic ze třetích zemí, což odůvodňuje na
příkladu aktivit čínské firmy CRRC v České republice. -- K francouzským veřejným financím a jejich
hodnocení Evropskou komisí viz článek na s. 7.
By James Kynge and Michael Peel
Eastern Europe's China pivot
Pivot Číny ve střední Evropě
Financial Times, Vol. 2017, No. 39641 (28.11.2017), p. 7
Od r. 2012 oznámily čínské firmy, podporované státními bankami, investice v zemích střední a východní
Evropy v odhadované hodnotě 15 mld. USD, a to do infrastruktury a souvisejících odvětví. Pro Čínu jsou
tyto země zajímavé samy o sobě, ale také jako most do Evropské unie. Někteří představitelé Bruselu
však vyjadřují obavy, že Čína využije seskupení 16+1 k ovlivňování politiky EU. -- K čínským
aktivitám ve střední, východní, jižní a jihovýchodní Evropě viz také Handelsblatt č. 228/2017
(27.11.2017), s. 8-9 a č. 230/2017 (29.11.2017), s. 11.
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance
Sanjay Notani, Rishab Raturi
A plurilateral e-commerce agreement : skirting the 'Doha' impasse
Vícestranná dohoda o elektronickém obchodování : vyhýbání se slepé uličce Rozvojové agendy z Dauhá
Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 7-8, p. 277-284
Mezi členy Světové organizace obchodu roste zájem o zavedení nových pravidel pro elektronické
obchodování (e-commerce). Zatím však jde pouze o počáteční diskuze mimo formální postupy WTO.
Autoři v článku popisují historii debat o pravidlech pro elektronické obchodování na půdě WTO a
srovnávají návrhy členských států WTO s návrhy v regionálních dohodách o volném obchodu. Dále
autoři uvádějí, jak by mohla vzniknout pravidla pro elektronické obchodování v současné situaci, kdy
se příliš nedaří pokročit s tzv. Katarským kolem vyjednávání volného obchodu (Rozvojová agenda z Dauhá)
na půdě WTO. - Poznámky.
Donata Riedel, Jan Herbermann
Comeback des Welthandels : boomende Globalisierung
Comeback světového obchodu : rozvíjející se globalizace
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 209 (30.10.2017), S. 1, 4-5
Navzdory protekcionistickým prohlášením amerického prezidenta D. Trumpa se světovému obchodu
daří nejlépe od r. 2011. Podle prognóz Světové obchodní organizace (WTO) vzroste v r. 2017 globální
obchodní výměna o 3,9, podle Mezinárodního měnového fondu dokonce o 4,2 procenta. Důvodem
tohoto pro mnohé překvapivého trendu jsou především robustnější obchodní toky v Asii a oživení
poptávky v Severní Americe. Podle OECD se ale na růstu světového obchodu podílí i Evropa, která
vykazuje vyšší hospodářský růst. Generální tajemník WTO R. Azevêdo ale varuje před riziky, jež stále
mohou světový obchod poškodit. Těmi kromě protekcionismu má být růst geopolitického napětí a
škody způsobené přírodními katastrofami. -- K dopadům růstu světového obchodu na německý trh
práce viz článek na s. 5.
Timothy Lyons
Commentary: customs union: EU foundation stone, Brexit stumbling stone
Komentář: celní unie : základní kámen EU, kámen úrazu brexitu
Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 9, p. 344-349
Evropská unie je založena na celní unii, přičemž celní unie mají hlubší význam, než jen ekonomický v poválečném období Spojené státy podmínily svou pomoc Evropě tím, že evropské státy začnou
spolupracovat. S výsledkem referenda Velké Británie o vystoupení z EU a následným děním vyvstávají
otázky, jak budou vypadat budoucí vztahy mezi oběma celky. Celní unie uvnitř EU se podle autora
stále vyvíjí. Jedním z témat, která bude ve vztahu k Británii nutné projednat, jsou pohraniční kontroly,
jejich absence však nesouvisí s celní unií, ale s jednotným vnitřním trhem. Ochrana vnějších hranic
EU je nyní jedním z široce diskutovaných témat, které se dotýká řady oblastí, od bezpečnosti a boje
proti terorismu, přes ochranu práv duševního vlastnictví, až po ochranu životního prostředí. Evropská
unie může při vyjednávání podmínek brexitu čerpat z obchodních dohod a dohod o celní spolupráci se
třetími zeměmi. Brexit bude do budoucna výzvou zejména pro Irsko. - Poznámky.
Ognjen Alagic
Customs valuation in Bosnia and Herzegovina : challenges and obstacles
Stanovení celní hodnoty v Bosně a Hercegovině : překážky a výzvy
Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 7-8, p. 285-298
Bosna a Hercegovina čelí jako tranzitivní stát na cestě do EU mnoha výzvám, z nichž jednou je
vytvoření moderní a dobře organizované celní správy. V této oblasti je klíčovým problémem určování
celní hodnoty, vzhledem k vlivu na výpočet nepřímých daní a tím i na příjmy státního rozpočtu. I přes
existující metody výpočtu si v praxi celníci nejsou jisti, jak postupovat. Autor v článku shrnuje mezinárodní
metodiky, které se zabývají určováním celní hodnoty (pravidla Světové organizace obchodu, Evropské
unie a Světové celní organizace), a dále se soustředí na prostředí Bosny a Hercegoviny. Popisuje
reorganizaci tamní celní správy, která byla zahájena v r. 2003, uvádí přehled bosenské legislativy k určování
celní hodnoty, do které byla zapracována mezinárodní pravidla, a rozebírá překážky a výzvy v této
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oblasti. Mezi ně patří například podhodnocování zboží z Asie a Afriky, nedostatky při výměně
informací brzdící implementaci obchodních dohod, nebo také problémy v personální oblasti. V závěru
autor uvádí doporučení, jak se s překážkami a výzvami vypořádat. - Poznámky.
Jan Doležal, Daniel Pražák
Geografický informační systém
Clo-douane, Sv. 51 (2017), č. 11, s. 12-13
Charakteristika geografických informačních systémů (jejich vývoj a komponenty). Geografické informační
systémy u celní správy v minulosti a v současné době. Grafické znázornění kontrolních činností.
By Shawn Donnan
Globalisation marches on without Trump
Globalizace jde dál i bez Trumpa
Financial Times, Vol. 2017, No. 39623 (7.11.2017), p. 9
Prezident Trump upřednostňuje bilaterální obchodní dohody před mnohostrannými, ale zatím to spíš
vypadá, že z "Ameriky na prvním místě" bude "Amerika osamělá". Asijské, evropské i latinskoamerické
země rychlým tempem uzavírají dohody o vzájemném obchodě a zahajují nová jednání. Japonsko,
Kanada, Mexiko a osm dalších zemí, které zůstaly v Transpacifickém partnerství poté, co prezident
Trump zrušil účast USA, hodlají spolupráci dále rozvíjet. Pokračují i jednání 16 zemí včetně Číny,
Indie, Japonska a Jižní Koreje, která v případě úspěchu budou znamenat snížení cel ve čtvrtině
globálního hospodářství. Naopak ke dvoustranné dohodě s USA nejeví velkou ochotu Japonsko ani
Vietnam či Velká Británie a EU.
Sha Hua, Michael Maisch
Chinas Regierung probt die neue Offenheit
Čínská vláda zkouší novou otevřenost
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 218 (13.11.2017), S. 36-37
Čína plánuje více otevřít svůj finanční sektor zahraničním investicím. Podle náměstka čínského
ministra financí Zhu Guangyaa budou moci zahraniční investoři ve společných korporacích s čínskými
partnery (joint ventures) držet 51 procent vlastnického podílu namísto dosavadních 49 procent,
přičemž za tři roky a v případě pojišťoven za pět let by měla zcela odpadnout jakákoliv omezení pro
poměr čínských a zahraničních investorů. Tato deregulace má podle v článku citovaných ekonomů posílit
postavení čínského jüanu mezi světovými měnami a hlouběji integrovat Čínu do světové ekonomiky,
což by mohlo zmírnit rizika spojená s jejím rostoucím zadlužením. Německá Deutsche Bank již plánuje
posílení svých aktivit v Číně a zvažuje ucházet se o tamní plnou bankovní licenci. -- K aktivitám
zahraničních bank v Číně viz článek na s. 37.
Akhil Raina
Multicoloured in a monochrome world : WTO and conflicting regulatory purposes
Vícebarevné v jednobarevném světě : Světová organizace obchodu a protichůdné účely regulací
Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 7-8, p. 311-319
Národní regulace v oblasti obchodu mohou vznikat s různými účely, přičemž tyto účely mohou být
navzájem v rozporu. To dokazuje také nedávný spor o lov tuleňů: Evropská komise jejich lov zakázala
kvůli nehumánnímu způsobu zabíjení těchto zvířat, byly však stanoveny tři výjimky. Jedna z nich se
vztahuje na tuleně lovené Inuity. Účelem výjimky byla ochrana kultury Inuitů a zachování tradičního
způsobu jejich obživy. Stěžovatelé však namítali, že výjimka zvýhodňuje Grónsko oproti Kanadě a
Norsku (v Grónsku je na rozdíl od Kanady a Norska většina tuleňů lovena Inuity). Autor se v článku zabývá
tím, jak ustanovení, jež se snaží dosáhnout několika cílů zároveň, posuzovat. V závěru krátce uvádí,
jak by měly státy postupovat při tvorbě podobných ustanovení. - Poznámky.
Ondřej Svoboda
Nová vzorová dohoda ČR o podpoře a ochraně investic : progresivní, nebo konzervativní?
Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 21, s. 739-744
Článek představuje text vzorové dohody ČR o podpoře a ochraně investic, schválený vládou na
podzim 2016. Autor analyzuje, v jaké míře je vzorová dohoda odrazem aktuálních trendů ve sjednávání
dvoustranných investičních dohod (BITs, bilateral investment treaties), nebo spíše naopak vyjádřením
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tradičnějšího přístupu ČR k ochraně zahraničních investic. Nejprve charakterizuje nové trendy ve smluvní
praxi BITs a zdůrazňuje, že s ohledem na hledání vhodnější rovnováhy mezi právy investorů a zájmy
hostitelských států často bývají nově zahrnuta ustanovení, která posilují právo hostitelského státu na
regulaci ve veřejném zájmu a omezují přístup k systému řešení investičních sporů na úrovni investor stát (ISDS). Přináší stručné porovnání smluvní praxe vyspělých zemí (USA, Norsko, Kanada, EU) a
v kontextu těchto trendů dále hodnotí a analyzuje nový přístup ČR. - Poznámky.
Ondřej Babuněk
Selected factors determining inward of foreign direct investment in the Czech regions in
years 2002 to 2012
Vybrané faktory ovlivňující příliv přímých zahraničních investic do českých regionů v období
2002-2012
Statistika, Vol. 54, (2017) No. 3, p. 16-34
Autor zkoumá vliv zvolených faktorů (míra nezaměstnanosti, devizový kurz, míra inflace, výdaje na
výzkum a vývoj, výše mezd a znečištění životního prostředí) na dynamiku přílivu přímých zahraničních
investic do regionů ČR v letech 2002-2012. Vzhledem k zasažení ČR finanční a hospodářskou krizí
v r. 2008 analyzuje jak celé časové období, tak samostatně předkrizové i pokrizové období. Modeluje také
situaci s vyloučením Prahy z regionálních příjemců PZI. Testuje šest formulovaných hypotéz a seznamuje
se zjištěnými výsledky. Uvádí, že faktory jako devizový kurz koruny vůči USD, výdaje na výzkum a
vývoj a průměrná hrubá mzda ovlivnily příliv PZI do regionů ČR pozitivně v celém zkoumaném
období. Určitým zjištěným paradoxem v porovnání s dalšími studiemi je, že v českém prostředí je
příliv PZI pozitivně ovlivněn výší mezd.
David Fedorjak
Stav daňových a celních příjmů k 30. 9. 2017
Clo-douane, Sv. 51 (2017), č. 11, s. 6-7
Přehled zůstatků na účtech celní správy k 30.9.2017. Celkové zůstatky; DPH, clo a spotřební daně
z dovozu; vnitrostátní spotřební daně; dělená správa. Meziroční porovnání.
Laura Fraedrich, Chase D. Kaniecki
The American agenda on trade : what's happened and what's next?
Agenda zahraničního obchodu USA : čeho již bylo dosaženo a co se chystá?
Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 7-8, p. 262-267
Americký prezident D. Trump již v době před svým zvolením ve své kampani propagoval změnu
přístupu USA k zahraniční obchodní politice - přístup "America First" (USA na prvním místě). Autoři
v článku shrnují, co dosud Trumpova administrativa stihla, a v závěru uvádí některá doporučení, na co
by se firmy v této souvislosti měly připravit do budoucna. Dochází k růstu nápravných opatření (trade
remedies), což může mít různé dopady (mj. odvetná opatření ze strany obchodních partnerů). Spojené
státy dále začaly upřednostňovat bilaterální vyjednávání smluv o volném obchodu. - Poznámky. -- Viz
také příspěvek v HN č. 239/2017 (12.12.2017), s. 6.
Charlotte Howard
The new bazaar : special report on e-commerce
Nový bazar : zvláštní zpráva o elektronickém obchodování
The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9064, centr. sect. (14 p.)
V posledním desetiletí rostl objem elektronických obchodů v průměru o 20 % ročně, ale jejich loňský
podíl na celkovém maloobchodě ve výši 8,5 % byl stále ještě skromný. Lze však očekávat, že podíl
internetového obchodování nadále poroste. Jednotlivé články přehledu jsou věnovány americkému
gigantu Amazon a čínské firmě Alibaba, dále tradičnímu maloobchodu, logistice a otázce, jak e-obchody
změní města i pracovní příležitosti. -- Viz i článek na s. 14, 16.
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Qingjiang Kong
Trade rows between China and the US : are they manageable?
Obchodní spory mezi Čínou a USA : jsou zvládnutelné?
Global trade and customs journal, Vol. 12 (2017), No. 7-8, p. 268-276
Americký prezident D. Trump během své kampaně v r. 2016 opakovaně prohlašoval, že po svém
zvolení zakročí proti neférovým obchodním praktikám Číny. Podle autorova názoru je obchodní válka
mezi Čínou a USA nevyhnutelná. V článku se věnuje tomu, zda je v moci Světové organizace obchodu
řešit případnou obchodní válku mezi USA a Čínou, a zda a jak by WTO reagovala, pokud USA uvalí
slibované jednostranné clo o výši 45 % na dovozy z Číny kvůli manipulaci s měnovým kurzem. Poznámky.

Podnik a podnikání
Christian Rickens, Ulf Sommer
Gier frisst Zukunft : die Sucht nach Gewinn
Hamižnost požírá budoucnost : závislost na zisku
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 217 (10.11.2017), S. 48-53
Zisk se u řady podniků ve vyspělých státech stal fetišem a samoúčelem do té míry, že jeho dosahování
jde na úkor investic a dlouhodobějších podnikatelských strategií. Podle článku však tato fixace nezpůsobuje
problémy jen dotyčným podnikům, ale i národním ekonomikám, neboť snaha o rychlé saturování
očekávání akcionářů snižuje také jejich konkurenceschopnost. -- K tématu viz také rozhovor s ekonomem
W. Lazonickem na s. 54-55.
Alžběta Vejvodová
Regulace sdílených služeb : Česko vyčkává, Estonsko inspiruje
Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 10, s. 24-26
V reakci na rozvoj sdílené ekonomiky v ČR provozované prostřednictvím digitálních platforem
(zejména Uber, Airbnb aj.) autorka analyzuje současný stav regulace sektoru sdílených služeb. Upozorňuje
na metodiku GFŘ shrnující daňové povinnosti řidičů Uber a na plány novelizace zákona o místních
poplatcích reagující na krátkodobé pronajímání nemovitostí. Dále představuje pravidla regulující
sdílené ubytování v některých západoevropských zemích. Informuje o novém estonském zákoně, který
má vyjasnit rozdíly mezi tradiční taxislužbou a spolujízdou, a dalších pravidlech pro sdílenou
ekonomiku v této digitálně orientované zemi. Zabývá se také očekávanými rozhodnutími Soudního
dvora EU o činnostech souvisejících s internetovými platformami.
Martin Wolf
Taming the masters of the tech universe
Jak zkrotit pány technického všehomíra
Financial Times, Vol. 2017, No. 39630 (15.11.2017), p. 9
Autor se zabývá postavením největších firem světa podle tržní hodnoty, z nichž osm jsou technologické
společnosti. Skupiny jako Facebook a Microsoft vytvářejí velké zisky tím, že monopolizují své trhy.
Jasně převládají americké firmy (v první desítce není žádná evropská). V článku se rozebírají důsledky
tohoto stavu z hlediska hospodářské soutěže, makroekonomického dopadu i dopadu na média. Otázkou
je i zdanění těchto podniků.
Dariusz Urban
The impact of sovereign wealth fund ownership on the financial performance of firms : the evidence
from the emerging markets
Dopad vlastnictví suverénním fondem na finanční výkonnost podniků : na příkladu rozvíjejících
se trhů
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 20, (2017) No. 3, p. 176-188
Blíže k problematice zkoumání finančních aspektů aktivit státních fondů bohatství (suverénních fondů,
sovereign wealth fund) na rozvíjejících se trzích, se zaměřením na investiční postupy a výkonnost. Po
krátkém teoretickém úvodu o vlivu institucionálních vlastníků (státních fondů) na finanční výkonnost
cílových podniků autor provádí empirické zkoumání tohoto vztahu u podniků evidovaných na burze
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cenných papírů ve Varšavě v r. 2013. Seznamuje s použitou metodologií a pojednává o empirických
zjištěních. Pozorované dopady vztahu mezi investicemi státních fondů a finanční výkonností podniků
jsou smíšeného charakteru.
Petr Makovský
The value of the firm in dependence on technological shocks : the Czech Republic case
Hodnota firmy v závislosti na technologických šocích : zkušenosti z České republiky
Acta VŠFS, Vol. 11 (2017), No. 1, p. 45-60
Autor v článku ověřuje platnost neoklasické teorie investic s využitím údajů z České republiky za
období 1999-2015. Konkrétně je zkoumán vztah mezi hodnotou firmy a technologickými šoky, kdy
technologické šoky jsou aproximovány Solowovými rezidui a hodnota českých firem vývojem indexu PX.
Primární hypotéza předpokládající, že technologický šok způsobuje růst hodnoty firem, však v českém
prostředí nebyla potvrzena. Neoklasická teorie investování tedy dostatečně nevysvětluje tržní hodnotu
českých firem. Dále autor formuluje alternativní hypotézu a ověřuje ji pomocí autoregresních metod.
Plný text dostupný z: http://www.vsfs.cz/?id=1042
Hans-Peter Siebenhaar
Too big to fail : Ivica Todorić
Příliš velký na to, aby padl : Ivica Todorić
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 216 (9.11.2017), S. 52
Chorvatský zemědělsko-potravinářský konglomerát Agrokor, který se v minulosti podílel 15 procenty
na HDP Chorvatska, se v roce 2017 dostal do insolvence a proti jeho vlastníku I. Todorićovi je vedeno
trestní stíhání pro podezření na falšování bilancí, konkurzní průtahy a zpronevěru. Todorić sám byl
dva týdny na útěku a byl zadržen až v Londýně, kde čeká na vydání do své vlasti. Článek se věnuje
restrukturalizačním možnostem pro někdejší Todorićovo firemní impérium, do nějž chorvatská vláda
zvláštním zákonem dosadila nucenou správu.

Pojišťovnictví. Sociální péče
Jaroslav Urban
Analýza pojistného trhu 2016
Pojistný obzor, Sv. 2017, č. 3, s. 17-20
Zhodnocení vývoje pojistného trhu v České republice v r. 2016 na základě statistických zjištění ČAP.
Detailní pohled na dynamiku předepsaného pojistného v neživotním a životním pojištění a na vývoj
v jednotlivých odvětvích životního pojištění. Dále blíže k vyplaceným pojistným plněním a k hospodářským
výsledkům členských pojišťoven. V závěru dokreslení situace a charakteristických trendů podle již
dostupných předběžných výsledků 1. pololetí r. 2017. -- Vývoji světového pojišťovnictví je věnován
článek na s. 31-33. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv
Susan W. Parker and Petra E. Todd
Conditional cash transfers : the case of Progresa/Oportunidades
Podmíněné peněžní transfery : příklad programu Progresa/Oportunidades
The Journal of economic literature, Vol. 55 (2017), No. 3, p. 866-915
V Mexiku byl v r. 1997 představen speciální program peněžních transferů chudým rodinám. Udělení
dávek bylo podmíněno dodržováním školní docházky u dětí a návštěvami rodin u lékařů. Hlavní novinkou
programu Progresa/Oportunidades přitom nebylo udělování peněžních transferů na základě určitých
podmínek, ale spíše provázanost dávek s investicemi do lidského kapitálu. Mexikem se posléze
inspirovalo několik desítek zemí po celém světě, mj. i USA a Velká Británie. Autoři v článku shrnují a
zkoumají dosavadní studie, které se zabývaly dopady programu v různých oblastech i jeho náklady. –
Poznámky

.
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Jaroslav Vostatek
Czech public and occupational pension schemes and reforms
České veřejné a zaměstnanecké penze a jejich reformy
Acta VŠFS, Vol. 11 (2017), No. 1, p. 61-92
Autor v článku analyzuje proces reformy penzijního systému v České republice od 90. let, kdy došlo
k přechodu na tzv. Beveridgeův systém penzí nezávislých na předchozích výdělcích, a dále navrhuje
reformy, které by český penzijní systém zefektivnily. Nejprve jsou popsány různé sociální modely
(welfare regimes), dále jsou hodnoceny reformy českého penzijního systému, navrženy alternativy
k současnému systému a je analyzován systém NDC. V závěrečných kapitolách autor diskutuje
problematiku zaměstnaneckých penzí z teoretického hlediska i v souvislosti s českým prostředím. Plný
text dostupný z: http://www.vsfs.cz/?id=1042
Vít Holubec, Gabriela Pikorová
Dávky sociálního zabezpečení při migraci v rámci EU
Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2017, č. 3, s. 18-23
Blíže k pravidlům koordinace sociálního zabezpečení, která mají za cíl usnadnit svobodu pohybu pro
evropské migranty v sociální oblasti. Příspěvek představuje čtyři hlavní zásady koordinace a věcný
rozsah koordinačních nařízení (č. 883/2004 a č. 987/2009). Dále popisuje nejdůležitější pravidla koordinace
jednotlivých druhů dávek (dávky v nemoci, v mateřství a rovnocenné otcovské dávky včetně dávek
dlouhodobé péče; dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání; důchody, tj. dávky v invaliditě,
ve stáří a pozůstalostní dávky včetně předdůchodových dávek a pohřebné; dávky v nezaměstnanosti;
rodinné dávky). - Poznámky.
Michaela Veselá
Důchodový systém Kanady
Národní pojištění, Sv. 48, (2017) č. 10, s. 5-8
Kanadský důchodový systém patří díky své vnitřní integritě, zapojení veřejného a soukromého sektoru
a efektivnímu zhodnocování vybraných prostředků mezi nejzdravější a nejudržitelnější na světě.
Článek informuje o pilířové podobě důchodového systému v Kanadě a podrobně představuje
jednotlivé pilíře a jejich roli (první předsunutý pilíř - Old Age Security program - tvořící základní
veřejnou část důchodového systému na federální úrovni; dva veřejné důchodové plány tvořící druhou
komponentu veřejného důchodového systému; druhý pilíř neboli daňově zvýhodněná dobrovolná
penzijní (zaměstnanecká) spoření; třetí pilíř zahrnující soukromé dobrovolné aktivity osob na
finančních trzích).
Vincenzo Carrieri, Cinzia Di Novi, and Cristina Elisa Orso
Home sweet home? Public financing and inequalities in the use of home care services in Europe
Domove, sladký domove? Veřejné financování a nerovnost v užívání služeb domácí péče v Evropě
Fiscal studies, Vol. 38, (2017) No. 3, p. 445-468
Veřejné financování dlouhodobé péče může mít vliv na dostupnost dlouhodobé péče pro potřebné.
Studie na základě empirických údajů z evropských států zkoumá spravedlnost a rozložení v poskytování
domácích pečovatelských služeb ve třech evropských makroregionech (jižní Evropa, kontinentální
Evropa a severní Evropa). Tyto regiony se vzájemně výrazně liší v míře veřejného financování
dlouhodobé péče a v intenzitě společenských a rodinných vazeb. Autoři prostřednictvím
mezinárodních srovnávacích mikrodat z průzkumu SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement
in Europe) odhadují nerovnost ve využívání placené domácí pomoci (nekvalifikovaná péče) a osobní
pečovatelské péče (odborná péče) ve vazbě na příjem, potřebu péče a další faktory. ČR nebyla z důvodu
chybějících hodnot některých ukazatelů do studie zařazena. - Poznámky. -- Viz také další příspěvky
monotematického čísla o vztahu veřejných financí a organizace dlouhodobé péče v rozvinutých státech.
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Petr Jedlička
Vývoj živelních škod a jejich dopad na majetkové pojištění
Pojistný obzor, Sv. 2017, č. 3, s. 40-43
Příspěvek interpretuje posuny, ke kterým došlo u majetkových pojištění za dostupnou dvacetiletou
historii statistických údajů ČAP. Předkládá shrnutí vývoje pojištění domácností, pojištění nemovitostí
občanů a pojištění majetku podnikatelů a zaměřuje se na identifikaci impulzů a změn, které přinesly
katastrofické povodně z let 1997 a 2002 do vývoje představených odvětví majetkových pojištění. Z informací
o meziročním růstu předepsaného pojistného vyplývá, že výrazný nárůst pojistného pro všechna tři
odvětví nastal zejména v r. 2003, kdy pojistitelé po zkušenosti s katastrofickými povodněmi výrazně
zpřesnili související rizikové modelování a reagovali na značný nárůst sazeb zajistného. Související
nárůst pojistného v r. 2003 dosáhl 22 % u pojištění domácností a 28 % u pojištění nemovitostí občanů,
majetkové pojištění podnikatelů zaznamenalo meziroční navýšení 35 %. V závěru ukazuje vývoj počtu
každoročně vyřízených pojistných událostí a porovnává propojištěnost ve třech sledovaných odvětvích
majetkového pojištění. Plný text dostupný z: http://www.pojistnyobzor.cz/archiv

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
Byty dál prudce zdražují : realitní trh
Profi poradenství & finance, Sv. 5, (2017) č. 10, s. 42-43
Aktuální pohled na dynamiku cenového vývoje nemovitostí v ČR za druhé čtvrtletí r. 2017 a rozbor
trendů ovlivňujících zdražování bydlení v Praze a dalších místech ČR. Článek kvantifikuje vliv krátkodobých
pronájmů přes Airbnb na dostupnost bydlení v Praze a dokumentuje nebývale vysoký nárůst cen
starších bytů v hlavním městě i regionech ČR (ve 2. čtvrtletí 2017 byl meziroční nárůst 19 %).
Průměrná prodejní cena bytů stoupla více než o desetinu a dosáhla celorepublikového průměru 49 800
Kč za metr čtvereční, v Praze pak stoupla na 65 663 Kč na metr čtvereční. Článek také upozorňuje na
pokles zásoby nových dostupných bytů a na přetrvávání vysokých cen bydlení v dlouhodobém
časovém horizontu v Praze.
Daniel Schönwitz
Flucht von der Insel : Ferienimmobilien
Útěk z ostrova : rekreační nemovitosti
WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 44, S. 72-73
Němečtí majitelé rekreačních domů, především penzisté, opouštějí ostrov Mallorca ze strachu před
daněmi. Podle odborníků jsou hlavní příčinou exodu Němců z Mallorcy stále přísnější daňová pravidla
v zadluženém Španělsku. Baleárská vláda je zvyšuje až na úroveň, kterou jí dovolí její autonomie.
Podle aktuálních dat statistického úřadu klesl během posledních pěti let počet Němců se sídlem na
Baleárských ostrovech téměř na polovinu.
Jitka Řezníčková
Jak se bydlí v Unii
Statistika & my, Sv. 7, (2017) č. 10, s. 33
Statistický pohled na strukturu typů bydlení v evropských státech se zaměřením na situaci jednočlenných
seniorských domácností v r. 2015 a jejich vzájemné porovnání. Autorka představuje země s nejvyšším
a nejnižším poměrem vlastnického bydlení a podíly domácností s tržním a redukovaným nájemným.
V ČR dosáhl podíl jednočlenných seniorských domácností s vlastním bydlením 69 % (průměr v EU je
65,6 %), tržní nájemné platilo 15,5 % obyvatel ve věku 65 a více let (průměr v EU činil 19,7 %).
Kaiji Chen, Yi Wen
The great housing boom of China
Velký čínský nemovitostní boom
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 9, (2017) No. 2, p. 73-114
Autoři navrhují a empiricky ověřují teorii, která vysvětluje paradoxní boom na trhu nemovitostí v Číně.
Ceny nemovitostí zde totiž již po dekádu rostou výrazně rychleji než disponibilní příjem obyvatel,
zároveň však přetrvává vysoká míra neobsazenosti (vacancy rate) a vysoká míra návratnosti kapitálu.
Klíčovou ingrediencí modelu je přechodné období charakterizované masivní realokací práce od
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tradičnějších, méně produktivních sektorů ke vznikajícím sektorům sestávajícím z produktivních, ale
finančně limitovaných podniků. Vysoká návratnost kapitálu (podpořená především realokací práce) je
zjevně neudržitelná v dlouhodobějším horizontu. Racionální očekávání výrazně nižší míry návratnosti
kapitálu v budoucnu tak motivuje současnou generaci podnikatelů k hledání alternativních způsobů
uchování kapitálu z rychle rostoucího bohatství, což v podmínkách rozvíjející se ekonomiky s omezenou
nabídkou finančních aktiv představují nemovitosti. Rychle rostoucí nemovitostní bublina podle autorů
splaskne ve chvíli, kdy se vyčerpá přebytečná nabídka práce ze zemědělských oblastí. - Poznámky.
By Jonathan Eley
Why Budget fix will not repair market
Proč úprava rozpočtu nedá bytový trh do pořádku
Financial Times, Vol. 2017, No. 39635 (21.11.2017), p. 7
Cena a dostupnost bydlení se staly v Británii žhavou politickou otázkou. Vládnoucí konzervativní
strana přichází o hlasy mileniálů, frustrovaných rostoucími náklady na bydlení. Dosud reagovala
poskytováním dotací nájemcům a kupcům a nabádáním stavebního průmyslu, aby budoval více. Na
ministra financí Philipa Hammonda je vyvíjen silný tlak, aby vyčlenil v novém rozpočtu více peněz na
bydlení. Na rozdíl od převládajícího přesvědčení však z článku vyplývá, že trh bydlení v Británii je
sice v některých ohledech nefunkční, ale rozhodně netrpí nedostatkem bytů.

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
Marie Salačová
Další nejasnosti v poskytování cestovních náhrad
Národní pojištění, Sv. 48, (2017) č. 10, s. 16-19
Autorka upozorňuje na některé problémy kolem poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních
cestách zaměstnanců, které nejsou výslovně řešeny v zákoně, a uvádí, že přiznávání předmětných
náhrad musí být vyvozeno ze zákoníku práce. Rozebírá situace náhrad za víkendy, postupu v případě
nemoci v průběhu pracovní cesty, vyřešení poruchy na vozidle, náhrady za dálniční známku a určení
lokality pro účely poskytování cestovních náhrad u zahraniční pracovní cesty.
Zuzana Kollárová
Je zlé, ak štát diktuje podnikateľom, ako platiť zamestnancov : sociálny balíček
Trend, Sv. 27, (2017) č. 41, s. 22-25
Polemický příspěvek k připravovaným opatřením sociálního balíčku na Slovensku, které se týkají také
změn v pracovní legislativě. Autor rozebírá skokové navýšení minimální mzdy od ledna 2018 a
upozorňuje, že bez zvýšení nezdanitelného základu daně z této úpravy minimální mzdy bude více
profitovat stát než zaměstnanec. Dále se zaměřuje na vyplácení dobrovolných 13. a 14. platů (do určité
výše osvobozených od daně a odvodů) a na povinné navyšování pracovních příplatků, zejména za
práci v noci a o víkendech a svátcích. Shrnuje výhrady zaměstnavatelů k návrhům a na příkladě
pekáren uvádí očekávané dopady na cenový růst a ekonomickou činnost zaměstnavatelů.
Yuliya Demyanyk, Dmytro Hryshko, María Jose Luengo-Prado, Bent E. Sørensen
Moving to a job : the role of home equity, debt, and access to credit
Stěhování za prací : role nemovitého kapitálu, dluhu a přístupu k úvěrům
American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 9, (2017) No. 2, p. 149-181
Autoři zkoumají, jak se vzájemně ovlivňují nemovitý kapitál (home equity) s mobilitou na relativně
slabých a silných trzích práce ve Spojených státech v době Velké recese. Docházejí k závěru, že záporný
nemovitý kapitál není významnou bariérou pro stěhování se za prací, protože přínosy rozhodnutí přijmout
zaměstnání v jiném regionu převažují nad náklady stěhování. Tento vzorec platí i pro vlastníky
nemovitostí, kteří nemohou vyhlásit platební neschopnost při splácení svých hypoték. K empirickému
zkoumání je přitom využit velký vzorek dat ohledně úvěrových zpráv spojený s daty, která se týkají
hypotečních půjček. Autoři nakonec konstatují, že prudký pokles cen nemovitostí v průběhu Velké
recese nevedl v USA k omezení mobility pracovní síly. - Poznámky.
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Francine D. Blau and Lawrence M. Kahn
The gender wage gap : extent, trends, and explanations
Genderová mezera v platech : rozsah, trendy a vysvětlení
The Journal of economic literature, Vol. 55 (2017), No. 3, p. 789-865
Autoři ve svém příspěvku rozebírají na základě dat z let 1980-2010 velikost rozdílů v platech mezi
muži a ženami v USA i trendy těchto rozdílů. Nejprve dokumentují vývoj genderové mezery v platech, a
dále se zaměřují na různé faktory, které ji ovlivňují, a to konkrétně např. na vzdělání, zkušenosti,
průmyslové odvětví, i příslušnost k odborům. V 80. letech velikost části mezery, jejíž příčiny neznáme,
klesla, nyní ale zůstává stabilní. Autoři zkoumají v této souvislosti i další faktory, např. averzi k riziku.
Poté se zabývají vlivem norem, psychologických faktorů i nekognitivních vlastností, a dále také
vlivem politik (antidiskriminační, rodinné), a určují jejich kvantitativní dopady ve srovnání s dříve
posuzovanými faktory. Ačkoli autoři vycházeli z dat z USA, lze podle nich výsledky výzkumu
vztáhnout i na další vyspělé země. - Poznámky.
Diana Bílková
Vývoj genderové mzdové nerovnosti v České republice za posledních 20 let
Politická ekonomie, Sv. 65, (2017) č. 5, s. 623-646
Genderová mzdová nerovnost je ukazatelem, který říká, jaká je mzdová diferenciace na trhu práce podle
pohlaví, a obsahuje v sobě jak informaci o segregaci, tak o diskriminaci na trhu práce. Mzdovou diskriminaci
tedy neměří. Článek přináší analýzu vývoje genderové mzdové nerovnosti v neprospěch žen v ČR za
posledních dvacet let celkově a od r. 2009 rovněž podle různých demografických a socioekonomických
hledisek. Věnuje se tendencím vývoje diferencí v úrovni mezd mezi oběma pohlavími i predikci těchto
diferencí na následující období. Podle zjištěných výsledků mají ženy stabilně průměrnou i mediánovou
hrubou (nominální i reálnou) měsíční mzdu výrazně nižší než muži a genderová mzdová nerovnost v ČR
je velmi výrazná. - Poznámky.
Jitka Špeciánová
Základní nepodmíněný příjem : co (ne)dokáže zajistit a v čem je jiný?
Politická ekonomie, Sv. 65, (2017) č. 5, s. 601-622
Autorka nejprve představuje koncept základního nepodmíněného příjmu, věnuje se zdůvodnění
myšlenky základního příjmu dle jeho obhájců a návrhům způsobů jeho financování. Dále provádí rozbor
systému základního příjmu z hlediska dopadu na individuální nabídku práce a seznamuje s některými
empirickými výsledky výzkumu kvantitativní změny nabídky práce (rozhodování o odpracovaných
hodinách) a motivace pracovat v souvislosti s rezervační mzdou. Poté porovnává, jak se základní
příjem liší od jiných typů podpor pro chudší vrstvy obyvatelstva (subvence mezd, cílené sociální
programy, negativní zdanění příjmu, daňové kredity) a polemizuje s tvrzením obhájců základního
příjmu, že jeho příjemce si polepší oproti současné situaci, kdy je mu státem vyplácena podmíněná
pomoc. Z tohoto porovnání je patrné, že základní příjem dokáže zajistit stejný nebo vyšší užitek jeho
příjemci jako ostatní programy, některé tyto programy ale více posilují nabídky k práci. Autorka
dospívá k závěru, že základní nepodmíněný příjem je schopen naplnit pouze některá avizovaná
pozitiva. - Poznámky.
Olga Bičáková
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením : novela zákona. (1.)
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 12, (2017) č. 12, s. 7-9
Informace o změnách zákona o zaměstnanosti novelou č. 327/2017 Sb., která upravuje oblast
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Hlavním cílem je zajištění přehledného, administrativně
jednoduchého systému podpory zaměstnávání těchto osob. V této části autorka představuje oddělení
volného a chráněného trhu práce, přínosy zřízení institutu zaměstnavatele na chráněném trhu práce,
roční zprávy o činnosti tohoto zaměstnavatele i příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. Rozebírá také úpravu příspěvku na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením,
plnění povinností povinného podílu zaměstnávání a příspěvek na úhradu provozních nákladů.
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Zkrácené obsahy časopisů
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny
Ekonom : týdeník Hospodářských novin
Sv. 61, (2017) č. 46
Platy v čase hojnosti - téma čísla přináší velký přehled mezd a pohled na jejich růst v jednotlivých
odvětvích a regionech ČR (s. 12-21); Jak si vede Uber - v ČR a ve světě (s. 32-33); Luther: teolog,
který vdechl kapitalismu ducha: u rozvoje moderního podnikání stálo protestantství a kalvinismus blíže k sepětí náboženství a ekonomiky v Evropy (s. 42-44); Nová pravidla pro pracovní cesty za
hranice rozdělují Evropu: EU chce pro zaměstnance vyslané do ciziny stejné platy, jako tam mají
místní. Firmy jsou proti (s. 52-54).
Práce a mzda
Sv. 65, (2017) č. 11
Aktuální změny v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (s. 8-13);
Ochrana osobních údajů zaměstnanců od A (přes GDPR) do Z (s. 22-26); Zvýšení minimální mzdy od
1.1.2018 - vybrané situace (s. 30-32) a související článek na s. 14-18; Zdravotní pojištění při zaměstnání
ve více státech Evropské unie (s. 35-38); Zásady efektivního vzdělávání zaměstnanců (s. 43-48);
Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou (zase jinak) - judikát NS (s. 49-52).
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM]
Sv. 12, (2017) č. 12
Živnostenský zákon - novela č. 289/2017 Sb. (s. 3-6); Zaměstnávání osob se zdravotním postižením novela zákona č. 327/2017 Sb. (1.) (s. 7-9); Novela zákona o nemocenském pojištění - dlouhodobé
ošetřovné (s. 10-14); Pracovní smlouva - jak ji správně napsat (s. 15-19); Pobírání renty - podstatná změna
poměrů (1.) (s. 25-28); Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2.) (s. 29-30); Pracovní
poměr na dobu určitou - obrana zaměstnance (s. 31-34); Zaměstnanec s příjmy z podnikání a optimalizace
daňové povinnosti (s. 35-38); Příjmy z prodeje a držby dluhopisu na straně zaměstnance (s. 39-41);
Spolupracující osoby a daň z příjmů (s. 42-43); FKSP a daň z příjmů (2.) (s. 57-59); Odměňování
úředníků, zaměstnanců a členů zastupitelstva obce - změny (s. 60-63); Účetní závěrka příspěvkových
organizací (s. 64-67).

Právo
Richard Král
K zamezování regulatorně zcela bezpředmětné nebo zbytečně zatěžující transpozice směrnic EU
v České republice
Správní právo, Sv. 50, (2017) č. 5, Legislativní příl. č. III/2017, s. LXVI-LXXIII
Článek se zabývá dvěma nežádoucími jevy, se kterými se lze občas setkat v české transpoziční praxi.
Jde o regulatorně zcela bezpředmětnou transpozici a regulatorně zbytečně zatěžující (gold-plating)
transpozici směrnic EU do právního řádu ČR. Autor oba tyto jevy vymezuje, poukazuje na jejich
nežádoucí aspekty, uvádí konkrétní příklady a navrhuje opatření k jejich efektivnímu zamezování.
Regulatorně zcela bezpředmětná transpozice směrnice EU je dokumentována na promítnutí směrnice
č. 2003/41/ES, o činnosti zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, v ČR. Autor se
podrobněji také věnuje specifickým opatřením k zamezení neodůvodněného gold-platingu na úrovni
EU i na národní úrovni a informuje o přijetí "Metodické pomůcky pro prevenci nadbytečné regulatorní
zátěže při implementaci práva EU" z listopadu 2016 v ČR. - Poznámky.
Kateřina Staňková, Michala Hengalová
Komplexní reforma správního trestání. Část 4., Dopady reformy správního trestání na
hospodářskou soutěž
Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 10, s. 54-59
Právní úprava přestupků v ČR doznává od 1.7.2017 výrazných změn. V této části autorky seznamují
s dopadem změnového zákona č. 183/2017 Sb. do zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže. Podrobněji se věnují aplikaci právních norem v oblasti přestupků na úseku ochrany
hospodářské soutěže, pojetí odpovědnosti za spáchání přestupku, speciální úpravě promlčecí doby,

34

Informace Odborné knihovny MF
Dokumentace českého a zahraničního tisku
__________________________________________________________________________________________

vyměřování pokut v oblasti hospodářské soutěže a neaplikování institutu upuštění od potrestání. Dále
objasňují změny v základních aspektech vedení správního řízení i dopad do zákona č. 395/2009 Sb.,
o významné tržní síle. Autorky uvádějí, že předmětná novelizace nepřináší zásadní převrat a jedná se
do značné míry o pouhou kodifikaci judikatury NSS. Pojednávají také o kodifikaci některých zásad
trestního práva i na správní trestání v oblasti ochrany hospodářské soutěže. - Poznámky.
Jakub Čech
Konec režimu safe harbour pro on-line platformy?
Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 10, s. 50-52
Článek rozebírá některé body rozsudku Soudního dvora EU ze 14.7.2017 ve věci Pirate Bay, v němž
odpovídá na otázku Nejvyššího soudu Nizozemska, zda provozovatel internetové platformy sděluje chráněná
díla veřejnosti ve smyslu směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva, jestliže jeho
internetová stránka sice neobsahuje žádná chráněná díla, ale existuje systém, jehož prostřednictvím se
indexují a kategorizují metainformace o chráněných dílech, jež se nacházejí v zařízeních uživatelů.
Tato otázka má zásadní význam při hodnocení odpovědnosti za porušování autorských a jiných práv
v prostředí internetu. Takoví provozovatelé spoléhají na režim vyloučení odpovědnosti za takto
přenášené informace, tzv. safe harbour, který byl zakotven ve směrnici o elektronickém obchodu
č. 2000/31/ES. Autor zvažuje dopad rozhodnutí ve věci Pirate Bay na ochranu v režimu safe harbour. Poznámky.
Jan Dědič, Kateřina Ronovská
Nad návrhem zákona o statusu veřejné prospěšnosti
Správní právo, Sv. 50, (2017) č. 4, s. 169-189
K vymezení základních charakteristických rysů veřejně prospěšné právnické osoby došlo v § 146
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Krátce po nabytí účinnosti tohoto zákoníku v r. 2014 započala na
ministerstvu spravedlnosti příprava návrhu zákona o veřejné prospěšnosti, který byl přeložen do PS
Parlamentu ČR v lednu 2017. Příspěvek kriticky rozebírá aktuální předkládaný návrh zákona o veřejné
prospěšnosti (VP). Autoři upozorňují, že aktuální daňové právo definuje postavení tzv. veřejně prospěšného
daňového poplatníka na základě zcela odlišných kritérií, než návrh zákona o VP, a pokud bude zákon
přijat v navrhované podobě, dvojí definice "veřejné prospěšnosti" bude přinášet řadu problémů. Na ty je
dále v článku upozorněno. Autoři také zmiňují další procesní souvislosti a výkladové problémy návrhu
zákona o VP, který dle jejich názoru trpí celkovou koncepční a obsahovou vadností a hodnotovou
neukotveností. - Poznámky. -- Viz také příspěvek v čas. Unes č. 11/2017, s. 8 o zákonu č. 303/2017 Sb.
Jan Dědič, Jan Lasák
Opatrovník obchodní korporace jmenovaný pro případ konfliktu zájmů
Bulletin advokacie, Sv. 2017, č. 10, s. 19-25
Rekodifikace soukromého práva změnila s účinností od 1.1.2014 fungování mnoha institutů českého
korporačního práva. Jedním z nich je i nová právní úprava hmotněprávních opatrovníků právnických
osob, jež byla výslovně začleněna do občanského zákoníku. Od účinnosti rekodifikace již uplynuly
více než tři roky a opatrovníci (především) obchodních korporací se stali běžnou součástí tuzemské
korporační praxe. Nová právní úprava opatrovnictví je však podle autorů článku protkána řadou
nejasností. - Poznámky.
Jan Procházka
PSD2 a GDPR: harmonie, či disonance?
Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 10, s. 46-48
Autor vychází z potřeby sladit požadavky regulace ve formě nové směrnice o platebních službách na
vnitřním trhu (PSD2) a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v praxi. Oba předpisy
staví na obecném principu, že výlučným majitelem osobních údajů je jednotlivec, a ten má mít možnost
rozhodnout, jakým způsobem budou jeho data zpracována, uchována a s kým budou sdílena. Věnuje
se souhlasu klienta pro třetí strany mající povolení od regulátora (tzv. TPP), jeho úpravě dle PSD2 a
dle nového zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb. i problematice citlivých údajů o platbách. Dále
zvažuje dopady nedokončení regulatorních technických standardů (RTS) pro silné ověření klienta a
bezpečnou komunikaci, zejména ve vztahu ke "screen scrapingu" a k přechodnému období. Poznámky.
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Jan Řehola, Václav Ulrich
Questions and challenges arising from law enforcement on the Internet : lessons learned from recent
online gambling case law
Problémové otázky vyplývající z vymáhání práva na internetu : poučení ze současného
precedenčního práva k online hazardu
Daně a finance, Vol. 25, (2017) No. 3, p. 36-42
Autoři rozebírají problematiku vymáhání národních pravidel regulace online hazardu v prostředí
internetu. Shrnují pravidla vztahující se k vymáhání práva při mezinárodním provozování internetových
hazardních her a analyzují jejich omezení, zejména ve světle nedávných rozhodnutí Soudního dvora EU
a Ústavního soudu ČR. Následně se zaměřují na postihy za nelegální mezinárodní provozování online
hazardu v ČR z pohledu českých soudů a na změnu problematiky po přijetí nového zákona o hazardních
hrách č. 186/2016 Sb. (s účinností od 1.1.2017). Dále analyzují otázku blokování webových stránek
nelegálních provozovatelů a nález Ústavního soudu ve věci používání tohoto mechanismu zakotveného
v novém zákoně o regulaci hazardu (č.j. Pl. ÚS 28/16). - Poznámky. -- Více k nálezu ÚS publikovanému
pod č. 95/2017 Sb. viz Legislativní příloha č. III/2017 čas. Správní právo č. 5/2017, s. LXXIX.
Hana Zemanová Šimonová
Reforma ochrany osobních údajů v EU z pohledu pracovněprávních vztahů
Bulletin advokacie, Sv. 2017, č. 9, s. 25-32
Článek se zaměřuje na aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů v pracovněprávních
vztazích a dále na souhlas subjektu údajů, který i nadále zůstává jedním ze stěžejních právních titulů
pro zákonné zpracování jak osobních údajů, tak zvláštních kategorií osobních údajů. Pozornost je dále
věnována právům zaměstnance jakožto subjektu údajů a také administrativním povinnostem správce,
které se rozšířily a budou se samozřejmě dotýkat rovněž zaměstnavatelů. Popsán je též nový institut,
kterým je pověřenec pro ochranu osobních údajů, s nímž je spojena řada pracovněprávních konsekvencí.
Závěrem jsou nastíněny právní prostředky ochrany, které GDPR upravuje. - Poznámky. -- V tomto čísle
další články k tématu GDPR: GDPR - revoluce, nebo rozvedení stávajícího?, s. 15-24; GDPR v otázkách
a odpovědích, s. 33-38; Doporučení CCBE ohledně klíčových opatření pro advokáty, s. 69-71.
Alžběta Krausová
Status elektronické osoby v evropském právu v kontextu českého práva
Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 20, s. 700-704
V únoru 2017 přijal Evropský parlament usnesení o občanskoprávních pravidlech pro robotiku, které zmiňuje
některé společenské trendy související s rozvojem umělé inteligence a stoupající poptávkou po nejrůznějších
typech robotů a nastiňuje pravděpodobné scénáře budoucího vývoje. Přichází také s doporučeními pro
možnou budoucí úpravu odpovědnosti za škodu způsobenou roboty zavedením zvláštního statutu
robota - statusu elektronické osoby. Autorka ukazuje kontroverznost tohoto návrhu a v článku objasňuje
některé aspekty tohoto možného právního řešení. Rozebírá pojetí autonomního robota a problematičnost
pojmu inteligentní robot. Dále zvažuje status elektronické osoby ve vztahu k novému občanskému
zákoníku a rozebírá problematiku regulace odpovědnosti za jednání inteligentních a autonomních
robotů v českém právním prostředí. - Poznámky.
Radim Polčák
Virtualizace sdílené ekonomiky a fenomén internetových platforem. 1. část
Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 10, s. 42-45
Významným prvkem odlišujícím sdílenou ekonomiku od tradičních transakcí je povaha a relativní
význam zprostředkovatele. V podmínkách informační společnosti je jím služba, kterou označujeme jako
platformu sdílené ekonomiky. Příspěvek rozebírá specifika internetových platforem, jejich právních
vztahů a identifikuje odlišnosti v porovnání s klasickými zprostředkovateli. Autor zdůrazňuje, že platforma
kompletně kontroluje fungování obou typů virtuálních identit (poskytovatele služby i spotřebitele) a za
užití různých sofistikovaných nástrojů se snaží dosáhnout uzavření smluv na hlavní plnění. Dále řeší otázky
ochrany spotřebitele u platforem, kde autor upozorňuje na posun a vznik nového typu spotřebitelského rizika
spočívajícího v informační dominanci platformy nad spotřebitelem. V té souvislosti se zabývá podmínkami
zpracování osobních údajů a dalších nespecifických dat pocházejících od spotřebitele a problematikou
souhlasu se zpracováním osobních údajů dle ujednání v uživatelských smlouvách. - Poznámky.
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Zdenka Papoušková
Vybrané právní aspekty virtuální měny Bitcoin
Daně a finance, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 18-25
Příspěvek shrnuje a analyzuje problematiku kryptoměn se zaměřením na bitcoin z pohledu jejich
právního pojetí a zvažuje zařazení a právní úpravu tohoto institutu v ČR. Autorka rozebírá podstatu a
právní pojetí kryptoměny a elektronických peněz v ČR, jejich odlišnosti a vymezuje výhody a nevýhody
elektronických peněz. V rámci problematiky vyvrací hypotézu, že kryptoměna je měnou v právním
slova smyslu. V závěrečné části pak nabízí krátký přehled vývoje právního pojetí kryptoměn/bitcoinu
ve vybraných zemích (Slovensko, USA, Velká Británie, Německo, Švédsko, Izrael, Thajsko). Za
nejvhodnější současné pojetí povahy bitcoinu autorka považuje německé chápání tohoto pojmu
(spolkové MF uznalo bitcoin za "soukromou měnu" a také za účetní jednotku ve smyslu německého
zákona o bankovnictví) a podporuje pojetí bitcoinu jako finančního instrumentu. - Poznámky.
Ivan Pavelka
Základní instituty ochrany utajovaných informací v ČR
Správní právo, Sv. 50, (2017) č. 5, s. 258-268
Úvod do problematiky ochrany utajovaných informací a seznámení se základními instituty právní
úpravy této oblasti v ČR. Autor představuje prameny právní úpravy ochrany utajovaných informací
(zejména zákon č. 412/2005 Sb. a prováděcí vyhlášky), definuje utajované informace, stupně utajení a
zvláštní režim nakládání. Podrobněji se zabývá obsahovými rozdíly mezi termíny utajovaná informace
a utajovaný dokument. Krátce pojednává o základních aspektech přístupu k utajované informaci a
o jednotlivých druzích zajištění ochrany utajovaných informací. Věnuje se také neutajovaným
dokumentům EU a NATO s omezeným přístupem, problematice citlivých činností a bezpečnostní
způsobilosti. - Poznámky.
Jana Drexlerová
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. (2.)
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 12, (2017) č. 12, s. 29-30
Článek představuje nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který
s účinností od 1.7.2017 komplexně upravuje základy a podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy
sankcí a pravidla pro jejich ukládání včetně řízení o přestupku. V této části se autorka zaměřuje na
správní trestání (místo termínu sankce se užívá správní trest), na pravidla pro ukládání správních trestů
a na přestupky nově projednávané obecními úřady. Rozebírá také specifickou situaci střetu rozhodnutí
o přestupku s trestním řízením. Poté se věnuje zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který
upravuje konkrétní skutkové podstaty přestupků neupravených v jiných speciálních zákonech.

Statistika. Demografie. Sociologie
Ričardas Mileris
Depopulation phenomeon of Lithuania: upcoming challenges for the country's economy
Fenomén depopulace v Litvě: budoucí výzvy pro hospodářství země
Ekonomické rozhľady, Vol. 46, (2017) No. 3, p. 273-293
Problematika budoucích následků prudkého snižování počtu obyvatel Litvy v případě, kdy tento negativní
trend posledního čtvrtstoletí bude nadále pokračovat (každoročně se populace snižuje v průměru
o jedno procento). Autor prostřednictvím statistických modelů předpovídá demografický vývoj Litvy
do r. 2040 a analyzuje nastávající ekonomické změny v souvislosti s vylidňováním. Porovnává také
demografický vývoj Litvy s celosvětovým vývojem a se statistickými trendy ve změně počtu obyvatel
v EU. Následně rozebírá hlavní faktory snižování počtu obyvatel Litvy (vysoká emigrace, záporný
přírůstek v důsledku vyšší úmrtnosti) a charakterizuje hlavní hospodářské odlišnosti Litvy a ostatních
zemí EU s cílem analyzovat ekonomické příčiny emigrace a vylidňování. V závěru shrnuje
nadcházející hospodářské důsledky postupného snižování počtu obyvatel.

37

Dokumentace českého a zahraničního tisku
Informace Odborné knihovny MF
__________________________________________________________________________________________

Jiří Mrázek
Measuring regional price levels in the Czech Republic
Měření regionální cenové úrovně v České republice
Statistika, Vol. 54, (2017) No. 3, p. 84-87
Index regionální cenové hladiny (Regional Price Level Index, RPLI) poskytuje cenné a zajímavé
informace, nicméně dosud není oficiálním statistickým výstupem Českého statistického úřadu ani
Eurostatu. Příspěvek analyzuje vybrané aspekty dvou studií s tematikou RPLI v ČR, které se v nedávné
době objevily (jednu z nich vytvořila skupina výzkumníků z Vysoké školy ekonomické a ČSÚ, druhou
tým z Technické univerzity Liberec). Obě vycházely z dat obsažených v databázi indexu spotřebitelských
cen ČSÚ. Autor provádí základní zhodnocení těchto studií a zmiňuje některé obtíže, na které se naráží
ve snaze o měření indexů regionálních cenových hladin v ČR. Zdůrazňuje, že cenová hladina
spotřebního zboží je v ČR poměrně homogenní a odchylky RPLI se dají vysvětlit podmínkami
místního trhu práce. - Poznámky.
Kevin Kovacs, Bryan Boulier, Herman Stekler
Nowcasting: identifying German cyclical turning points
"Teďpověď": identifikace bodů obratu v německém ekonomickém cyklu
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 237, (2017)
No. 4, p. 329-341
Autoři představují vlastní kvalitativní index zahrnující v danou dobu dostupná statistická hlášení
(Economic News Index, ENI) a aplikují jej na vývoj německé ekonomiky v letech 2008/09 a 2012/13,
kdy došlo ke dvěma recesím. Docházejí k závěru, že pomocí ENI by býval mohl být nástup těchto
recesí včas rozpoznán (tj. byla by bývala možná tzv. teďpověď - nowcasting). Pro širší etablování ENI
by však měly být zjištěné výsledky ještě zopakovány u bodů obratu v ekonomických cyklech jiných
ekonomik. - Poznámky.
Karolína Súkupová
Růst HDP v Evropské unii zrychlil
Statistika & my, Sv. 7, (2017) č. 10, s. 16
Stručný statistický pohled na aktuální růst hrubého domácího produktu evropských ekonomik. Je zdůrazněno,
že hospodářský růst v EU v porovnání s předchozím rokem i čtvrtletím zrychlil, mezi nejrychleji
rostoucí země se zařadilo Irsko, Malta, Rumunsko, Estonsko, Slovinsko, Lotyšsko a ČR. Přiložený
graf dokumentuje meziroční růst HDP ve 2. čtvrtletí r. 2017 v jednotlivých členských státech.
Andrea Tkáčová, Veronika Kišová
Zmeny zloženia kompozitného predstihového indikátora Slovenska v čase
Politická ekonomie, Sv. 65, (2017) č. 5, s. 583-600
Kompozitní předstihové ukazatele (composite leading indicator, CLI) se používají ke krátkodobé
predikci cyklického vývoje ekonomiky a stanovení bodů obratu. Autorky nejprve přinášejí přehled
současných přístupů k tvorbě CLI pro SR podle metodiky OECD, Eurostatu a některých slovenských
autorů a porovnávají přístupy k jeho vytvoření. Dále navrhují vlastní kompozitní předstihový ukazatel
na sledování slovenského hospodářského cyklu a zjišťují, zda dochází ke změnám jeho složení v čase.
Ověřují, zda CLI vypočítané z nejdelších časových řad (1997-2015) vyhovují také predikci kratších
časových úseků hospodářského cyklu. Výsledky ukazují, že ve dvou kratších alternativních časových
úsecích nelze tento CLI použít pro krátkodobou predikci slovenského hospodářského cyklu a je
potřeba změnit jeho složení.
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Veřejná správa
Petr Kolman
"Nové" veřejné zakázky - vyloučení účastníka zadávacího řízení
Veřejné zakázky, Sv. 2017, č. 3, s. 40-43
Autor představuje problematiku vyloučení účastníka zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb. Zdůrazňuje, že zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, v souladu se
zásadou legality, pouze a jen z důvodů stanovených tímto zákonem. V příspěvku rozebírá jednotlivé důvody
vyloučení a zaměřuje se na problémy s posuzováním mimořádně nízké nabídkové ceny a vysvětlení způsobu
stanovení její výše. Dále se zaměřuje na vyloučení účastníka v případě, že je u něj prokázán střet zájmů, a
doporučuje preventivní kroky k budoucímu vyloučení ovlivnění hospodářské soutěže účastí subjektu, který se
podílel na přípravě zadávacích podmínek. Poté seznamuje s vyloučením pro nezpůsobilost, vyloučením pro
zpochybnění důvěryhodnosti účastníka a připomíná, že při vylučování platí povinnost dodržet zásadu rovného
zacházení a nediskriminace. - Poznámky. -- K tématu vyloučení pro nezpůsobilost viz i příspěvek na s. 50-52.
Jozef Andacký
Čo ukázal život so štátnymi e-schránkami
Trend, Sv. 27, (2017) č. 42, s. 30-32
Autor po uplynutí tří měsíců provozu povinných elektronických schránek na Slovensku, které jsou
jediným komunikačním kanálem státu se statutárními orgány společností, hodnotí praktické fungování
projektu. Upozorňuje také na vybrané změny, které přináší novela zákona o e-governmentu ze září 2017
(zejména omezení rozsahu úkonů, při kterých mohou úřady vyžadovat zaručený elektronický podpis, a
zavedení centrálního doručování úředních rozhodnutí občanům). Zdůrazňuje, že řada firem ještě není
připravena na nový systém a že si musí uvědomit nutnost zavedení nových procesů nebo informačních
systémů pro správu a oběh elektronických dokumentů. Dále zmiňuje otázku zplnomocnění přístupu do
e-schránky, platnosti elektronického podpisu a zaručené konverze e-dokumentu na listinný. -O zranitelnosti eID karet a kvalifikovaného e-podpisu viz Trend č. 44/2017, s. 10-16.
Dietmar Harhoff, Monika Schnitzer
Digitale Wüste in deutschen Amtsstuben : E-Government
Digitální poušť v německých úřadovnách : e-government
Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 210 (1.11.2017), S. 20-21
Německo podle autorů výrazně zaostává v digitalizaci své veřejné správy, což vyplývá i z indexu digitalizace
Evropské unie, kde z členských států na spolkovou republiku připadá až 21. pozice. Stále například
chybí centrální portál státní správy, veřejné registry, webové stránky a archivy úřadů nejsou navzájem
propojené a občané a firmy jsou nuceni u každé instituce předkládat stále znovu své doklady a vyplňovat
zvláštní formuláře. Koncem r. 2016 byl sice učiněn důležitý krok k naplnění projektu e-governmentu
v podobě rozšíření spolkových kompetencí při koncipování přístupu ke službám úřadů všech úrovní a
stanovení zákonné lhůty pěti let, do kdy mají být správní služby nabízeny online. Po těchto
legislativních opatřeních se však již nic dále nestalo. Autoři, kteří jsou zároveň členy Expertní komise
spolkové vlády pro výzkum a inovace, proto vyzývají k akci a především požadují větší pravomoci pro
Plánovací radu vlády pro oblast IT při stanovování závazných standardů v digitalizaci veřejné správy.
Kristýna Tlustošová, Barbora Skalle
K dostupnosti zadávací dokumentace
Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 6 (listopad), s. 34-37
V rámci hodnocení praktických zkušeností a nejasností u nového právního předpisu pro oblast zadávání
veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.) se autorky zaměřují na problematiku uveřejnění zadávací
dokumentace na profilu zadavatele. Pod pojem zadávací dokumentace se zařazují veškeré zadávací
podmínky, které jsou v ní písemně a formálně obsaženy, zadávací podmínky pak představují konkrétní
vyjádření požadavků zadavatele. Ustanovení o dostupnosti zadávací dokumentace obsahuje § 96 ZZVZ.
Autorky rozebírají otázky související s okamžikem a dobou uveřejnění, s výjimkou z povinnosti
uveřejnění zadávací dokumentace nebo její části na profilu a provázaností na § 211 a s uveřejňováním
formulářů dle § 212. Dovozují, že již není nutné opatřit zadávací dokumentaci zveřejněnou na profilu
zadavatele elektronickým podpisem.
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Lenka Matochová, Marek Šimka
K podepisování zadavatele v zadávacím řízení. (I.)
Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 6 (listopad), s. 22-26
Přiblížení problematiky elektronického podepisování zadavatele v zadávacím řízení podle zákona o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Autoři upozorňují na zavedení povinné elektronické komunikace
mezi zadavatelem a dodavatelem dle tohoto zákona a dále se zaměřují na změny v oblasti elektronického
podepisování, ke kterým došlo na základě nařízení eIDAS a zákona č. 297/2016 Sb. o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Rozebírají úroveň důvěryhodnosti elektronických
podpisů (EP) se zaměřením na zaručený EP, zásadní jednání podle § 211 odst. 5 zákona o zadávání
veřejných zakázek a volbu způsobu vypravení zásadního jednání. Zvažují také pravidla využití datové
schránky a elektronického nástroje a jejich preference v zadávacím řízení.
Jana Radilová
Novinky v legislativě s dopadem na veřejný sektor
Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 6 (listopad), s. 16-21
Článek představuje vybrané právní předpisy, přijaté v tomto roce, které mají nebo v dohledné době budou
mít vliv na místní správu a samosprávu: novelu zákona o střetu zájmů č. 14/2017 Sb. doplňující registr
majetkových oznámení; novelu zákona o obcích č. 257/2017 Sb. upravující oblast nakládání s majetkem
územně samosprávných celků; změnu v oblasti odměňování a odpovědnosti členů zastupitelstev ÚSC
novelou č. 99/2017 Sb. a č. 318/2017 Sb.; novelu zákona o obecní policii č. 248/2017 Sb.; novelu
zákona o rozpočtovém určení daní č. 260/2017 Sb. zvyšující podíl obcí na výnosu DPH; novelu veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb.; novelu zákona o registru smluv č. 249/2017 Sb. obsahující výjimky z povinnosti
uveřejnění a novelu stavebního zákona č. 225/2017 Sb. zavádějící tzv. koordinované povolovací
řízení. Zmiňuje také nepřijetí zákona o řízení a kontrole veřejných financí.
Lukáš Michna, Adéla Havlová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve veřejné správě
Veřejné zakázky v praxi, Sv. 5, (2017) č. 6 (listopad), s. 38-40
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) chápe institut pověřence pro ochranu osobních
údajů (data protection officer, DPO) jako klíčového činitele v novém systému ochrany osobních dat a
stanoví podmínky pro jeho ustanovení, pozici a úkoly. Příspěvek shrnuje příslušná ustanovení GDPR
vztahující se k pověřenci a upozorňuje, že jeho jmenování je pro orgány veřejné správy povinné. Zaměřuje
se na požadavky na osobu DPO (profesní kvality, schopnost plnit základní úkoly), na jeho postavení
v orgánu veřejné správy, nutnost autonomie DPO při výkonu činnosti a na ustanovení pověřence pro
ochranu osobních údajů pro skupinu subjektů veřejné správy.
Tomáš Vyhnánek ; rozhovor vedl Jiří Chum
Ve státní správě musí být jasné, kdo je za co odpovědný
Veřejná správa, Sv. 28, (2017) č. 23, s. 2-5
Rozhovor s náměstkem ministra financí pro finanční řízení a audit T. Vyhnánkem nejen o osudech
zákona o řízení a kontrole veřejných financí, rozklikávacích rozpočtech, novém projektu pro města a
obce CityVizor, e-governmentu a postavení ekonomie a matematiky ve veřejné správě. -- V tomto čísle
další článek k webové aplikaci vyvinuté MF pro města a obce: CityVizor - Hospodaření měst a obcí
přehledně, s. 6-7.
Zkrácené obsahy časopisů
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny
Obec & finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst a regionů
Sv. 22, (2017) č. 5
Výdaje obcí na zastupitelstvo (s. 14); Význam regionální politiky s ubývajícími prostředky z EU
poroste (s. 22-23); Směna pozemku a DPH (s. 27); Obce jako poskytovatelé dotací, návratných finančních
výpomocí a darů - část 3 (s. 32-33); Novinky ve financování přenesené působnosti obcí v roce 2018 (s. 37);
Místní poplatek za komunální odpad (s. 38-40); Skrytá rizika pro obce v řadě dotačních programů a
ekologických projektů (s. 48-49); Zodpovědná příprava na GDPR s IS Munis (s. 56-57).
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Veřejná správa
Sv. 28, (2017) č. 23
Tomáš Vyhnánek: Ve státní správě musí být jasné, kdo je za co odpovědný (s. 2-5); CityVizor Hospodaření měst a obcí přehledně (s. 6-7); V Dříteči zasedl venkovský parlament. Organizace chtějí
navštívit eurokomisařku (s. 8-10); Co se stane 1. ledna 2018? - poskytování dotací (s. 11); Břežany:
Hluboký vztah k obci je pěstován rodinou (s. 12-14); Republika, naše vlast. Část 9. Rybníkářství a rybářství
na jihu Čech (s. 15-18); Co bude s tržními řády? (s. 19-21); Co chtějí města a obce řešit s novou
vládou? (s. 22); Obce mohou opět získat dotace na demolice chátrajících budov (s. 23); Spisová služba
výhradně elektronicky - sci-fi, nebo realita? (s. 25); Respekt k rovným příležitostem by měl být
samozřejmostí (s. 26-27).

Veřejné finance. Rozpočet
by Camila Vammalle and Ana Maria Ruiz Rivadeneira
Budgeting in Chile
Rozpočtování v Chile
OECD journal on budgeting, Vol. 16 (2016), No. 3, p. 9-70
V příspěvku je podrobně hodnocen rozpočtový proces v Chile, jeho příprava, schvalování i implementace,
dále je podán přehled o institucích zapojených do rozpočtového procesu a jsou poskytnuta doporučení
k zefektivnění procesu. Zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj navštívili Chile
v listopadu 2015, přičemž zpráva vznikla ve spolupráci s chilským úřadem DIPRES. Předchozí
hodnocení rozpočtového procesu v Chile proběhlo v roce 2004. Rozpočtový proces kladně přispěl k fiskální
udržitelnosti, ekonomickému růstu a redukci chudoby, v posledním desetiletí se však změnilo politické
i ekonomické prostředí v zemi, je proto třeba, aby se chilský rozpočtový systém nové situaci
přizpůsobil. - Poznámky.
By John Paul Rathbone and Robin Wigglesworth
Caracas plays its last cards
Caracas vynáší své poslední karty
Financial Times, Vol. 2017, No. 39636 (22.11.2017), p. 7
Platební neschopnost státu obvykle končí bojem mezi vládou a držiteli jejích dluhopisů. Ve Venezuele
je její nová restrukturalizace dluhu počátkem geopolitického pokeru, jehož se účastní USA, Rusko a Čína.
Venezuela tvrdí, že dostojí svým dluhovým závazkům, ale ratingové agentury mají jiný názor.
Zahraniční rezervy země jsou nízké a produkce ropy klesá.
Sibylle Stossberg, Hansjörg Blöchliger
Fiscal decentralisation and income inequality : empirical evidence from OECD countries
Fiskální decentralizace a příjmová nerovnost : empirické důkazy ze zemí OECD
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 237, (2017)
No. 3, p. 225-273
Autoři zkoumají vztah mezi fiskální decentralizací (tj. přenášení veřejných příjmů a jejich přerozdělování
na regionální či lokální úroveň) a čistou příjmovou nerovností v národní ekonomice. Svou analýzu
opírají o data ze 20 zemí OECD (včetně České republiky) z let 1996 až 2011 a jako indikátory
nerovnosti kromě konvenčního Giniho koeficientu používají také jemnější percentilové poměry
příjmů. Právě druhý set indikátorů přináší podle článku signifikantnější a stabilnější výsledky. Zároveň
však dokládá, že fiskální decentralizace (a u ní obzvláště vnitrostátní daňová autonomie) se nedotýká
vztahů mezi příjmovými skupinami ve stejné míře. Zatímco mezi skupinami obyvatelstva s nejvyššími
a mediánovými příjmy dochází k redukci nerovností, skupiny s mediánovými a nejnižšími příjmy se
od sebe spíše vzdalují. - Poznámky.
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by Ronnie Downes, Lisa von Trapp and Scherie Nicol
Gender budgeting in OECD countries
Genderové rozpočtování v zemích OECD
OECD journal on budgeting, Vol. 16 (2016), No. 3, p. 71-107
V článku jsou prezentovány výsledky průzkumu OECD o genderovém rozpočtování ("2016 OECD
Survey of Gender Budgeting Practices"), kterého se zúčastnilo celkově 34 respondentů, mimo jiné i Česká
republika. Většina zúčastněných zemí genderové rozpočtování přímo nevykonává, zatím dále neexistuje
shoda na tom, co vše se genderovým rozpočtováním myslí. Z toho důvodu se liší i přístupy
jednotlivých zemí. Pouze polovina zemí je schopna určit přínosy genderového rozpočtování, také
vzhledem k tomu, že někde bylo genderové rozpočtování zavedeno teprve nedávno. - Poznámky.
Bram Wouterse and Bert Smid
How to finance the rising costs of long-term care : four alternatives for the Netherlands
Jak financovat růst nákladů na zajištění dlouhodobé péče : čtyři možnosti v Nizozemsku
Fiscal studies, Vol. 38, (2017) No. 3, p. 369-391
Studie se zaměřuje na dopady nárůstu výdajů na dlouhodobou péči na hospodářský růst, mezigenerační
příjmy a na udržitelnost veřejných financí. Autoři zkoumají udržitelnost systému veřejného financování
dlouhodobé péče u jednoho z nejstarších systémů dlouhodobé péče v Evropě, v Nizozemsku, a zvažují
čtyři alternativy financování dalšího růstu výdajů dle očekávání demografických prognóz: zavedení
průběžného systému (pay-as-you-go), kolektivní spořící fond, zdanění penzijních příjmů a vznik
samostatných rezervních fondů pro různé skupiny obyvatelstva (generace). Analyzují a porovnávají
jednotlivé možnosti s ohledem na budoucí hospodářský růst, redistribuci nákladů a přínosů pro různé
generace a ukazují, že způsoby financování směřující k větší mezigenerační redistribuci bývají
nákladnější. - Poznámky. -- Viz také další příspěvky monotematického čísla o vztahu veřejných
financí a organizace dlouhodobé péče v rozvinutých státech.
Johannes Geyer, Peter Haan and Thorben Korfhage
Indirect fiscal effects of long-term care insurance
Nepřímé fiskální důsledky pojištění dlouhodobé péče
Fiscal studies, Vol. 38, (2017) No. 3, p. 393-415
Problematika financování dlouhodobé péče a nepřímých nákladů systému podpory neformální
(rodinné) péče v oblasti dlouhodobé péče, která je dle obecného pojetí úspornou alternativou snižující
společenské náklady oficiální péče. Autoři zkoumají důsledky, které s sebou nese zapojení rodinného
příslušníka v produktivním věku do neformální dlouhodobé péče v Německu, a za pomoci modelu
kvantifikují významné nepřímé fiskální dopady související se ztrátou daňových příjmů, nižšími příspěvky
na sociální zabezpečení a vyšším přerozdělováním ze strany státního rozpočtu. Odhadují, že uniklé
daňové příjmy spojené s omezením účasti na trhu práce u pečujících osob tvoří zhruba 7,2 procenta
průměrných fiskálních nákladů dlouhodobé péče. Autoři ukazují, že navýšení peněžité pomoci pro
oficiální dlouhodobou péči prostřednictvím snížení příspěvků na neformální péči je schopné vytvořit
značný pozitivní efekt pro státní rozpočet. - Poznámky. -- Viz také další příspěvky monotematického
čísla o vztahu veřejných financí a organizace dlouhodobé péče v rozvinutých státech.
Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2018
Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 21, příl. Legislativa s. II
Shrnutí výdajové stránky návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2018, který schválila vláda na
konci září 2017. Návrh rozpočtu počítá s posílením výdajů u vysokých škol, podpory sportu, důchodového
zabezpečení a důchodového pojištění, boje s kyberkriminalitou a terorismem a na obranu. Je v něm
zapracováno také zvýšení platových tarifů státních zaměstnanců. Plánovaný deficit státního rozpočtu
50 mld. Kč je oproti letošnímu roku o 10 mld. Kč nižší. -- K podpoře návrhu státního rozpočtu viz HN
č. 235/2017 (6.12.2017), s. 6.
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Michal Lehuta
Nový štátny rozpočet je obeťou koaličnej krízy : verejné financie
Trend, Sv. 27, (2017) č. 41, s. 26-27
Úpravy koaliční smlouvy na Slovensku nepříznivě ovlivní i změny v připravovaném státním rozpočtu,
očekává se zvýšení rozpočtových výdajů a snížení příjmů. V článku jsou charakterizována plánovaná
opatření slovenské vlády, v jejichž důsledku bude docházet k navyšování výdajů rozpočtu a k výpadku
na daních a odvodech (např. sociální balíček, dobrovolný třináctý a čtrnáctý plat, zvýšení odpočtu
výdajů na VaV, zrušení daňových licencí). Autor dále kriticky hodnotí plýtvání výdaji ve zdravotnictví,
neefektivitu výdajů na aktivní opatření trhu práce a rychlý růst mzdových nákladů zaměstnanců
veřejné správy. Následně upozorňuje na odsouvání rozpočtového cíle vyrovnaného rozpočtu a na
nedodržování evropských rozpočtových pravidel maximálního povoleného růstu výdajů.
by Ronnie Downes, Knut Klepsvik, Joung-Jin Jang, Jaehyuk Choi, Maya Gusarova, Deanna Aubrey
and Naida Carsimamovic
Strengthening budget institutions in Public Expenditure Management Peer Assisted Learning
(PEMPAL) countries : results of the 2013-14 OECD PEMPAL budget practices and procedures survey
Posilování rozpočtových institucí v zemích PEMPAL : výsledky průzkumu OECD z let 20132014 o rozpočtových praktikách a procesech v zemích PEMPAL
OECD journal on budgeting, Vol. 16 (2016), No. 3, p. 109-209
V příspěvku jsou shrnuty výsledky průzkumu, který byl proveden v letech 2013-2014 a který se týkal
rozpočtových praktik v zúčastněných zemích a souvisejících témat. Průzkumu se zúčastnilo 33 zemí OECD a
13 zemí PEMPAL ("Public Expenditure Management Peer Assisted Learning"), což je iniciativa (síť),
která pomáhá zapojeným zemím převážně ze střední a východní Evropy, střední Asie a Balkánu šířit
zkušenosti a znalosti z oblasti finančního managementu ve veřejném sektoru. Průzkum se zabýval mj.
následujícími tématy: fiskální udržitelnost, střednědobé výdajové rámce, kapitálové rozpočtování,
sestavování rozpočtu "shora dolů", výkonové rozpočtování, transparentnost, legislativní proces. Zjištěno
bylo například, že více než polovina zemí PEMPAL má zavedena fiskální pravidla, ve srovnání s OECD
však v tomto země PEMPAL stále zaostávají. Země PEMPAL mívají zavedena 2-3 fiskální pravidla,
zatímco země OECD 4-5 pravidel. Rozpočtové stropy jsou většinou tříleté. Velký rozdíl existuje dále
u dlouhodobých fiskálních prognóz (země OECD je sestavují většinou na 31-50 let, země PEMPAL
pouze na 5 let). - Poznámky.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony
Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 20, příl. Legislativa s. III
Stručné seznámení s vládním návrhem zákona novelizujícím zákon o rozpočtových pravidlech
č. 218/2000 Sb. Cílem novely má být zprůhlednění poskytování dotací ze státního rozpočtu a reakce
na rozsudek Nejvyššího správního soudu zabývající se vztahem mezi správním řádem a rozpočtovými
pravidly v návaznosti na poskytování dotací. Novela upravuje zjednodušený proces poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Žadatelům o dotaci přináší transparentní
pravidla, kterými se bude proces řídit od vyhlášení výzvy k podání žádosti až po doručení rozhodnutí
o žádosti. Úprava také přináší větší právní jistotu poskytovatelům a řídicím orgánům a usnadňuje
čerpání evropských prostředků.

Zdravotnictví
Jürgen Salz, Jacqueline Göbel
Mit Geld-zurück-Garantie : Pharma
Se zárukou vrácení peněz : farmaceutický průmysl
WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 42, S. 48-49
Farmaceutický průmysl experimentuje s novým cenovým modelem: pojišťovny zaplatí výrobci pouze
v případě, že lék bude účinkovat. Předjezdcem nového modelu jsou Spojené státy. V Evropě si takové
modely našly první fanoušky ve Švýcarsku a v Itálii. Němci jsou však skeptičtí, především kvůli
obavě pacientů, že se jejich chorobopisy dostanou do nesprávných rukou.
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Zemědělství
Alexander Rymanov
Differential land rent and agricultural taxation
Diferenciální pozemková renta a zdanění v zemědělství
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 63, (2017) No. 9, p. 421-429
Příspěvek se věnuje vlivu různých typů daní na změny v diferenciální pozemkové rentě (dle Ricarda) a
na hospodářskou výkonnost zemědělských výrobců. Zdanění kapitálu a práce vede ke zvyšování cen
zemědělských výrobků, je příčinou poklesu spotřebitelské poptávky a nižších příjmů výrobců. Autor
prostřednictvím modelu dokládá, že snižování daňové zátěže zemědělských výrobců (zejména u daní
z práce a kapitálu) vede k průměrnému nárůstu diferenciální pozemkové renty a k výskytu renty z nepříliš
kvalitní půdy. Nahrazením zdanění práce a kapitálu daněmi pozemkovými a majetkovými dochází ke
snížení celkového daňového zatížení zemědělců využívajících méně úrodnou půdu.

Ostatní
Zkrácené obsahy časopisů
Plné texty článků jsou zaměstnancům resortu financí dostupné v aplikaci Aktivní noviny
Ekonom : týdeník Hospodářských novin
Sv. 61, (2017) č. 45
Růžová daň - ženy musí platit za stejné zboží víc než muži - téma čísla (s. 12-21); Podnikatelé chtějí
jinou vládu než většina voličů: do eura se byznys nežene, od kabinetu chce nové dálnice, další pracovní
síly a méně byrokracie (s. 34-36); Nový fígl státních firem: vydat dluhopisy a zmizet z registru smluv obcházení informační povinnosti ze strany státních firem (s. 38-39); Místo charity se firmy chlubí
udržitelným podnikáním: strategie nadnárodních korporací mění přístup ke společenské odpovědnosti
firem i v Česku (s. 40-41).
Ekonom : týdeník Hospodářských novin
Sv. 61, (2017) č. 47
Separatisté se nasytí, unie zůstane celá: rozhovor s Janem Kovářem z Ústavu mezinárodních vztahů
o separatistických tendencích a evropské integraci (s. 28-35); Premiéři uchycení ve spárech byznysu:
odstupující předsedové vlád jsou vítanou personální posilou velkých firem. Neměl by si je stát
ohlídat? (s. 36-39); Rána pro Airbnb: finanční správa vyrukovala s novým výkladem zákona krátkodobé ubytování zprostředkované přes platformy se považuje za ubytovací službu, nikoliv
pronájem - daňové a další souvislosti (s. 52-55).
Ekonom : týdeník Hospodářských novin
Sv. 61, (2017) č. 49
Babišovo Česko: cukr pro levici i pravici - téma čísla k vznikající menšinové vládě ANO v ČR (s. 12-21);
Evropská unie dovolí svým občanům zmizet: nová pravidla pro nakládání s osobními údaji ochrání lidi
před dotěrnými obchodníky - GDPR (s. 30-33) a Jak se firmy a instituce připravují na změny v ochraně
osobních údajů (s. 34-35) a související články na s. 36-39; Konec anonymity svěřenských fondů,
zakladatele prozradí nový registr (s. 52-55).
Euro : ekonomický týdeník
Sv. 2017, č. 46
Od Microsoftu po Hrušku: v odměňování zaměstnanců existují propastné rozdíly. Mezinárodní
koncerny platí lépe než "naši" oligarchové - srovnání mezd v českých podnicích (s. 12-19); Další body
pro Uber: legislativa chybí, soudy se kloní k alternativní službě (s. 30); Bělorusko v jaderném klubu:
po dvanácti letech bude první zemí, která v Evropě spustí nový reaktor. Výstavba atomové elektrárny se
však neobešla bez pochybností (s. 40-42); Horečka sobotní noci - Saúdská Arábie (s. 44-45); Bublifuku,
sbohem: proč v současnosti nekupovat byt jako investici pro uchování hodnoty úspor - komentář
P. Párala (s. 50); Mzdy a platy, to nás trápí: přestože Češi žehrají, o kolik mají nižší mzdy než Němci,
v historickém ohlédnutí si nevedeme vůbec špatně - komentář M. Zámečníka (s. 52-53).
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Euro : ekonomický týdeník
Sv. 2017, č. 47
Miliardy v konopí a Svět suší, drtí, balí, pálí - fokus čísla léčebné konopí a legalizace marihuany (s. 12-19);
Jde to i bez kontaktu, milý Google: službu Android Pay zatím podporují čtyři banky, další mají
přibývat (s. 30-31); Drahá metropole: za roční výdělek si Pražan koupí tak maximálně koupelnu (s. 31);
Srdečné pozdravy do Ruska: podle čísel není ruský trh pro český export důležitý (s. 33); Válečná
prosperita v zemi bohů: žádné daně, byrokracie ani paternalismus: namísto toho levné peníze, rychlý internet
a moře plné ryb. Vítejte v Mogadišu, městě, které se živí strachem - pohled na Somálsko (s. 38-41);
Záhada mizejícího socdem voliče: proč lidé přestali volit stranu, která jim slibuje vyšší platy a sociální
jistoty. A nejen v Česku, ale i v celé Evropě (s. 42-44).
Euro : ekonomický týdeník
Sv. 2017, č. 48
Národ v exekuci: v dluhové pasti jsou dva miliony Čechů. Pokud se pro ně nepodaří najít řešení, prodělají
na tom věřitelé, stát i celá společnost - fokus čísla a mapou exekucí (s. 10-16) a komentář na s. 3;
Neveselé vyhlídky našich vnoučat - rozhovor s americkým ekonomem a nobelistou Christopherem
Simsem (s. 18-22); Mnoho povyku pro nic: zatímco Korejci a Japonci přinášejí do Česka produktivní
investice do výrobních podniků, Číňané se snaží hlavně uložit volné peníze. A zřejmě i koupit vliv (s. 34-35);
Krokodýl a nová demokracie: zimbabwská armáda sesadila Roberta Mugabeho s jediným cílem:
zabránit změnám mocenských poměrů (s. 38-40); Lejno je už ve větráku - makroekonomický
komentář M. Zámečníka k situaci ve Venezuele (s. 48-49).
Euro : ekonomický týdeník
Sv. 2017, č. 49
Počasí škodí českému pivu - sladovnictví (s. 24-28); Svěřenské fondy zůstanou částečně anonymní (s. 30);
Odstřel silného kusu: Nejvyšší správní soud opět zkomplikoval "křížovou výpravu" Finanční správy
proti údajným daňovým únikům - případ firmy Arex a DPH (s. 34-35); Polojasno v Bonnu: klimatická
politika připomíná minové pole, odminovači postupují šnečím tempem, občas se spíš zdá, že
přešlapují na místě. V Bonnu se posunuli o centimetr vpřed - výsledky summitu k politice boje proti
klimatickým změnám (s. 48-50).
Hospodářské noviny
Sv. 61, (2017) č. 221 (15.11.2017)
Nová pravidla pro Uber i taxi. Cenu dopředu určí aplikace (s. 4); Brexit se zasekl. Firmy si stěžují na
nejistotu - vyjednávání o vzájemných vztazích Velké Británie a EU pro brexitu (s. 6); Hospodářský růst
vrcholí, dál už ho nepustí trh práce - výkonnost české ekonomiky, meziroční změna HDP 5 % (s. 16).
Hospodářské noviny
Sv. 61, (2017) č. 224 (21.11.2017)
Berňáky kontrolují prodejce aut, kvůli DPH jim zadržují peníze - problematika nadměrných odpočtů
DPH (s. 4); Bilionový fond zavrhl ropu a plyn. Z peněz za ně přitom vznikl - odklon norského
vládního fondu od akcií ropných koncernů (s. 16); Byty pro střední třídu řeší i na Západě - pohled
Agentury pro finančně dostupné bydlení AFDB (s. 19).
Hospodářské noviny
Sv. 61, (2017) č. 227 (24.11.2017)
Je to trend, říká finanční ředitelství o částkách u zajišťovacích příkazů. Letos jsou poloviční - pokles
celkového objemu zajištěných peněz v r. 2017 (s. 5); USA zvažují tvrdé kroky vůči Číně. Přijít mohou
v lednu 2018 - slibovaná obchodní a ekonomická opatření proti Číně (s. 6); Itálie si kvůli daním hodlá
posvítit na velké technologické firmy - plány na zavedení webové daně (s. 9); Okamžité platby se
zasekly: některé banky chtějí od ČNB záruku, že převod peněz v reálném čase bude bezpečně
fungovat i v noci a o víkendech (s. 16).
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Hospodářské noviny
Sv. 61, (2017) č. 231 (30.11.2017)
Sveřepý zastánce svobodného trhu Tomáš Ježek odešel - nekrolog (s. 4); Jak investovat do bitcoinu jak nakupovat kryptoměny a jak s nimi obchodovat, rizika investice a vývoj ceny bitcoinu (s. 8-9); EU
prosazuje větší úspory energie, Česko mohou stát více než bilion, varují firmy - příprava nové
směrnice o energetické účinnosti (s. 17).
Hospodářské noviny
Sv. 61, (2017) č. 232 (1.12.2017)
Rok s EET: hospody to ustály, je jich víc, kontroloři rozdali tisíce pokut (s. 1) a související komentáře
na s. 10; Zájem o rychlé půjčky je rekordní - růst objemu půjček na nákupy v ČR (s. 4); Firma FAU
vyhrála spor s finanční správou - zajišťovací příkazy (s. 6); Nový zákon o ochraně osobních údajů má
zpoždění, firmám to přinese komplikace (s. 17).
Hospodářské noviny
Sv. 61, (2017) č. 236 (7.12.2017)
Eurozóna má mít k dispozici peníze pro případ nouze, navrhuje Brusel - plán na integraci zemí se
společnou měnou, evropský rozpočet a Evropský měnový fond (s. 3) a související komentář na s. 8;
Berňák marně stíhá nelegální majetky - roční fungování zákona o prokazování původu majetku (s. 4);
Senát je pro kontrolu čínských investic - plán na zavedení tvrdších pravidel pro povolování investic ze
zahraničí v ČR (s. 14).
Účetnictví
Sv. 2017, č. 11
Koordinační výbor ke zdanění kompenzací spoluvlastníků (s. 2-9); Nájem versus ubytování - daňové
aspekty (s. 10-13), Český účetní standard pro podnikatele č. 015 - zásoby (s. 16-25); Právní důsledky
vyšší minimální mzdy (s. 40-42); Novely zákona o daních z příjmů a další související změny - zákon
č. 200/2017 Sb., 225/2017 Sb., 246/2017 Sb., 254/2017 Sb., 286/2017 Sb. (s. 43-44); Návod, jak se
účinně bránit tzv. šikanózním věřitelským insolvenčním návrhům (s. 45-49); Uplatnění DPH u vývozu
zboží, daňový doklad při vývozu, přeprava zboží, služby přímo vázané na vývoz zboží (s. 49-51);
Zdravotní pojištění a rozšíření kategorie osob, za které platí pojistné stát (s. 52-53).
Unes - účetnictví neziskového sektoru
Sv. 15 (2017), č. 10
Vybrané problémy v účetnictví ÚSC při operacích s nemovitým majetkem (s. 3-8); Členské příspěvky
ve spolku (s. 9-13); Vybrané problémy ve zdanění závislé činnosti - v praxi neziskových subjektů:
srážková daň, příjmy osvobozené od daně, bezúplatně vykonávaná funkce (s. 14-18); Informační
povinnost podle GDPR (s. 19-22); Souběhy ve zdravotním pojištění (s. 23-27).
Unes - účetnictví neziskového sektoru
Sv. 15 (2017), č. 11
Právní úprava organizačních složek obce (s. 3-7); Změny statusu veřejné prospěšnosti (s. 8); Analýza
jako součást implementace GDPR (s. 9-11); Rozpočtová skladba: konsolidační položky - konsolidace
na úrovni vykazující jednotky ÚSC a dobrovolného svazku obcí (s. 16-21); Kontrolní komise spolku
(s. 22-25); Vybrané činnosti rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2016 (s. 26-29).
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Daně
28936I
Alena Vančurová, Barbora Slintáková
Daňový systém ČR [2017] : cvičebnice. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní,
daň z příjmu právnických osob
Praha : 1. VOX, 2017, 72 stran +1 CD-ROM + 1 list
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2016 (signatura 28512), ale jsou v ní zachyceny
změny ve zdanění, které vstoupily v platnost v průběhu roku 2016 a července 2017. Je řešena jako pracovní
sešit. V subkapitolách jsou úkoly řazeny podle výkladu učebnice. Tento díl je zaměřen na daň a její
konstrukci, daňový systém, správu daní a daň z příjmů právnických osob. Cvičebnice je doplněna klíčem
s rámcovými kontrolními výsledky. - 15. vydání - CD-ROM obsahuje prezentace k výuce a daňové
tabulky. - ISBN: 978-80-87480-59-5 (brožováno)
28936II
Alena Vančurová, Stanislav Klazar
Daňový systém ČR [2017] : cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění
Praha : 1. VOX, 2017, 92 stran
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2016 (signatura 28512), ale jsou v ní
zachyceny i změny, které zasáhly do pravidel zdanění po vydání učebnice, včetně novely účinné od
července 2017. Je řešena jako pracovní sešit s úkoly z oblasti daně z příjmů fyzických osob a
sociálního pojistného a je doplněna klíčem. - 15. vydání - ISBN: 978-80-87480-60-1 (brožováno)
28936III
Alena Vančurová, Hana Zídková, Lenka Láchová
Daňový systém ČR [2017] : cvičebnice. 3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň z přidané
hodnoty, majetkové daně
V Praze : 1. VOX, 2017, 72 s.
Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR 2016 (sign. 28512), ale zachycuje změny, které
nastaly po jejím vydání, včetně novely účinné od července 2017. Je řešena jako pracovní sešit. Cvičebnice
obsahuje několik typů příkladů od základních přes procvičující po komplexní k zopakování látky
včetně klíče. V této části se procvičují selektivní daně ze spotřeby, DPH a majetkové daně. - 15. vydání ISBN: 978-80-87480-61-8 (brožováno)
28933
Tomáš Sejkora
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
Praha : Leges, 2017, 223 stran : ilustrace
Analýza problematiky daňových úniků v oblasti DPH přináší srovnání české právní úpravy s právem
Evropské unie a vybraných členských států. Jsou rozebrány jednotlivé termíny související s daňovými
úniky, jejich klasifikace a jsou analyzována jednotlivá opatření k potírání daňových úniků, které
rozeznává unijní právo. Dalším tématem je ručení v oblasti DPH a režim přenesené daňové povinnosti.
Práce poskytuje ucelený pohled na terminologii daňových úniků v oblasti DPH a rozbor právních nástrojů
unijního práva sloužících jejich potírání včetně hodnocení jednotlivých aspektů této problematiky. Vydání první - Přehled legislativy a usnesení vlády ČR. - ISBN: 978-80-7502-226-4 (brožováno)
28705VIII
Václav Benda, kolektiv autorů
Novela zákona o DPH od 1.7.2017; Dotazy z praxe
Praha : Svaz účetních, 2017, 64 stran
Komentář k nejdůležitějším věcným změnám v oblasti DPH s účinností od 1.7.2017 (vznik
povinnosti přiznat daň a přiznat plnění, základ daně a oprava základu daně a výše daně, sazby
daně, osvobození od daně bez nároku na odpočet, změny v pravidlech pro odpočet a pro vrácení
daně, přenesení daňové povinnosti, správa DPH v tuzemsku, kontrolní hlášení). Aplikace změn
je vysvětlena na konkrétních příkladech. Druhá část publikace obsahuje odpovědi na dotazy
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z praxe, např. komentář k problému dovozu zboží, přefakturování telekomunikačních služeb,
daňová uznatelnost pořizovací ceny směněného pozemku aj. - ISBN: 978-80-87367-80-3 (brožováno)
28914
OECD
Tax policy reforms in the OECD 2016
Reformy daňové politiky v zemích OECD 2016
Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2016, 58 stran : tabulky, grafy, rámečky
Přehled daňových reforem v zemích OECD v roce 2015. Makroekonomické pozadí a trendy daňových
výnosů. Vývoj daňové politiky v roce 2015. - Poznámky, přílohy. - ISBN: 978-92-64-26037-5
(brožováno)

Ekonomické vědy. Ekonomie
28942
Josef Vlček
Makroekonomie a ekonomická analýza
Praha : Wolters Kluwer, 2017, 231 stran : ilustrace
Učebnice je úvodem do teorie makroekonomické rovnováhy, která je považována za základ systémové
analýzy národního hospodářství. Výklad vychází z názorů hlavních škol světového ekonomického
myšlení (neokonzervativní a keynesovská) a prostřednictvím modelů se snaží ukázat na hlavní
východiska současné hospodářské politiky vlády. Názvy kapitol: Hlavní proudy makroekonomické
teorie; Makroekonomické modelování a hospodářská politika; Ekonomická rovnováha; Důchod spotřeba, úspory a investice; Model třísektorové ekonomiky; Model IS-LM; Otevřená ekonomika a
determinace rovnovážné produkce. Každá kapitola učebnice obsahuje stručné shrnutí výkladu, klíčové
pojmy, kontrolní otázky a témata k zamyšlení. - Vydání první - ISBN: 978-80-7552-794-3
(brožováno)

Finance. Bankovnictví. Měnový systém
28913
Designing resilient monetary policy frameworks for the future : a symposium sponsored by The
Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, Aug. 25-27, 2016
Navrhování pevných rámců měnové politiky pro budoucnost : sympozium sponzorované
Federální rezervní bankou v Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 25.-27. srpna 2016
[Místo vydání není známé] : Federal Reserve Bank of Kansas City, ©2016, xxxi, 549 stran : tabulky,
grafy, vzorce
Sborník příspěvků účastníků sympozia v americkém Jackson Hole z řad akademické sféry, finančníků
i představitelů centrálních bank z celého světa. V roce 2016 se ústředním tématem konference stalo
navrhování pevného rámce měnové politiky tak, aby odolávala budoucím šokům. - Poznámky. (brožováno)
28915
Kenneth S. Rogoff
The curse of cash
Prokletí hotovosti
Princeton and Oxford : Princeton University Press, ©2016, x, 283 stran : tabulky, grafy, rámečky
Svět se topí v penězích a díky tomu jsme chudší a méně v bezpečí. Kenneth Rogoff, jeden z předních
světových ekonomů, předkládá ve své knize přesvědčivé a fascinující argumenty pro myšlenku, která
by se donedávna mohla zdát výstřední: zbavit se většiny papírových peněz. I když lidé ve vyspělých
ekonomikách používají méně papírových peněz, je v oběhu více hotovosti - rekordních 1,4 biliónů
amerických dolarů nebo 4200 dolarů na každého Američana, většinou ve stodolarových bankovkách.
A Spojené státy jsou stěží výjimkou. K čemu je tedy všechna ta hotovost používána? Odpověď je
jednoduchá: velkou část vyplňují daňové úniky, korupce, terorismus, obchod s drogami, obchodování
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s lidmi a ostatní masivní celosvětová ilegální ekonomika. Podle Rogoffa mohou papírové peníze
ochromit také měnovou politiku. Po nedávné finanční krizi nebyly centrální banky schopny stimulovat
růst a inflaci snížením úrokové sazby výrazně pod nulu, protože se obávaly, že by investory přiměly k tomu,
aby opustili státní pokladniční poukázky a hotovostní rezervy. Toto omezení paralyzovalo měnovou
politiku v prakticky každé rozvinuté ekonomice a pravděpodobně se bude v budoucnu opakovat.
I když vyřazování většiny papírových peněz stěží řeší světové problémy, bylo by to významným
krokem k řešení překvapivého počtu velmi velkých. Tato kniha jistě vyvolá rozsáhlou debatu. Poznámky, přílohy. - ISBN: 978-0-691-17213-2 (vázáno)
28912
David Howarth and Lucia Quaglia
The political economy of European banking union
Politická ekonomie evropské bankovní unie
New York : Oxford University Press, 2016, xvii, 266 stran : tabulky, grafy
Založení bankovní unie představuje obecně významný pokrok ve správě evropských ekonomických
záležitostí a historii evropské integrace. Bankovní unie je rovněž významná proto, že se nepřipojily
všechny členské státy EU, což zvýšilo směřování k diferencované integraci v EU a představuje velkou
výzvu jak pro EU jako celek, tak pro nezúčastněné země. Tato kniha se věnuje dvěma hlavním
empirickým otázkám. Proč byla bankovní unie - předložená zastánci jako zásadní krok k "dokončení"
Hospodářské a měnové unie (EMU) - navržena teprve v roce 2012, více než 20 let po přijetí Maastrichtské
smlouvy? Proč byly některé prvky dohodnuté koncepce bankovní unie upřednostněny před ostatními?
V knize je zaprvé vysvětleno, proč vlády členských států eurozóny přistoupily k posouzení bankovní
unie na základě koncepce "finančního trilematu" a zkoumaly důsledky jednotné měny pro bankovní
systémy členských států eurozóny. Za druhé autoři vysvětlují návrh bankovní unie tím, že zkoumají
preference vlád členských států na klíčové složky bankovní unie. - ISBN: 978-0-19-872792-7
(vázáno)
28938
Michaela Katolická, Ján Béreš
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu :
komentář
Praha : Wolters Kluwer, 2017, xviii, 229 stran
Komentované znění zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších zákonů. Zákon je sestaven z částí: Úvodní ustanovení;
Základní povinnosti povinných osob; Činnost Úřadu a dalších orgánů; Mlčenlivost; Přeshraniční
převozy; Přestupky; Společná a závěrečná ustanovení. Komentář doplňují odkazy na související
ustanovení, předpisy a související judikaturu. Právní stav publikace je k 1.7.2017. - Vydání první ISBN: 978-80-7552-823-0 (brožováno)

Obchod. Cla. Mezinárodní finance
28944
Jana Vlčková
Global production networks in Central European Countries : the case of the Visegrad Group
Globální produkční sítě v zemích střední Evropy : na příkladu zemí Visegrádské skupiny
Prague : Oeconomica, 2017, 187 stran : ilustrace, mapy
Kniha se zaměřuje na zapojení zemí Visegrádu do světové ekonomiky s využitím konceptu globálních
produkčních sítí. V knize jsou podrobněji popsána hlavní exportní odvětví: automobilový a elektronický
průmysl a služby. Pozornost je věnována také roli zahraničního kapitálu a jeho vlivu na tvorbu,
kontrolu a získávání přidané hodnoty v kontextu existujících politik, možností upgradingu a
technologických výzev. - First edition - Nad názvem: University of economics, Prague. - ISBN: 97880-245-2197-8 (brožováno)
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Podnik a podnikání
28932
Lucie Meixnerová, Šárka Zapletalová, Zuzana Stefanovová
Mezinárodní podnikání : vybrané strategické, manažerské a ekonomické aspekty
V Praze : C.H. Beck, 2017, xix, 203 stran : ilustrace
Kniha přináší pohled na mezinárodní podnikatelské aktivity českých podniků. Jejím cílem je ukázat,
jaký vliv má rozhodnutí podniku vstoupit na mezinárodní trh na jeho strategii, management a finanční
řízení. Obsahem kapitol jsou tato témata: kategorizace podnikatelských subjektů pro potřeby mezinárodního
podnikání a role malých a středních podniků, strategické aspekty mezinárodního podnikání, manažerské
aspekty mezinárodního podnikání (proces a modely internacionalizace podnikatelských aktivit,
organizační aspekty), finanční řízení a zdroje financování mezinárodního podnikání, rozbory
hospodářské činnosti podniku, role účetnictví, tvorba hodnoty pro akcionáře, tvorba ekonomické
hodnoty, holistické přístupy k finanční stránce mezinárodního podnikání. V jednotlivých kapitolách
jsou prezentovány výsledky výzkumné studie zaměřené na mezinárodní podnikání českých firem. Vydání první - ISBN: 978-80-7400-654-8 (brožováno)

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
28935
Pavel Petr
Vlastnictví bytů - kondominium
V Praze : C.H. Beck, 2017, xvi, 124 stran
Publikace se zabývá vývojem vlastnictví bytů a definuje institut kondominia. Je sestavena z kapitol:
Bydlení, bytová politika a vývoj právní úpravy (aktuální stav v ČR, historický exkurz, privatizace
bytového fondu, rekodifikace bytového zákona); Koncepce vlastnictví bytů; Kondominiální vlastnictví
(původ, transatlantická zkušenost, Evropa); Superficiální zásada (dělené vlastnictví, mezinárodní srovnání);
"Byt" jako objekt právních vztahů (vlastnické právo, právo stavby a vlastnictví bytů). Autor se věnuje
i dvojkolejnosti jednotek jakož i problematice vzniku bytového spoluvlastnictví v rámci práva stavby.
Práce představuje vhled i do zahraničních právních řádů upravujících vlastnictví bytů (Rakousko,
Německo, Polsko, Slovensko, Nizozemsko, Francie, ale i země mimoevropské). - Vydání první ISBN: 978-80-7400-665-4 (brožováno)
28705IX
Petr Čech, kolektiv autorů
Vlastnictví, bytové spoluvlastnictví a nájem; Dotazy z praxe
Praha : Svaz účetních, 2017, 64 stran
Úprava vlastnictví, bytového spoluvlastnictví a nájmu v nové právní úpravě občanského zákoníku.
Autor se zaměřuje především na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, která se dotýká např. vymezení
součásti věci (bytu), dále se zaměřuje na rozhodování o stavebních úpravách společných částí domu, ochranu
vlastníka před nezákonným rozhodnutím shromáždění (SVJ), na obsah a formu nájemní smlouvy,
vydržení práva nájmu, na konkludentní obnovení nájmu a zákonné důvody výpovědi z nájmu bytu ze
strany pronajímatele aj. V druhé části publikace jsou zařazena stanoviska k odborným dotazům.
V tomto čísle např. pronájem bytu v zahraničí (Rakousko), účtování dohadných položek v souvislosti
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, účtování
skonta u nakoupeného materiálu, použití fondů ze zisku a základního kapitálu u bytových družstev,
vystavování daňových dokladů při změně sídla společnosti. - ISBN: 978-80-87367-81-0 (brožováno)
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
28934
Miroslav Bělina, Jan Pichrt a kolektiv
Pracovní právo
V Praze : C.H. Beck, 2017, xxviii, 477 stran
Komplexní výklad pracovního práva ČR v částech obecné výklady, individuální pracovní právo,
kolektivní pracovní právo a kontrolní činnost a pracovněprávní spory. Výklad je doplněn o základní
výběr judikatury a literatury. Právní stav učebnice je účinný k 31.8.2017. - 7. doplněné a podstatně
přepracované vydání - ISBN: 978-80-7400-667-8 (vázáno)

Právo
28943
Helena Chaloupková, Petr Holý
Autorský zákon : komentář
V Praze : C.H. Beck, 2017, xxi, 364 stran
Komentované znění zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (naposledy zák. č. 183/2017 Sb.).
Zákon upravuje práva autora k jeho autorskému dílu a práva související s právem autorským, zvláštní
právo pořizovatele databáze, kolektivní správu, souběh ochrany a přestupky. Úprava licenční smlouvy
byla vyčleněna do občanského zákoníku, a proto publikace obsahuje i komentář k těmto vybraným
částem občanského zákoníku (§2358 a násl.). V textu jsou vyznačeny související ustanovení, předpisy
a judikatura. - 5. vydání - Přílohy obsahují sazebník odměn při opětném prodeji originálu, seznam
informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání..., informace povinně uváděné ve výroční zprávě. ISBN: 978-80-7400-671-5 (vázáno)
28928
Luboš Tichý, Jiří Hrádek
Deliktní právo
V Praze : C.H. Beck, 2017, xlii, 496 stran
Publikace se zabývá problematikou deliktní odpovědnosti za škodu. V první části jsou popsány a
zhodnoceny základní pojmy, instituty a kategorie deliktní odpovědnosti (subjekty odpovědnosti, prevence,
následky odpovědnosti). V druhé části je výklad soustředěn především na předpoklady deliktní
odpovědnosti, konkrétně kategorie škody, zavinění, protiprávnosti a příčinné souvislosti, přičítání,
vyrovnání výhod, povinnost péče a závazek prevence. Soustředí se i na specifické otázky náhrady
škody, definuje pojmy nápravy a náhrady škody. Zabývá se otázkami spoluodpovědnosti poškozeného,
zavinění a účastí více škůdců na vzniku škody, stejně jako specifickými druhy deliktní odpovědnosti,
jakými jsou odpovědnost za zvýšené nebezpečí, odpovědnost za třetí osoby, odpovědnost za výrobek
aj. Výklad je doplněn příklady. - Vydání první - Částečně anglický a německý text. - ISBN: 978-807400-625-8 (brožováno)
28941
Jolana Maršíková
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou
Plzeň : Čeněk, 2017, 317 stran
Výklad problematiky především pro osoby bez právnického vzdělání. V úvodu publikace je k dispozici
insolvenční slovníček s výkladem základních pojmů. Další kapitoly popisují, jak podat insolvenční
návrh v postavení dlužníka či věřitele, jak má věřitel uplatnit svoji pohledávku a jak může vykonávat
v insolvenčním řízení práva s pohledávkou spojená. Dále jsou popsány rozdíly mezi řešením úpadku
konkursem, oddlužením či reorganizací, povinnosti dlužníka v závislosti na způsobu řešení úpadku,
uspokojování pohledávek věřitelů a problematické situace vyvolané insolvenčním řízením. Toto
vydání zachycuje právní úpravu platnou k 1.7.2017 a obsahuje i přehled judikatury. - 5. aktualizované
a doplněné vydání - Přehled právních předpisů. - ISBN: 978-80-7380-675-0 (brožováno)
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28931
Aleš Gerloch a kolektiv
Praktikum teorie práva
Praha : Čeněk, 2017, 268 stran
Učebnice přibližuje studentům teoretické základy práva na praktických příkladech, textech právních
předpisů a judikátů. Je určena k pochopení a procvičení teoretických pojmů a principů vyložených
v učebnicích teorie práva. Předmětem zájmu jsou právní normy, prameny práva, systém práva, interpretace
práva, subjektivní práva, právní vztahy, subjekty práva, právní odpovědnost, aplikace práva, základní
práva a svobody, právo a hodnoty, působení práva ve společnosti. Právní předpisy jsou citovány ve
znění účinném k 30.4.2017 (není-li uvedeno jinak). - 2. upravené vydání - ISBN: 978-80-7380-674-3
(brožováno)
28929
Roman Horáček, Karel Čada, Petr Hajn
Práva k průmyslovému vlastnictví
V Praze : C.H. Beck, 2017, xxiii, 358 stran
Učebnice zahrnuje teoretický výklad práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné a
průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků) a k právům na označení (ochranné známky, označení
původu a zeměpisná označení) včetně rozboru uvedené problematiky z pohledu práva EU (Evropský
patent, průmyslový vzor Společenství, ochranná známka EU) i z pohledu mezinárodních smluv.
Obsahuje rovněž problematiku práva ES a mezinárodních smluv a změn, řeší problematiku obchodního
tajemství, licenčních smluv a objasnění vztahu soutěžního práva a práv průmyslového vlastnictví.
Výklad je doplněn judikaturou. - 3., doplněné a přepracované vydání - ISBN: 978-80-7400-655-5
(vázáno)
28937
Eva Kabelková, Alexandra Floriánová, Mojmír Přívara, Dana Růžičková
Sousedská práva
V Praze : C.H. Beck, 2017, xiv, 202 stran
Publikace se zabývá právní úpravou sousedských vztahů a práv nejen v občanském zákoníku, ale také
částečně i v jiných právních předpisech, v souvislosti s jejich různorodou právní úpravou a právní praxí.
Výklad též poukazuje na nové prvky právní úpravy a význam a účel jednotlivých ustanovení. Názvy
kapitol: Vývoj právní úpravy sousedského práva; Sousedské vztahy; Imise; Právo nezbytné cesty; Rozhrady;
Úprava sousedních pozemků, stavby na nich a sázení stromů; Právo vstupu na sousední pozemek a
užívání prostoru nad a pod pozemkem, hranice pozemků; Přestavek; Další práva a povinnosti mezi
sousedy; Exkurz do ochrany rušené nebo odňaté držby. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-661-6
(brožováno)
28927
Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc. Stálé rozhodčí soudy versus rozhodčí řízení ad hoc.
Praha : Stálá konference českého práva, 2017, 343 stran
Sborník příspěvků z konference, která se konala v listopadu 2016 v rámci projektu Stálé konference
českého práva. Tematicky byl program zaměřen na postavení rozhodčích soudů ve srovnání s tzv. rozhodčím
řízením ad hoc. Sborník v první části obsahuje editovaný záznam celého průběhu konference včetně
doplňujících poznámek. Druhou část tvoří autorské materiály přednášejících: Změny v rozhodčím
řízení v ČR v roce 2016 (A. Bělohlávek); Stálé rozhodcovské súdy a súdy "ad hoc" v Slovenskej republike
(P. Kubíček); Rozhodčí řízení v ČR po 2. světové válce v historických milnících (M. Pohůnek).
Poslední část obsahuje anotace, rozbory a komentáře vybraných významných judikátů tuzemských
soudů a Ústavního soudu ČR. Příloha obsahuje znění Statutu mezinárodního rozhodčího soudu, znění
jeho vnitřních pravidel a další předpisy a pravidla. - Vydání první - Na obálce pod názvem: Pražský
právnický podzim. - ISBN: 978-80-906813-0-9 (brožováno)
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28930
Aleš Gerloch
Teorie práva
Plzeň : Čeněk, 2017, 335 stran
Učebnice se věnuje obecným pojmům a principům práva. Přináší výklad pojmů právo, právní vědomí
a systém právní vědy. Další kapitoly rozebírají právní normy, prameny práva, tvorbu právních norem,
typy právní kultury, subjekty práva, systém práva, interpretace práva, realizace právních norem, právní
vztahy, právní odpovědnost, aplikace práva, právní stát a mechanismy ochrany subjektivních práv.
Další kapitoly přibližují stěžejní metodologické přístupy k právu, teorii přirozeného práva, právní
pozitivismus, sociologické a psychologické přístupy k právu, hlavní myšlenkové proudy v právní
teorii a axiologické problémy práva ve společnosti. - 7. aktualizované vydání - Slovníček vybraných
právních pojmů a úsloví. - ISBN: 978-80-7380-652-1 (vázáno)
28940
Lukáš Potěšil, Ivana Pařízková
Zákon o správních poplatcích a předpisy související : komentář
Praha : Wolters Kluwer, 2017, xiv, 277 stran
Znění zák. č. 634/2004 Sb., zákona o správních poplatcích, ve znění pozdějších zákonů. Komentář k zákonu
představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak
v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků,
který určuje, které úkony správních orgánů podléhají zpoplatnění a v jaké míře. Komentář dále obsahuje
i přehled navazujících ustanovení zvláštních právních předpisů. Právní stav publikace je k 1.8.2017. Vydání první - ISBN: 978-80-7552-781-3 (brožováno)
Úplné znění zákonů (ÚZ)
28701/1213
Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci : redakční uzávěrka 18.9.2017
28701/1217
Insolvence, hospodářská soutěž : veřejná podpora, investiční pobídky, významná tržní síla : redakční
uzávěrka 25.9.2017
28701/1214
Občanský soudní řád. Zvláštní řízení soudní. Rozhodčí řízení. Exekuční řád : soudní poplatky,
mediace, veřejné dražby : redakční uzávěrka 18.9.2017
28701/1218
Ochrana spotřebitele. Spotřebitelský úvěr : zákon o ochraně spotřebitele, potraviny a tabákové
výrobky, ČOI, obecná bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, posuzování shody,
některé služby informační společnosti : redakční uzávěrka 2.10.2017
28701/1221
Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost : úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana
zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 9.10.2017
28701/1219
Silniční doprava. Pozemní komunikace. Veřejné služby v přepravě cestujících. Dráhy : redakční
uzávěrka 2.10.2017
28701/1220
Sociální zabezpečení : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální
služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 9.10.2017
28701/1216
Spotřební daně. Líh. Energetické daně : redakční uzávěrka 25.9.2017
28701/1215
Živnostenské podnikání : předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 18.9.2017
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Veřejná správa
28939
Michaela Poremská
Veřejné zakázky stručně a prakticky
Praha : Wolters Kluwer, 2017, 327 stran
Záměrem prakticky zaměřené publikace je přispět k snazšímu pochopení nové úpravy zadávání
veřejných zakázek podle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinného od 1.10.2016.
Výklad srovnává platnou právní úpravu s předchozí právní úpravou (dle zák. č. 137/2006 Sb.).
Jednotlivé kapitoly vykládají pojmy: zadavatel, dodavatel, účastník zadávacího řízení a poddodavatel,
veřejná zakázka, předpokládaná hodnota, veřejná zakázka malého rozsahu, režim veřejné zakázky,
výjimky z působnosti zákona, obecná ustanovení o zadávacích řízeních, zadávací a technické podmínky,
kvalifikace, otevírání nabídek a jejich hodnocení, uzavření smlouvy, rušení zadávacího řízení, změny
po uzavření smlouvy, rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, zadávání sektorových veřejných
zakázek, elektronizace a opravné prostředky. V publikaci je kladen důraz na elektronické procesy při
zadávání veřejných zakázek. Příručka obsahuje také vzory a citace rozhodovací praxe k předchozímu
zákonu.. - Vydání první - ISBN: 978-80-7552-697-7 (brožováno)

Veřejné finance. Rozpočet
28923
[Ministerstvo financí]
Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 : pro jednání
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2017 (září), 10 částí : tabulky
Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 se skládá z těchto částí: Vládní
návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018; Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta
2019 a 2020; Další části materiálu jsou označené písmeny A-H: Část A: Makroekonomický rámec a
fiskální politika; Část B: Zpráva ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2018; Část C: Tabulková část; Část
D: Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví; Část E: Struktura výdajů
vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS podle kapitol státního
rozpočtu část 1 a část 2; Část F: Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv; Část
G: Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů
soudržnosti. - Čj. MF-15 823/2017/11-64. - (brož.)

Ostatní
28945
Jiří Weigl, Jan Sechter, Ferdinand Trauttmansdorff, Jaroslav Čechura, Jindřich Forejt, Karl Vocelka,
Vladimír Liška, Milan Hlavačka, Eduard Maur, Josef Pekař, Václav Junek, Michal Skořepa ; editoři
Marek Loužek, Jana Čechurová
Marie Terezie : 300 let od narození
Praha : Institut Václava Klause 2017, 116 stran : barevné ilustrace
Připomenutí výročí narození Marie Terezie, která prosadila finanční a správní reformy, tzv. Tereziánské
reformy. V první části sborníku jsou uveřejněny texty ze semináře „Marie Terezie – 300 let od narození“
z června 2017. Názvy příspěvků: Marie Terezie chápala potřeby doby (J. Weigl); Ekonomické reformy
Marie Terezie (J. Sechter); Historické dědictví Marie Terezie (F. Trauttmansdorff); Marie Terezie a její
reflexe v české historiografii (J. Čechura); Jediná česká vládnoucí královna jako suverén i člověk
(J. Forejt). V části B jsou uveřejněny zajímavé doplňkové texty, které se věnují osvícené panovnici.
Např. M. Skořepa ve svém příspěvku argumentuje, že reformy Marie Terezie přispěly k pozdějšímu
rozvoji ekonomiky v Evropě. V části C je uveden text Pragmatické sankce z roku 1713, titulní stránka
patentu o všeobecném školním řádu z roku 1774 a robotního patentu pro království české z roku 1775.
Od českého historika J. Pekaře je přetištěn úryvek o Marii Terezii z knihy „Dějiny československé“ (1937).
Nechybí ani reprodukce barevných obrazů Marie Terezie. - ISBN: 978-80-7542-039-8 (brožováno)
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28911
Gerard Toal
Near abroad : Putin, the West, and the contest over Ukraine and the Caucasus
Blízké zahraničí : Putin, Západ a soupeření o Ukrajinu a Kavkaz
New York : Oxford University Press, ©2017, xx, 387 stran : tabulky, grafy
Předtím, než Rusko napadlo Ukrajinu, napadlo Gruzii. Oba státy jsou součástí ruského "blízkého
zahraničí" - nově nezávislých států, které byly kdysi součástí Sovětského svazu a nyní jsou sousedy Ruska.
Zatímco titulky o rusko-gruzínské válce v roce 2008 vybledly v důsledku globální recese, geopolitická
soutěž, která ji způsobila, nikoliv. O šest let později se strašák revanšistického Ruska vrátil, když
Putinovy síly napadly a připojily Krymský poloostrov, kdysi součást Ruska, ale od sovětského kolapsu
mezinárodně uznávanou část Ukrajiny. Připojení Krymu a sledování konfliktu na východní Ukrajině
vyvolaly největší geopolitickou krizi na evropském kontinentu od konce studené války. Významný
irský geopolitik Gerard Toal se v knize dostává až za polemickou rétoriku, která obklopuje ruské intervence
v Gruzii a na Ukrajině, aby studoval základní územní konflikty a geopolitické boje. Klíčovým faktorem
pro pochopení jsou dědictví kolapsu Sovětského svazu: nevyřešené územní problémy, slabé státy a
konfliktní geopolitická kultura v Rusku s novým územním uspořádáním. Touha Západu rozšířit NATO
přispěla k rostoucí geopolitické soutěži v blízkém zahraničí Ruska. To se projevilo v prohlášení NATO
z roku 2008, že se Gruzie a Ukrajina stanou členy NATO, což Rusko rozžhavilo. V knize je pak
vysvětlena cesta k invazi a válce v Gruzii a na Ukrajině. Geopolitika je často považována za chladnou
hru rozvažování stejně jako šachy. Geopolitika je však často motivována emocemi a ambicemi, touhou
po svobodě a velikosti, střetáváním osobností a bezohlednými činy. Kniha poskytuje popis skutečné
geopolitické politiky, která zdůrazňuje měnící se prostorové vztahy, geopolitické kultury a sílu
mediálních obrazů. Kniha nabízí nejen průnikovou analýzu vztahů Ruska s jeho regionálními sousedy,
ale také toho, jak často geopolitická kultura USA nedokáže plně porozumět Rusku a geopolitickému
souostroví závislostí v jeho blízkém zahraničí. - Poznámky. - ISBN: 978-0-19-025330-1 (vázáno)
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