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

V  rubrice  Podrobně  k  tématům  tentokrát  najdete  dva 
přehledové  články,  první  z nich  pod  názvem  Pět  let  od 
začátku  „abenomiky“ nejprve  shrnuje opatření a principy, na 
nichž  je postavena  současná ekonomická politika ostrovního 
císařství, a dále se věnuje komentářům a hodnocením úspěšnosti 
masivního  programu  uvolněné  měnové  politiky  a veřejných 
investic, který v Japonsku za účelem boje s deflací a dlouholetou 
ekonomickou  stagnací  země  trvá  již  pět  let.  Všímá  si  též 
paralel se současnou situací v Evropě a možného ekonomického 
potenciálu  Japonska  v  souvislosti  s  uzavřením  a  ratifikací 
smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem 
v následujících dvou letech. 

Druhý článek nese název Bankovní unie jako garance stability 
eurozóny?  a  přibližuje  ohlasy  v odborném  tisku  na  plány  
dokončení bankovní unie, která by měla zajistit větší odolnost 
eurozóny v případě další finanční krize. Věnuje se hodnocení 
dosavadního  fungování  již  ustavených  pilířů  bankovní  unie, 
všímá si problémů současného evropského bankovního sektoru 
a  otázce  společného  sdílení  rizika.  Přibližuje  též  názory 
komentátorů na to, zda je dokončení bankovní unie postačující 
podmínkou  pro  odolnou měnovou  unii  i  bez  užší  integrace 
fiskálních politik členských států eurozóny. 

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

 

 

 

Mgr. J. Benda 
vedoucí redakční rady 

 

 

 

 

 

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



Informace Odborné knihovny MF                                                       
__________________________________________________________________________________________ 
 

 3 

 

AKTUALITY 

Dne  13.  ledna  2018  vstoupil  v  účinnost  zákon 
o platebním styku (č. 370/2017 Sb.) transponující do 
české legislativy směrnici EU o platebních službách 
PSD2  (č.  2015/2366/EU).  Zákon mimo  jiné  zaváže 
poskytovatele  platebních  účtů  (tj.  banky)  dát 
k dispozici údaje o platebních účtech a platebních 
příkazech  třetím  subjektům  zprostředkovávajícím 
platební  služby.  Do  vydání  regulačních  norem 
k ověřování totožnosti klientů a bezpečné komunikaci 
však  bude  existovat určité  přechodné  období,  kdy 
budou  práva  a  povinnosti  poskytovatelů  upraveny 
jen  rámcově.  K přechodnému  období  poskytuje 
výklad  společné  sdělení Ministerstva  financí  ČR  a 
České národní banky: 

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Sdeleni_2017‐
12‐01_Prechodne‐obdobi‐podle‐zakona‐c‐370‐2017‐
Sb‐o‐platebnim‐styku.pdf 

 

Monitoring 

Pravidelný  speciální monitoring  za  období  29.  12. 
2017 – 29. 1. 2018 se tentokrát věnuje tématu: 

Trh hypotečních úvěrů 
 
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 
 
 

Odborná  knihovna  a  změny  v  organizační 
struktuře Ministerstva financí 

Od  1.  1.  2018  je  oddělení,  jehož  je  Odborná 
knihovna  součástí, nově  zařazeno do odboru  59 –
Provoz  ICT  jako  oddělení  5904  –  Informační 
podpora a knihovna. 

Všechny služby poskytované Odbornou knihovnou 
zůstávají zachované beze změny, zaměstnance  lze 
i nadále kontaktovat e‐mailem: knihovna@mfcr.cz 
nebo telefonicky: 257 042 588. 
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Pět let od začátku „abenomiky“ 

Mgr. Marek Benda, B. A. 
Oddělení 5904, Informační podpora a knihovna 
 
V listopadu 2012 se do pozice japonského premiéra vrátil Šinzó Abe, který následně ve spolupráci s centrální 
bankou spustil masivní program uvolněné měnové politiky a veřejných investic za účelem boje s deflací 
a dlouholetou ekonomickou stagnací země. Tento téměř výlučně na straně poptávky založený 
národohospodářský přístup byl záhy ve veřejném prostoru označovaný termínem „abenomika“ a 
vzbudil řadu souhlasných, skeptických i zcela odmítavých reakcí. Je ale možné o pět let později přece 
jen dospět k autoritativnějšímu zhodnocení Abeho politiky? Jak je na tom Japonsko dnes z hlediska 
hospodářského růstu a vývoje cen? Splnila abenomika své cíle, minula se účinkem nebo si na její 
konečné slovo budeme muset ještě počkat? Na tyto otázky se pokusí nabídnout odpovědi tento 
přehledový článek prostřednictvím nejnovějších komentářů a analýz ve světových médiích. 
Zveřejněná hodnocení mohou být zajímavá i pro českého čtenáře, protože míra úspěchu japonské 
měnové a hospodářské politiky může mnohé napovědět o bezprostředním potenciálu tohoto ostrovního 
císařství ve vzájemné ekonomické spolupráci, která se téměř jistě rozvine po uzavření a ratifikaci 
smlouvy o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem v následujících dvou letech.1    

Nejprve shrňme opatření a principy, na nichž je takzvaná abenomika postavena. Již 22. ledna 2013 
vydala japonská vláda a centrální banka (Bank of Japan, BoJ) společné prohlášení2, v němž byl 
avizován program kvantitativního uvolňování za účelem meziročního zvýšení indexu spotřebitelských 
cen o 2 procenta. Tento program nabyl konkrétní podobu o dva měsíce později, kdy BoJ oznámila svůj 
úmysl navyšovat měnovou bázi o 60-70 bilionů jenů ročně zejména prostřednictvím masivního 
nákupu státních dluhopisů za 7-8 bilionů jenů měsíčně v hrubé výši.3 Na podzim 2014 BoJ 
kvantitativní uvolňování zintenzivnila na 80 bilionů jenů ročně.4 V lednu 2016 pak centrální banka 
v reakci na přetrvávající absenci proinflačních pohybů poprvé zavedla zápornou úrokovou sazbu (-0,1 %) 
na depozita komerčních bank,5 což v září téhož roku ještě doplnila opatřeními na „kontrolu výnosové 
křivky státních dluhopisů“, aby se výnos desetiletých japonských bodů pohyboval stabilně kolem nuly. 
Strážci měny se zároveň zavázali k připravenosti dočasně vyvolat i inflaci vyšší než 2 procenta, dokud 
nedojde k jejímu stabilnímu zakotvení u tohoto cíle. Byli přitom připraveni akceptovat během jednoho 
roku navýšení celkové bilance BoJ z 80 nad 100 procent HDP Japonska (tj. kolem 500 bilionů jenů).6 
Současně s politikou centrální banky Abeho vláda v prvním čtvrtletí roku 2013 realizovala první 
fiskální stimul za více než 10 bilionů jenů, který byl směřován na podporu investic podniků a do 
infrastrukturních projektů, mezi něž v prvé řadě patřila obnova regionů postižených silným 
zemětřesením v roce 2011.7 Na tato opatření během dalších let navazovaly menší stimulační balíčky 

                                                      
1 EVROPSKÁ KOMISE.  EU a Japonsko finalizovaly dohodu o hospodářském partnerství. In: EUROPA.eu 
[online], 8. prosince 2017 [cit. 2018-01-08]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_cs.htm 
2 CABINET OFFICE; MINISTRY OF FINANCE; BANK OF JAPAN. Joint Statement of the Government and 
the Bank of Japan on Overcoming Deflation and Achieving Sustainable Growth. In: BOJ.or.jp [online], January 
22, 2013 [cit. 2018-01-08]. Dostupné z: https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2013/k130122c.pdf 
3 BANK OF JAPAN. Introduction of the „Quantitative and Qualitative Monetary Easing“. In: BOJ.or.jp [online], 
April 4, 2013 [cit. 2018-01-08]. Dostupné z: https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2013/k130404a.pdf  
4 BANK OF JAPAN. Expansion of the Quantitative and Qualitative Monetary Easing. In: BOJ.or.jp [online], 
October 31, 2014 [cit. 2018-01-08]. Dostupné z: https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2014/k141031a.pdf 
5 BANK OF JAPAN. Introduction of „Quantitative and Qualitative Monetary Easing with a Negative Interest Rate“. 
In: BOJ.or.jp [online], January 29, 2016 [cit. 2018-01-08]. Dostupné z: https://www.boj.or.jp/en/announcements/ 
release_2016/k160129a.pdf  
6 BANK OF JAPAN. New Framework for Strengthening Monetary Easing: „Quantitative and Qualitative 
Monetary Easing with Yield Curve Control“. In: BOJ.or.jp [online], September 21, 2016 [cit. 2018-01-08]. 
Dostupné z: https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2016/k160921a.pdf  
7 CABINET OFFICE; GOVERNMENT OF JAPAN. Emergency Economic Measures for The Revitalization of the 
Japanese Economy. In: CAO.go.jp [online], 11 January 2013 [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: http://www5.cao.go.jp/ 
keizai1/2013/130111_emergency_economic_measures.pdf 
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určené především na rozvoj dopravy a venkova, podporu seniorů, či investice do školství.8 Na počátku 
Abeho vlády rovněž ohlášené strukturální reformy se dosud soustřeďovaly spíše na dílčí změny 
fiskální politiky (z čehož ovšem zvýšení DPH z 5 na 8 procent přivedlo Japonsko v roce 2014 do 
krátkodobé recese a muselo být kompenzováno novým výdajovým balíčkem), liberalizaci 
zemědělského sektoru, demonopolizaci trhu s energiemi, podporu vyšší zaměstnanosti žen či boj proti 
silně zakořeněné kultuře přesčasů na pracovištích.9      

Jak je tedy abenomika po pěti letech hodnocena? Podle hlavního komentátora Financial Times 
Martina Wolfa vyznívá bilance japonských snah rozpačitě. V článku Conventional wisdom on Japan 
is wrong10 z 12. prosince 2017 Wolf poukazuje na stále nízkou inflací (0,2 % v říjnu 2017), sice 
stabilizovaný, ale jen mírný hospodářský růst a vysoké veřejné zadlužení (240 % HDP). Upozorňuje 
však, že Japonsko čelí stejným problémům jako ostatní vyspělé státy – jen ty japonské již nabyly 
extrémní podobu. Z toho důvodu také podle něj v japonském případě nefunguje aplikace konvenčních 
ekonomických pouček. Zároveň ale také není divu, že vyšly naprázdno i japonské pokusy dosáhnout 
dvouprocentního inflačního cíle robustním kvantitativním uvolňováním a uvalením záporné úrokové 
sazby na depozita bank u BoJ, jakkoliv Japonsko v posledních čtyřech letech i přes téměř nulovou 
inflaci snížilo nezaměstnanost na nejnižší míru za více než 2 dekády (2,8 %) a růst HDP se po 
předchozích výkyvech stabilně pohybuje nad jedním procentem. Ekonomické ortodoxii Wolf sice 
přiznává, že má pravdu v otázce produktivity, kde se bude Japonsko vzhledem ke své demografické 
struktuře potýkat s problémy, jež bude třeba řešit reformami trhu práce či podporou modernizace 
malých a středních podniků. Kde však konvenční ekonomie selhává, je analýza dopadů vysokého 
veřejného zadlužení, které podle Wolfa bezprostřední riziko pro Japonsko nepředstavuje a spíše vybízí 
k dalším neotřelým krokům. Důvodem je fakt, že centrální banka drží 40 procent všech japonských 
státních dluhopisů a pokladničních poukázek. Hlavním věřitelem státu je tak japonská veřejnost a 
vláda má proto poměrně široký prostor, jak se svým dluhem operovat (například převedením svého 
dluhu do nekonvertibilních nízkoúročených dluhopisů). Další – a Wolfem preferovanou – možností by 
bylo zdanění neinvestovaných zisků japonských podniků, jež ve svém hospodaření kumulují značné 
přebytky a jsou téměř zrcadlově převráceným obrazem hospodaření japonského státu. Stát by sice měl 
na své zadlužení odpovědět i jistou fiskální zdrženlivostí, ta však sama o sobě nebude fungovat bez 
zdanění neinvestovaných zisků a jejich převedení do sféry investic a veřejné spotřeby.           

V otázce podnikových investic doplňuje Wolfův komentář Alexander Kinmont, předseda 
představenstva v Japonsku aktivní investiční společnosti Milestone Asset Management. Ve své 
čtenářské reakci Raising gross investment is Japan’s proper focus11 ale zároveň Martinu Wolfovi 
vyčítá, že se sám od konvenčních představ o Japonsku nedokázal zcela oprostit. Důvodem 
Kinmontovy kritiky je Wolfovo tvrzení, že v kontextu vysokopříjmové ekonomiky se strukturálně 
nízkým růstem je japonský soukromý sektor (zvláště pak velké podniky) již investičně značně aktivní. 
Kinmont tuto tezi rozporuje poukazem na vývoj čisté hodnoty nefinančních kapitálových aktiv 
soukromého sektoru, která v uplynulých deseti letech stagnovala a v případě japonských rezidentů 

                                                      
8 JIJI PRESS. Japan Govt Adopts 5.5-T.-Yen Economic Package. In: Jiji Press English News Service, 05 Dec 
2013. Dostupné komerčně ze systému Proquest; HARDING, Robin. Japan launches $45bn stimulus package. In: 
FT.com [online], August 2, 2016 [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/857bd6ee-588a-
11e6-8d05-4eaa66292c32; REUTERS. Japan PM Abe plans to compile 2 trillion yen stimulus package: Yomiuri. 
In: REUTERS.com [online], September 25, 2017 [cit. 2018-01-05]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/ 
us-japan-economy-abe/japan-pm-abe-plans-to-compile-2-trillion-yen-stimulus-package-yomiuri-idUSKCN1BZ132   
9 Shrnutí těchto reforem viz analýza amerického think-tanku Council on Foreign Relations: MCBRIDE, James; 
XU, Beina. Abenomics and Japanese Economy. In: CFR.org [online], Last updated February 10, 2017 [cit. 2018-01-05]. 
Dostupné z: https://www.cfr.org/backgrounder/abenomics-and-japanese-economy ; STUCHLÍKOVÁ, Zuzana. 
Úspěchy a problémy Abenomiky. In: Scientia et Societas – časopis pro společenské vědy a management sv. 13, 
(2017) č. 3, s. 131-150. ISSN: 1801-7118. Dostupné v Odborné knihovně MFČR. 
10 WOLF, Martin. Conventional wisdom on Japan is wrong. In: FT.com [online], December 12, 2017 [cit. 2018-01-02]. 
Dostupné z: https://www.ft.com/content/2b9f4180-de74-11e7-8f9f-de1c2175f5ce  
11 KINMONT, Alexander. Raising gross investment is Japan´s proper focus. In: FT.com [online], December 14, 2017 
[cit. 2018-01-02]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/e3404f9c-df63-11e7-8f9f-de1c2175f5ce 
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dokonce klesala.12 Jádrem japonské politiky by proto mělo být výhradně zvýšení hladiny investic, 
které by se promítlo i do zvýšení reálných mezd, přičemž otázky produktivity, demografických trendů 
a fiskální disciplíny jsou podle Kinmonta až druhořadé.          

Právě relativně nízká mzdová hladina je i podle týdeníku The Economist hlavním důvodem neplnění 
inflačních cílů Bank of Japan. Autoři článku The slow-grilled economy13 tento vývoj přisuzují 
především rigidnímu japonskému trhu práce a okolnosti, že kmenoví zaměstnanci podniků považují 
případné propuštění za těžko napravitelnou ztrátu svého společenského statusu. Jejich vyjednávací 
pozice je proto chronicky slabá, takže vývoj platů dostatečně nereaguje na situaci na pracovním trhu. 
Abeho vláda podle Economistu chybně odhadla efekt ohlášení uvolněné měnové politiky, když 
doufala, že zaměstnanci budou v kolektivním vyjednávání anticipovat vyšší inflaci a nebudou reagovat 
jen na aktuální růst životních nákladů. Nedostatečný růst platů mají ale způsobovat i jiné části Abeho 
politiky zaměstnanosti, které se týkají aktivizace žen a seniorů při obsazování pracovních pozic. 
Určitou protiinflační roli hraje i setrvale rostoucí podíl většinou levnějších zahraničních pracovníků 
v podnicích (jejich počet již překročil hranici 1 milionu osob) a snahy firem zvyšovat produktivitu 
svých výrob a služeb prostřednictvím robotizace. Neúspěch vlády a centrální banky v cílování inflace 
lze proto chápat nejen na pozadí dosud nevyřešených strukturálních problémů Japonska, ale i jako 
doklad určitého pozitivního vývoje v ukazatelích zaměstnanosti a modernizace ekonomiky.  

Růstu inflace ale do karet nehrají ani dva negativní jevy, z nichž jeden v druhé polovině roku 2017 
přerostl ve významný celospolečenský skandál. Tím byla série odhalení falšované produktové 
dokumentace u mnoha velkých průmyslových koncernů, jako jsou například Nissan Motor, Subaru, 
Kobe Steel či Mitsubishi Materials. Tokijský dopisovatel německého deníku Handelsblatt Martin 
Kölling v článku „Verrat an Japans Industrie“14 za těmito podvody vidí vedle přísně hierarchického 
a netransparentního stylu řízení také snahy podniků o snižování výrobních nákladů svých produktů, 
aby nemusely zvyšovat ceny a mohly tak více konkurovat svým zahraničním – především čínským – rivalům.  

Druhá a poněkud kuriózní překážka růstu cen může tkvět v japonské maloobchodní strategii „houdai“, 
již lze přeložit jako „ber a užívej vše, co zmůžeš za určitý čas“ a která se v uplynulých dvaceti letech 
značně rozšířila. Redaktor Financial Times Leo Lewis v článku Finding the best deal in Japan´s all-
you-can-eat economy15 označuje „houdai“ za symptom dlouholetého potýkání se s deflací v zemi 
stagnujících mezd, stárnoucí spotřebitelské populace a z toho vyplývajících přebytečných kapacit 
v sektoru obchodu a služeb. Po pěti letech abenomiky, kdy přišlo přece jen určité hospodářské oživení, 
si lze podle Lewise sice představit, že například provozovatelé populárního karaoke své velkorysé 
pojetí „houdai“ poněkud omezí. Jiní, například zubaři, zde ale mohou dále expandovat. Lewis proto 
odhaduje, že tlak na růst cen i vlivem tohoto japonského specifika skončí někde v půli cesty.  

Cílem abenomiky však není jen povzbuzení inflace, ale také ukončení „dvou ztracených dekád“ 
hospodářské stagnace a zaostávání. Ukázala se zde Abeho strategie úspěšnou, nebo také spíše zaostala 
za očekáváními? Uplynulé pětiletí bilancující reflexe tady dávají za pravdu spíše druhé možnosti. To 
do určité míry připouští i spolustraník premiéra Abeho z Liberálně demokratické strany a někdejší 
ministr hospodářské a fiskální politiky v kabinetech Džuničiróa Koizumiho v letech 2001 až 2005, 
Heizó Takenaka. Ve svém komentáři A midterm review  of Abenomics16 pro webové stránky Japan 
Times sice tento ekonom kvituje, že během Abeho mandátu došlo k nastartování hospodářského růstu 
a oživení pracovního trhu, které se projevilo v poklesu nezaměstnanosti o více než čtvrtinu a nárůstu 

                                                      
12 CABINET OFFICE, GOVERNMENT OF JAPAN. Quarterly Estimates of Net Capital Stocks of Fixed Assets. 
In: ESRI.CAO.go.jp [online], Sep.29,2017 [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/stock/ 
tables/stock17q2_rn_en.xls  
13 THE ECONOMIST. The slow-grilled economy. In: The Economist, Vol. 425, No. 9067 (November 18th-24th 2017), 
p. 65-66. ISSN: 0013-0613. Dostupné v Odborné knihovně MFČR.   
14 KÖLLING, Martin. „Verrat an Japans Industrie“. In: Handelsblatt. 28.11.2017, Nr. 229, S. 22-23. ISSN: 0017-
7296. Dostupné v Odborné knihovně MFČR.  
15 LEWIS, Leo. Finding the best deal in Japan´s all-you-can-eat economy. In: FT.com [online], December 11, 
2017 [cit. 2018-01-03]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/ae5d8248-de66-11e7-8f9f-de1c2175f5ce  
16 TAKENAKA, Heizo. A midterm review of Abenomics. In: JAPANTIMES.co.jp [online], DEC 15, 2017 
[cit. 2018-01-05]. Dostupné z: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/12/15/commentary/japan-
commentary/midterm-review-abenomics 
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nabízených pracovních míst na jednoho uchazeče z 0,9 na 1,55. Fiskální konsolidace a realizace 
programů regionálního rozvoje ale podle něj probíhají příliš pomalu. Nedochází ani k zastavení 
prohlubování příjmových nerovností ve společnosti a v mezinárodním srovnání stagnace země 
pokračuje. Japonsko tak například v žebříčku konkurenceschopnosti Světové banky (!) nyní zaujímá 
až 26. místo17 a setrvale klesá i ranking japonských univerzit. Abeho kabinet sice slibně začal, 
v následujícím období by však měl být odvážnější, i vzhledem ke své dvoutřetinové parlamentní 
většině. To by ale předpokládalo, aby ve vládě nebyli zdrojem iniciativy jen premiér Abe a jeho 
vicepremiér Suga, aby poklesl vliv zástupců ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu, případně 
došlo i ke kultivaci mediálního prostředí, které se podle Takenaky vyznačuje množstvím neférových 
útoků vůči vládě.  

Ještě kritičtější je v Tokiu usedlý ekonomický publicista William Pesek. V článku ´Kurodanomics´ is 
2018´s biggest question mark18 psaném rovněž pro Japan Times dává Pesek zatím skromné výsledky 
abenomiky v oblasti inflace a růstu příjmů obyvatelstva do souvislosti s pozicí japonské centrální 
banky a jejího guvernéra Haruhika Kurody, na nějž premiér Abe v podstatě „outsourcoval“ řízení 
hospodářské politiky země. Tím se však Kuroda zejména pro rok 2018 dostal do velmi obtížné situace: 
zpřísní-li měnovou politiku, zmate investory a ohrozí hospodářský růst; bude-li naopak v uvolněné 
měnové politice pokračovat, nebude Abeho vláda cítit tlak na provádění reforem trhu práce, podporu 
start-upů a uskutečňování dalších opatření, která by zvýšila japonskou konkurenceschopnost zejména 
v konfrontaci s Čínou, Jižní Korejí a státy jihovýchodní Asie. Dosavadní Abeho kroky jsou podle 
Peseka zatím jen velmi dílčí s mizivým potenciálem na přeměnu Japonska a jeho podniků 
v inovativnější a odvážnější subjekty přitahující zahraniční talenty a dlouhodobé investice. Kromě 
boje s rizikem protekcionismu však Abe zřejmě bude příliš zaměstnán svou dlouhodobou vizí 
ústavních změn a na další projekty již nebude mít ani energii, ani chuť. Udržením Transpacifické 
obchodní dohody (byť bez USA) a zahraničněobchodní expanzí obecně by si premiér sice mohl 
připsat určité zásluhy. Jak ale Pesek podotýká, liberalizace obchodu sama o sobě má tendenci spíše 
snižovat spotřebitelské ceny než podporovat inflaci. Bude tak proto opět na guvernérovi BoJ a jeho 
týmu, aby nadále drželi nohu spíše na plynu než na brzdě měnové politiky. A to nejen kvůli poklesu 
vládní aktivity v hospodářských reformách, ale také s ohledem na více než sedmdesátiprocentní podíl 
BoJ na cenných papírech japonských pasivních investičních fondů (Exchange Traded Funds) a na již 
výše zmíněných 40 procent státních dluhopisů v bilanci centrální banky. Už jen vystoupení z tohoto 
kolotoče bez ohrožení finanční stability nebude snadné. Zbývá proto doufat alespoň v Kurodův um 
přimět domácnosti a podniky k většímu utrácení a uzavírání úvěrů, aby Japonsko dokázalo deflaci 
jednoznačněji uniknout.          

Všichni výše uvedení autoři by abenomiku za jednoznačný úspěch neoznačili. Ti příznivěji naklonění 
by od japonské monetární a hospodářské strategie očekávali, že její naplňování ještě není u konce. Ti 
skeptičtější naopak poukazují na hloubku strukturálních problémů japonské ekonomiky, jež jedna 
vláda nebude moci či ani chtít zcela vyřešit. Dlouhodobou japonskou stagnaci je bezesporu možné 
chápat jako ojedinělý příběh, o čemž svědčí i řada zcela specifických problémů v oblasti pracovního 
trhu nebo spotřebitelského chování. Jistá váhavost a omezená kapacita rozhodujících aktérů vypořádat 
se se společenskými výzvami, jakož i přesouvání odpovědnosti na centrální banky ale nijak neobyčejné 
nejsou. Na Japonsko lze proto nahlížet – i před vlastním započetím vzájemného obchodního otevírání – 
jako na Evropě mnohem bližší zemi, než by se při pohledu na mapu mohlo zdát. 

                                                      
17 Zde se ovšem zjevně jedná o chybu autora v označení zdroje. Zmíněné 26. místo pro Japonsko v žebříčku 
konkurenceschopnosti není součástí rankingu Světové banky, respektive Světového ekonomického fóra (zde 
Japonsko zaujímá 9. pozici), ale žebříčku světové konkurenceschopnosti IMD (IMD World Competitiveness 
Ranking), který pravidelně mezi rozvinutými a rozvíjejícími se státy vyhotovuje švýcarská vysoká škola IMD. 
Viz: IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER. New competitive global elite emerges in IMD business 
school’s latest world competitiveness ranking. In: IMD.org [online], May 2017 [cit. 2018-01-08]. Dostupné z: 
https://www.imd.org/news/updates/new-competitive-global-elite-emerges-in-imd-business-schools-latest-world-
competitiveness-ranking/ 
18 PESEK, William. ´Kurodanomics´ is 2018´s biggest question mark. In: JAPANTIMES.co.jp [online], Dec 28, 2017 
[cit. 2018-01-04]. Dostupné z: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2017/12/28/commentary/japan-
commentary/kurodanomics-2018s-biggest-question-mark  
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Bankovní unie jako garance stability eurozóny?  

Ing. Bc. Daniel Kný 
Oddělení 5904, Informační podpora a knihovna 

 

Hospodářské oživení a alespoň prozatímní odvrácení hrozby populismu v některých členských státech 
vnímá řada komentátorů, ekonomů a politiků jako příležitost pro zásadní změny v architektuře 
eurozóny ve smyslu těsnější spolupráce.1 Podle nich příznivé období však nemusí mít dlouhého trvání, 
přičemž se zásadními rozhodnutími se počítá do konce funkčního období Evropského parlamentu 
v příštím roce. Reformní snahy může rovněž zkomplikovat nadále nejasná politická budoucnost 
Německa a potenciální úspěch euroskeptických sil v italských parlamentních volbách na jaře tohoto 
roku.2 Kromě velkých vizí Emanuela Macrona, Jeana Clauda Junckera či Martina Schultze se tak 
komentáře zabývají i prozaičtějšími plány na dokončení bankovní unie, které by mělo zajistit větší 
odolnost eurozóny v průběhu budoucí (finanční) krize. Jak tyto komentáře hodnotí dosavadní 
fungování již ustavených pilířů bankovní unie? Co by se mělo změnit a v čem tkví problémy 
současného evropského bankovního sektoru? Do jaké míry je nezbytné pro fungující bankovní unii 
společné sdílení rizika? A je dokončení bankovní unie postačující podmínkou pro odolnou měnovou 
unii i bez užší integrace fiskálních politik členských států eurozóny, aniž by se v průběhu (finanční) 
krize vážně spekulovalo o jejím rozpadu? 

V důsledku finanční krize Evropská komise navrhla a prosadila řadu iniciativ, které vytváří jednotný 
systém pravidel pro všechny finanční aktéry 28 členských zemí EU. Ten zahrnuje silnější 
obezřetnostní požadavky na banky, zvýšenou ochranu vkladatelů a pravidla pro řízení selhávajících 
bank. Na následnou evropskou dluhovou krizi reagovala Komise cestovní mapou pro vytvoření 
bankovní unie, jejíž součástí jsou země eurozóny, a mohou se k ní dobrovolně připojit i další členské 
státy EU. V současné době jsou založeny dva pilíře bankovní unie: jednotný mechanismus dohledu 
(SSM) a jednotný mechanismus pro řešení bankovních krizí (SRM).3 V rámci SSM vykonává ECB 
obezřetnostní dohled nad finančními institucemi v eurozóně i v dalších zemích, které se rozhodly 
k systému připojit. ECB přímo dohlíží na největší banky, zatímco národní instituce vykonávají dohled 
nad bankami ostatními. Národní instituce a ECB úzce spolupracují při kontrole dodržování 
bankovních pravidel EU a při včasném řešení problémů.4 Cílem SRM je řádná restrukturalizace bank 
ve chvíli, kdy krachují nebo je jejich krach pravděpodobný, tak, aby nedošlo k rozsáhlému poškození 
ekonomiky a k destabilizaci finančního systému. Součástí SRM je jednotný výbor pro řešení krizí 
(SRB) a jednotný fond pro řešení bankovních krizí (SRF) financovaný bankovním sektorem. SRB řídí 
příslušný fond a usiluje o minimalizaci dopadů bankovní krize na daňové poplatníky.5 Třetí 
předpokládaný pilíř bankovní unie představuje evropský systém pojištění vkladů (EDIS). V současné 
době jsou na základě národních systémů pojištění vkladů chráněna depozita do výše 100 000 eur. 
EDIS by podle návrhu Komise měl zajistit, aby vklady v celé eurozóně byly pojištěny stejně bezpečně, 

                                                      
1 Viz např. PEROTTI, Enrico. Banking union success can be replicated on the fiscal front. In: FT.com [online]. 
July 10, 2017, 6:06 pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/d997770c-6558-11e7-9a66-
93fb352ba1fe#myft:list:page.  
2 Poněkud skeptičtější pozici k možnosti prosadit zásadní reformy eurozóny zaujímá Wolfgang Münchau. Viz 
MÜNCHAU, Wolfgang. Lack of eurozone reform outranks Brexit as the EU's biggest threat. In: FT.com 
[online]. December 17, 2017, 1:39 pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/47c734d8-
e1af-11e7-8f9f-de1c2175f5ce#myft:list:page.     
3 EUROPEAN COMISSION. What is the banking union. In: ec.europa.eu [online]. 2018 [cit. 2018-01-25]. 
Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/what-banking-
union_en.    
4 EUROPEAN COMISSION. Single supervisory mechanism. In: ec.europa.eu [online]. 2017 [cit. 2018-01-25]. 
Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-
supervisory-mechanism_en.  
5 EUROPEAN COMISSION. Single resolution mechanism. In: ec.europa.eu [online]. 2017 [cit. 2018-01-25]. 
Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/single-
resolution-mechanism_en.  
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a snížit zranitelnost národních systémů vůči velkým šokům. Vkladatelé by měli mít stejnou důvěru 
v jejich depozita u bank bez ohledu na to, ve kterém členském státě se nacházejí. Přijetím EDIS by 
také mělo být oslabeno propojení mezi solventností bank a platební schopností národních států, které 
je často považováno za jednu z významných příčin dluhové krize eurozóny.6  

Bankovní unie byla již v minulém roce podrobena zatěžkávací zkoušce při řešení problémů italských 
bank a španělské Banco Popular. Jim Brunsden a Paul McClean v článku „Europe's Single 
Supervisory Mechanism comes in for multiple criticism“7 zmiňují kritiku europoslanců vůči postupu 
SSM. V případě Banco Popular měl podle nich SSM reagovat rozhodněji před tím, než banka dospěla 
do fáze selhání, v případě dvou italských bank (Veneto Banca a Banca Popolare di Vicenza) neměl 
podle europoslanců SSM zhoršující se situaci tolerovat tak dlouho a dříve je „odpojit od přístrojů“. 
Představitelka SSM však reagovala tím, že italským bankám měla být dána příležitost získat nový 
kapitál. Zároveň uvedla, že by SSM měl být vybaven širším spektrem nástrojů k řešení problémů bank 
v potížích. Autoři článku dodávají, že SSM má těžkou pozici při rozhodování v nedokončeném a 
neúplném systému.8  

Profesorka ekonomie Lucrezia Reichlin v komentáři „The European banking union falls short in 
Italy“9 kriticky hodnotí způsob řešení problémů výše zmíněných bank. Upozorňuje, že likvidace dvou 
benátských bank byla spjata se závazkem italské vlády ve výši 17 mld. eur, přičemž využívání 
veřejných financí pro tento účel měl druhý pilíř bankovní unie zabránit. Italská vláda totiž se 
souhlasem Evropské komise využila klauzuli o veřejném zájmu, která jí umožnila vyřešení problémů 
benátských bank bez zasažení přednostních držitelů dluhopisů a vkladatelů. Co se týče Banco Popular, 
situaci podle autorky vyřešil ochotný investor Santander spíše než odhodlání SSM. Případy 
benátských bank a další italské banky Monte dei Paschi di Siena, u níž proběhla tzv. preventivní 
rekapitalizace, podle Reichlin dokazují, že bankovní unie postrádá schopnost rozhodně reagovat na 
situaci krachujících bank. Klade si následně otázku, zda lze bankovní unii opravit či je lepší začít 
znovu. Autorka tvrdí, že představa řešení problémů bank a jejich rekapitalizace bez veřejné intervence 
je nerealistická. Historie velkých bankovních selhání totiž ukazuje, že je vždy třeba závazek ve formě 
veřejného kapitálu. Bez jasnějších pravidel ohledně sdílení odpovědnosti mezi národními a 
evropskými institucemi musí podle Reichlin automatický proces zakotvený ve směrnici 2014/59/EU 
čelit politickým překážkám. Případ italské banky Monte dei Paschi poukazuje na těžkopádnost 
institucionálního řešení, které zahrnuje jednání ECB, EK i národní vlády. V případě benátských bank 
(a ideálně celého italského bankovního sektoru) měla být podle autorky vytvořena tzv. špatná banka 
pro nesplacené půjčky v kombinaci s preventivní rekapitalizací bank. Reichlin navrhuje společné 
národní a evropské řízení špatné banky, rekapitalizační fond financovaný z veřejných prostředků a 
posílení pravomocí Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB).10 

Vytvoření špatné banky při řešení problému nesplacených půjček, se kterým se potýká celý evropský 
bankovní sektor, navrhuje i Martin Sandbu v komentáři „A European bad bank is needed to clean up 

                                                      
6 EUROPEAN COMISSION. European deposit insurance scheme. In: ec.europa.eu [online]. 2017 [cit. 2018-01-
25]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-
deposit-insurance-scheme_en.    
7 BRUNSDEN, Jim; MCCLEAN, Paul. Europe's Single Supervisory Mechanism comes in for multiple criticism. 
In: FT.com [online]. July 4, 2017, 1:17 pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/93d7245a-
609f-11e7-91a7-502f7ee26895#myft:list:page.  
8 Viz též BRUNSDEN, Jim. Tighter EU curbs urged on winding down banks. In: FT.com [online]. August 8, 
2017, 6:04 am [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/545c1790-7b7f-11e7-ab01-
a13271d1ee9c#myft:list:page.  
9 REICHLIN, Lucrezia. The European banking union falls short in Italy. In: FT.com [online]. June 27, 2017, 
5:30 am [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/3b8bc570-5a7e-11e7-b553-e2df1b0c3220# 
myft:list:page.  
10 V případě benátských bank skutečně došlo k vytvoření špatné banky, avšak s garancí italské vlády ve výši 12 
mld. eur. Dobrá aktiva těchto bank byla spolu se 4,8 mld. eur z veřejných zdrojů převedena do větší Intesa 
Sanpaolo. Viz poznámku 10. 
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European banks' mess“.11 Významná portfolia nesplacených půjček v rozvahách bank totiž brání 
v přijímání nových rizik a mohou způsobovat vyšší náklady financování ze strany věřitelů. Oboje 
omezuje schopnost bank úvěrovat reálnou ekonomiku, čímž je limitován hospodářský růst, který by 
jinak mohl napomoci zmenšení množství nesplacených půjček. Špatná banka by mohla představovat 
řešení, protože není zapojena do úvěrování reálné ekonomiky, mohla by si likvidaci svých pohledávek 
rozložit v čase a nemusela by dokonce daňové poplatníky stát mnoho peněz, pokud by odkoupila 
nesplacené půjčky za cenu blízkou „férové hodnotě“. Sandbu také argumentuje ve prospěch 
panevropského charakteru špatné banky. Zmiňuje úspory z rozsahu a expertízu takové instituce, 
skutečnost, že jinak by hospodářský růst některých států při likvidaci nesplacených půjček utrpěl, a 
zdůrazňuje, že pro národní politiky neodpustitelný nátlak na národně zaměřené banky akceptovat 
ztráty by mohly vykonávat již existující nadnárodní instituce bankovní unie, přičemž v roli dosud 
chybějícího kupce špatných úvěrů by mohla vystupovat panevropská špatná banka. 

Na rozdílný přístup vůči italským bankám a španělské Banco Popular poukazuje rovněž úvodník 
Financial Times „Italy shows banking union still has far to go“.12 Argumentaci na základě veřejného 
zájmu ze strany italské vlády považuje za nepřesvědčivou a upozorňuje na možné důsledky pro rovnou 
hospodářskou soutěž. Zároveň však FT uznávají těžkou pozici italské vlády, která by v případě uvalení 
ztrát na držitele přednostních dluhopisů a velké vkladatele riskovala nejen poškození regionální 
ekonomiky, ale i run na italské banky. Aby se podařilo vyhnout takové situaci, doporučuje úvodník FT 
dvě opatření. Za prvé by měly být banky donuceny vydávat dostatečné množství takového dluhu, 
jehož způsobilost pro bail-in nemůže být zpochybněna. Za druhé podle FT eurozóna potřebuje 
společný systém pojištění vkladů, aby se zabránilo hrozbě runu na banky. Došlo by tak k rozetnutí 
vazby mezi bankovními systémy a příslušnými národními státy, čímž by se omezilo riziko nákazy. 
Podobné vyznění má i komentář Paula Daviese „Defending the euro starts with cleaning up the 
banks“,13 který trvá jak na nutnosti očistit evropské banky od špatných aktiv, tak na nezbytnosti 
společného pojištění vkladů a větší kapacitě fondu pro řešení bankovních krizí, pokud má eurozóna 
představovat skutečnou měnovou unii. Ačkoliv očištění evropských bank může být bolestivé, musí 
podle něj předcházet dalším krokům, jinak nebude politicky přípustné větší sdílení rizika mezi 
členskými státy eurozóny. 

Martin Sandbu však v článku „Do we need deposit insurance?“14 argumentuje, že fond pro řešení 
bankovních krizí a pojištění vkladů nejsou nutnou součástí fungující bankovní unie. Ačkoliv je SRF 
financován bankami, v praxi to dle Sandbua znamená daň na národní bankovní systémy, přičemž platí 
předpoklad, že v extrémních situacích existuje krytí ze strany daňových poplatníků. To v podstatě 
představuje fiskální transfery mezi členskými zeměmi, což vysvětluje i rezervovaný postoj Německa 
vůči společnému pojištění vkladů. Sandbu tvrdí, že SRF nepředstavuje komplement, ale spíše substitut 
vůči bail-inu. Rekapitalizace krachujících bank s využitím peněz daňových poplatníků je totiž potřeba 
jen v situaci, kdy nejsou úřady dostatečně ochotné přistoupit k rekapitalizaci na základě většího odpisu 
investic věřitelů. Sandbu dále uvádí, že ani v Irsku v roce 2010 ani na Kypru v roce 2013 nebyla 
situace bank tak kritická, že by nebylo možné uspokojit závazky vůči pojištěným vkladatelům. V praxi 
by tedy podle něj možnost výplat z depozitního pojištění sloužila jen ke snížení velikosti bail-inu, a 
tím by byli zvýhodněni investoři oproti maloobchodním vkladatelům, jež mělo takové pojištění 
chránit. Sandbu také vyvrací argument likvidity a zabránění případného runu na banky. Pro tuto funkci 
je totiž podle něj SRF a pojištění depozit nevhodný nástroj vzhledem k tomu, že centrální banka může 
poskytnout okamžitou a neomezenou likviditu, pokud je třeba. Aby se přitom centrální banka 

                                                      
11 SANDBU, Martin. A European bad bank is needed to clean up European banks' mess. In: FT.com [online]. 
February 27, 2017, 12:51 pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/8c84b1c8-fcd5-11e6-
96f8-3700c5664d30#myft:list:page.  
12 FINANCIAL TIMES. Italy shows banking union still has far to go. In: FT.com [online]. June 26, 2017, 7:27 
pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/f01db25e-5a70-11e7-9bc8-8055f264aa8b# 
myft:list:page.  
13 DAVIES, Paul J. Defending the euro starts with cleaning up the banks. In: WSJ.com [online]. February 27, 
2017, 12:00 pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/defending-the-euro-starts-with-
cleaning-up-the-banks-1488214801.  
14 SANDBU, Martin. Do we need deposit insurance?. In: FT.com [online]. October 19, 2017, 1:23 pm [cit. 2018-01-25]. 
Dostupné z: https://www.ft.com/content/a9bd0cb0-b4ac-11e7-aa26-bb002965bce8#myft:list:page.  
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nedostala do potíží, pokud by jí byla svěřena garance depozit a další funkce poskytování likvidity, 
nesmělo by být bankám dovoleno mít likvidní závazky (včetně vkladů) vyšší, než jsou jejich rezervy a 
kolaterál předem oceněný centrální bankou. EU by tak podle Sandbua měla místo sjednocování 
starého modelu využít příležitost zvážit alternativu, přičemž autor navrhuje plný bail-in spolu 
s rozšířenou pravomocí centrální banky.  

Zajímavý je v této souvislosti i článek Claire Jones „Weidmann lays out conditions for common 
eurozone bank deposit scheme“,15 kde jsou popsány podmínky, za kterých je podle guvernéra 
Bundesbanky možné připustit evropský systém pojištění vkladů. Ten se podle něj nesmí stát fiskální 
záchrannou sítí, a proto je třeba zabránit tomu, aby banky držely příliš mnoho dluhopisů svého 
národního státu. Taková situace totiž v podstatě znamená pojištění fiskální politiky států, které mohou 
volně a nezávisle řídit své výdaje a nastavovat daně, což u nich může vyvolat morální hazard. Za další 
podmínku zavedení evropského systému pojištění vkladů považuje Weidmann podobně jako výše 
zmíněný Paul Davies vyřešení otázky špatných úvěrů, které musí být buď odepsány či plně pokryty 
dodatečným kapitálem. Tvrdý německý postoj16 v této otázce konec konců podle článku Claire Jones 
„Draghi backs Germany's hard line on banking union“17 podpořil i guvernér ECB Mario Draghi, 
jenž se vyjádřil, že eurozóna nemůže zavést evropský systém pojištění vkladů do doby, než se banky 
vyrovnají s velkou zátěží jejich špatných půjček. Snížení a sdílení rizika podle něj musí jít ruku v ruce.  

S agendou společného pojištění vkladů se naproti tomu snaží prorazit Francie, Itálie a Evropská 
komise. Přitom se v textu Jima Brunsdena, Mehreena Khana a Guye Chazana „Battle for banking 
union hangs over the eurozone“18 dočteme, že požadavek německé strany na přísnější pravidla, která 
by donutila banky zajistit se proti případným ztrátám plynoucím z držení státních dluhopisů, se 
setkává s odporem některých členských států, které se obávají, že by došlo ke snížení poptávky po 
jejich dluhopisech a zvýšily by se jejich náklady financování státního dluhu. Investory by taktéž mohl 
odstrašit německý návrh na zjednodušený proces odepisování státních dluhopisů v situaci, kdy musí 
být země zachraňována prostřednictvím bail-outu. Předseda Evropské rady Donald Tusk věří, že 
průlom na cestě k dokončení bankovní unie by mohl být dosažen na summitu v červnu tohoto roku. Za 
povšimnutí však stojí také článek Jamese Politiho a Jima Brunsdena „Italian ministr warns against 
effort to tighten EU banking rules“,19 který přibližuje pozici italského ministra financi Piera Carla 
Padoana, jenž požaduje zachování flexibility pravidel EU v průběhu přechodné fáze, než bude 
bankovní unie dokončena. Padoan to uvedl v reakci na návrh revize kritérií pro preventivní 
rekapitalizaci bank a širšího zapojení investorů do bail-inu při likvidaci krachujících institucí. Itálie 
žádá, aby snížení rizika v bankovním systému bylo doprovázeno kroky ke sdílení rizika včetně fiskální 
kapacity pro záchranu členských zemí a vytvoření evropského systému pojištění vkladů. Zároveň se 
brání tlaku ECB, která se snaží italské banky donutit ke zvýšenému zajištění proti nesplaceným 
půjčkám, na základě argumentu, že by to poškodilo konečně zrychlující hospodářské oživení.  

V souvislosti s debatou o bankovní, ale i fiskální unii vyvolal značnou odezvu komentář Daniho 
Rodrika „Does Europe really need fiscal and political union?“.20 Ten argumentuje, že oddělení 
veřejných a soukromých financí může představovat mnohem větší problém, než si ostatní autoři 
(Sandbu, Eichengreen) uvědomují. Do té doby, dokud bude hospodářská politika v rukou národních 

                                                      
15 JONES, Claire. Weidmann lays out conditions for common eurozone bank deposit scheme. In: FT.com 
[online]. November 17, 2017, 2:15 pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/c76c0cc8-
12d8-3eed-b328-bd629bf9eba2#myft:list:page.  
16 Opatrný postoj vůči evropskému systému pojištění vkladů zaujímá mj. také Nizozemsko. Viz poznámku 16. 
17 JONES, Claire. Draghi backs Germany's hard line on banking union. In: FT.com [online]. November 20, 2017, 9:50 
pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/c548abde-ce14-11e7-9dbb-291a884dd8c6#myft:list:page.  
18 BRUNSDEN, Jim; KHAN, Mehreen; CHAZAN, Guy. Battle for banking union hangs over the eurozone. In: 
FT.com [online]. December 14, 2017, 6:00 am [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/ 
d38945d6-e030-11e7-a8a4-0a1e63a52f9c#myft:list:page.  
19 POLITI, James; BRUNSDEN, Jim. Italian ministr warns against effort to tighten EU banking rules. In: 
FT.com [online]. December 18, 2017, 5:36 pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/ 
3b32f1d4-e403-11e7-97e2-916d4fbac0da#myft:list:page.  
20 RODRIK, Dani. Does Europe really need fiscal and political union? In: Project-syndicate.org [online]. 
December 11, 2017 [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.project-syndicate.org/commentary/separating-
private-and-public-finance-in-europe-by-dani-rodrik-2017-12.  
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vlád, bude i nadále riziko krachu členského státu deformovat přeshraniční finanční toky. Suverénní 
státy podle Rodrika mohou vždy změnit pravidla ex post, což znamená, že finanční integrace je 
nemožná. Zároveň nemohou být lokální finanční šoky snadno diversifikovány. Uvádí příklad 
Spojených států, kde jsou v případě problémů hospodářské přelivy limitovány skutečností, že 
důvěryhodnost bank není determinována státem, ve kterém se nacházejí, ale jejich kondicí a fundamenty. 
Nikdo v tomto případě neočekává, že by jeden ze států USA zasáhl do mezistátních plateb, přepsal 
pravidla bankrotu či v extrémním případě vydal vlastní měnu. V EU však členské státy disponují 
vlastní suverenitou a nemohou se důvěryhodně zavázat, že nezasáhnou do finančních trhů. Zůstává 
tedy nadále riziko, že dostatečně velký finanční šok ovlivní všechny ostatní bankovní domy ve stejné 
zemi ve smyslu sebenaplňujícího se proroctví, což ji může přivést do situace platební neschopnosti.  

Rovněž řecký ministr financí Euclid Tsakalotos v komentáři „Banking union is not enough to save 
the eurozone“21 odmítá, že by plně funkční bankovní unie byla postačující podmínkou pro stabilitu 
eurozóny v příští krizi. Všichni se podle něj shodují, že bankovní unie pomůže diverzifikovat rizika, 
zmírnit osudovou zpětnou vazbu mezi bankami a stabilitou národních rozpočtů, usnadnit spravedlivější 
řešení problémů bank a snížit riziko panického útěku vkladů z nestabilních bankovních systémů. 
Otázkou však podle Tsakalota je, zda je vůbec možné mít adekvátní bankovní unii v Evropě a zda její 
zavedení řeší i další problémy v architektuře měnové unie. Směrnice 2014/59/EU může fungovat 
v situaci izolovaného selhání jednotlivých bank, ale nikoliv v podmínkách systémové krize, za nichž 
by nevyhnutelně intervenoval dotčený členský stát. Tsakalotos si zároveň není jistý, zda by i dokončení 
unie kapitálových trhů adekvátně kompenzovalo potřebu toku veřejných peněz napříč eurozónou. Ani 
hlubší a sjednocené kapitálové trhy nebudou jednoduše financovat malé a střední podniky, které 
dominují reálné ekonomice zejména jižních států eurozóny. Finanční toky jsou zároveň zdrojem 
nestability kvůli vytvářejícím se bublinám, k nimž patří i nadhodnocení řeckých dluhopisů před krizí. 
Mezi Tsakalotovy argumenty pro vytvoření fiskální unie patří i procyklické chování finančních trhů. 
Pokud totiž negativní šok zasáhne finanční trhy a instituce i veřejné rozpočty malé země eurozóny, 
bude bez fiskální unie (eurodluhopisů a fiskálních transferů) obtížné vyhnout se osudové zpětné vazbě 
mezi krachujícími bankami a platební neschopností státu. Tsakalotos se odvolává na teorii optimální 
měnové zóny, když požaduje solidaritu za nezbytnou součást architektury eurozóny. 

Na text řeckého ministra financí reagoval profesor evropských studií a mezinárodní politické 
ekonomie Erik Jones v dopisu „A system more about self-help than solidarity“,22 když kritizuje 
Tsakalotův argument, že Portugalsko není to samé, co Texas, protože Texas profituje ze stabilizace 
umožněné federálními fiskálními toky. Ve skutečnosti je podle Jonese federální fiskální systém USA 
více o svépomoci než o solidaritě. Navíc mají federální transfery pouze velmi omezený dopad na HDP 
na hlavu jednotlivých států. Martin Sandbu zase ve svém dvoudílném článku „Fiscal union v banking 
union“23 a „Banking union v fiscal union, part 2“24 reaguje na text Daniho Rodrika. V prvním dílu se 
snaží vyvrátit Rodrikův argument, že není možné v rámci eurozóny sdílet suverenitu nad bankami a 
přeshraničními finančními toky. Sandbu tvrdí, že není-li možné sdílet suverenitu v této oblasti, nelze 
v tom případě sdílet ani suverenitu ve fiskální oblasti. Zároveň připomíná, že to nebyly země zasažené 
dluhovou krizí, které chtěly vystoupit z eurozóny, ale představitelé eurozóny, kteří touto variantou 
hrozili v případě, že dotyčná země neakceptuje kladené požadavky. Co se týče ECB, ta čelila svým 
omezením ohledně nouzové likvidity a svému odporu k akceptaci ztrát pro držitele bankovních 
dluhopisů. Podle Sandbua právě bankovní unie ve spojitosti s mechanismem odepisování státního 
dluhu snižuje riziko, že by vlády, které mohou odepsat svůj státní dluh v rámci eurozóny, byly 

                                                      
21 TSAKALOTOS, Euclid. Banking union is not enough to save the eurozone. In: FT.com [online]. January 7, 2018, 
5:53 pm [cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/0096a770-f225-11e7-bb7d-c3edfe974e9f# 
myft:list:page.  
22 JONES, Erik. A system more about self-help than solidarity. In: FT.com [online]. January 9, 2018, 6:00 am 
[cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/81d20afe-f249-11e7-ac08-07c3086a2625#myft: 
list:page.  
23 SANDBU, Martin. Fiscal union v banking union. In: FT.com [online]. December 14, 2017, 2:26 pm [cit. 2018-01-25]. 
Dostupné z: https://www.ft.com/content/2341fe6a-e0c2-11e7-8f9f-de1c2175f5ce#myft:list:page.  
24 SANDBU, Martin. Banking union v fiscal union, part 2. In: FT.com [online]. December 15, 2017, 2:55 pm 
[cit. 2018-01-25]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/3fde0e40-e18c-11e7-8f9f-de1c2175f5ce#myft: 
list:page.  
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donuceny k odchodu z eurozóny. Druhý Rodrikův argument, který se Sandbu snaží vyvrátit, se týká 
toho, zda je bankovní unie schopna docílit oddělení soukromých financí od národních veřejných 
financí. Za prvé uvádí, že zavedení eura samo o sobě (i bez bankovní unie) napomohlo oddělení 
finančních podmínek soukromého a příslušného státního sektoru. Za druhé Sandbu kritizuje současné 
nastavení pravidel bankovní unie a podporuje jejich změnu tak, aby byly odstraněny mezery a 
naplněny cíle ve smyslu preference bail-inu (viz jeho text výše). A za třetí je Sandbu přesvědčen, že 
členské země eurozóny jsou z politických důvodů ochotnější sdílet suverenitu nad velkými bankami 
spíše než v oblasti řízení svých státních rozpočtů. Souhlasí tak i s návratem části fiskální suverenity 
zpět do rukou členských států, protože fungující bankovní unie je dostatečnou zárukou pro oddělení 
národních veřejných financí od kondice bankovního sektoru. 

Komentáře ekonomů i politiků se vesměs shodují, že fungující bankovní unie je přinejmenším 
nezbytnou podmínkou pro stabilitu evropské měnové unie. Poměrně radikálně se však liší představy 
ohledně toho, jak by fungující bankovní unie měla vypadat. Můžeme zde zaznamenat spor mezi 
zastánci radikálnějších bail-inů a podporovateli zavedení evropského systému pojištění vkladů či mezi 
proponenty snížení rizika a sdílení rizika. Další konfliktní linie se vede mezi těmi, kteří považují 
bankovní unii za postačující, a těmi, kteří ji vnímají pouze jako nutnou podmínku stability eurozóny. 
Podobně jako v případě celé řady dalších témat si nelze nevšimnout, že do ekonomických argumentů 
se promítají i rozdílné předpoklady týkající se politické ekonomie, kdy autoři často vycházejí 
z odlišných představ ohledně toho, co je politicky možné a přípustné. 
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Daně  

Axel Kroniger, Alexander Linn  

Auswirkungen des MLI auf Vertreter- und Lagerbetriebsstätten internationaler Unternehmen    

Dopady Mnohostranného nástroje na zastupitelské a skladovací provozovny nadnárodních podniků  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 43, S. 2509-2513  

Příspěvek se věnuje dopadům článků 12 a 13 Mnohostranné daňové úmluvy (Mnohostranného nástroje), 
uzavřené na platformě OECD dne 7.6.2017, na bilaterální smlouvy participujících zemí o zamezení 
dvojího zdanění. Zmíněné dva články se týkají boje proti vyhýbání se existenci stálých provozoven a 
uplatňování případných výjimek pro jednotlivé účastníky bilaterálních dohod. Autoři konstatují, že 
multilaterální smluvní rámec představuje oproti individuálně vyjednávaným bilaterálním smlouvám 
účinnější způsob mezinárodní daňové kooperace. V případě Mnohostranného nástroje však dle jejich 
mínění nelze hovořit o výrazném zjednodušení ani pro zúčastněné státy, ani pro dotčené nadnárodní 
podniky, jež v bilaterálních smlouvách musí zohledňovat vysokou míru uplatňovaných výhrad 
ostatních států při naplňování nástroje, respektive jsou vystaveny zvýšenému riziku nechtěného 
založení provozovny. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M13; k problematice pomocných a přípravných 
provozoven podle bodu 7 akčního plánu BEPS, který je do určité míry v rozporu s MLI, viz Finanz-
Rundschau č. 22/2017, s. 1035-1042.  

Otto-Gerd Lippross  

Bemessungsgrundlage beim Tausch : Bemerkungen zum vorsichtigen Umgang mit einzelfallbezogenen 
Rechtsausführungen des EuGH    

Vyměřovací základ u obratů z výměnných obchodů : poznámky k opatrnému zacházení s právními 
interpretacemi Soudního dvora EU týkající se konkrétních případů  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 66, (2017) Nr. 21-22, S. 821-826  

Podle německého práva se u výměnných obchodů orientuje vyměřovací základ pro zdanění daného 
obratu podle obecné hodnoty protiplnění, od níž se pouze odečte podíl vzniklý aplikací odpovídající 
daňové sazby. Soudní dvůr Evropské unie ve svých judikátech nicméně uvádí, že k hodnotě obratu 
jedné strany by měly být připočteny výdaje, které adresát protiplnění za účelem obdržení tohoto obratu 
musel "subjektivně" vynaložit. Autor článku zdůvodňuje, proč tyto judikáty považuje za dílčí, a tudíž 
obecně neaplikovatelné. - Poznámky.  

Jan de Weerth  

Beschränkte Steuerpflicht und Steuerabzug bei grenzüberschreitender Überlassung von Software 
und Datenbanken    

Omezená daňová povinnost a daňový odpočet při přeshraničním poskytnutí softwaru a databank  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 47, S. 2771-2772  

Shrnutí vyhlášky německého Spolkového ministerstva financí z 27.10.2017 k daňovému ošetření 
přeshraničních užívacích práv softwarů a databank. Zde v praxi dosud existovala určitá právní 
nejistota, kdy tuzemští uživatelé těchto plnění účtovali srážkovou daň z licenčních poplatků, ač podle 
bilaterálních smluv o zamezení dvojího zdanění žádná tuzemská daň nepřicházela v úvahu. Podle 
vyhlášky bude nyní možné plně zdaňovat pouze ty příjmy z užívacích práv, pokud tato práva slouží 
jejich držiteli k dalšímu hospodářskému zhodnocení daného softwaru či databanky. Článek obsahuje 
příklady takového hospodářského zhodnocení a naopak daňově nerelevantních činností, jakož i první 
kritické zhodnocení vyhlášky. - Poznámky. -- Celé znění vyhlášky viz DB č. 45/2017, s. 2640-2646.  

César Martínez Sánchez  

Can inequality be reduced by a net wealth tax and is this a good idea?    

Lze snížit nerovnosti pomocí čisté daně z bohatství a pokud ano, je to dobrý nápad?  

Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 11, p. 640-648  

Nerovnosti v příjmech i bohatství celosvětově v posledních desetiletích rostou. S nerovnostmi jsou 
spojeny negativní důsledky v politické, sociální i ekonomické oblasti (nadměrná reprezentace zájmů 
bohatých v politice, nepříznivý dopad na hospodářský růst, korelace nerovností v bohatství a příjmech 
a nerovnosti příležitostí). Čistá daň z bohatství by mohla být cestou, jak nerovnosti snížit. Autor 
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v článku po představení problematiky nerovností analyzuje pro a proti daně z bohatství. Aby daň 
plnila stanovený účel, je nezbytné ji vhodně nastavit, a to zejména stanovit limit pro osvobození tak, 
aby daň postihla skutečně jen nejbohatší; zajistit, aby daň platila v co nejširší oblasti (vzhledem k riziku 
vyhýbání se daňové povinnosti) a zavést takové metody oceňování majetku, které budou co nejvíce 
odrážet jeho tržní hodnotu. - Poznámky.  

Stanislav Kouba  

CFC pravidla    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 25, (2017) č. 4, s. 42-44  

Autor představuje CFC pravidla (controlled foreign company rules), tedy pravidla pro ovládané 
zahraniční společnosti, která jsou jedním z opatření BEPS. Jedná se o specifická protizneužívající 
pravidla, jejichž cílem je sledování určitých praktických nefunkčností stávajících principů mezinárodního 
zdanění (zejména v případě transferových cen, resp. fungování či nefungování mezinárodní spolupráce 
zejména při prokazování reálnosti a skutečnosti určitých operací). Stručně přibližuje vznik a vývoj 
CFC pravidel v rámci BEPS a směrnice č. 2016/1164/EU, kterou se stanoví pravidla proti praktikám 
vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD), a rozsah jejich uplatnění (teritoriální podmínky, okruh 
dotčených subjektů, věcný okruh). Dále informuje o mechanismu fungování CFC pravidel a problematiku 
dokresluje na příkladu mateřské společnosti umístěné v ČR s dceřinou společností v zahraničí.  

Václav Benda  

Daňové doklady v rámci EU a třetích zemí    

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 19, (2018) č. 1, s. 26-28  

Příspěvek nejprve shrnuje obecná pravidla pro vystavování daňových dokladů podle § 26 až § 35a 
zákona o dani z přidané hodnoty, jež jsou stanovena v návaznosti na evropskou směrnici o systému 
DPH č. 2006/112/ES a její novelu č. 2010/45/EU s účinností od r. 2013 (směrnice o fakturaci). Dále 
jsou s využitím příkladů představena některá specifická pravidla pro vystavování daňových dokladů na 
intrakomunitární dodání zboží, dovoz a vývoz zboží a přeshraniční služby. Autor se zaměřuje na lhůtu 
pro vystavení daňového dokladu, vymezení jeho náležitostí, na výjimky pro specifické daňové 
doklady a na další náležitosti daňových dokladů u plnění osvobozených od daně.  

Death of the death tax : taxing inheritances   

Konec daně ze smrti : zdanění dědictví  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9068, p. 21-23  

Příjmy z daní ze zděděného majetku byly kdysi velkým přispěvatelem do státního rozpočtu, ale v současnosti 
se značně zmenšily. V zemích OECD klesl od šedesátých let poměr celkových vládních příjmů z těchto 
daní o tři pětiny. Ve stejném období došlo ke zrušení dědické daně v Austrálii, Kanadě, Rusku, Indii a 
Norsku a o zrušení uvažují i v USA. Nejvyšší sazbu dědické daně mezi bohatými zeměmi ve výši až 
55 % mají v Japonsku. V článku se připomíná historie dědické daně v různých zemích a také 
ekonomické studie k této problematice. -- Viz i článek na s. 13.  

Christoph Watrin, Martin Thomsen, Alexander Brune  

Der Zusammenhang zwischen Steuerplanung und institutionellen Investoren : Stand der Forschung 
und Erkenntnisse über deutsche Konzerne    

Souvislost mezi daňovým plánováním a institucionálními investory : stav výzkumu a poznatky 
o německých koncernech  

Finanz-Rundschau, Jg. 99, (2017) Nr. 22, S. 1029-1035  

Stále větší část investic do akcií podniků dnes neprobíhá přímo, ale zejména přes tzv. pasivní 
investiční fondy (Exchange Traded Funds, indexové fondy). Podíl spravovaného majetku v těchto 
fondech se celosvětově mezi lety 2003 až 2015 zvýšil o 1300 procent na 2,9 biliony dolarů. V odborné 
veřejnosti se proto diskutuje otázka vlivu těchto fondů na řízení a především daňovou strategii 
podniků, neboť indexové fondy nemohou akcie těchto firem ihned prodat. Autoři článku shrnují 
práce na toto téma z amerického prostředí a předkládají vlastní analýzu o propojení německých 
koncernů s těmito institucionálními investory a o vývoji jejich daňové kvóty. - Poznámky.  
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Jarkko Harju, Seppo Kari  

Dividend taxes and decisions of MNEs : evidence from a Finnish tax reform    

Daně z dividend a rozhodování nadnárodních firem : důkazy z finské daňové reformy  

CESifo Economic studies, Vol. 63, (2017) No. 1, p. 45-77  

Autoři zkoumají, jak daň z dividend uvalená na přerozdělené zahraniční zisky jednotlivých 
nadnárodních firem ovlivňuje jejich finanční rozhodnutí. Konkrétně se zaměřují na efekty daňové 
reformy ve Finsku. Teoretická analýza ukázala, že finská vyrovnávací daň (equalization tax) 
deformovala řadu finančních rozhodnutí mnohonárodních firem. Ve chvíli, kdy byla zrušena (v roce 2005), 
došlo k 23 % nárůstu ve výplatách dividend a k podobnému nárůstu repatriovaných zahraničních zisků 
u finských nadnárodních společností. Autoři také zaznamenali nárůst vykázaných zisků zahraničních 
dceřiných firem finských nadnárodních společností, což indikuje dopad na přesouvání zisků. Naopak 
nebyly zaznamenány žádné změny v případě investic. - Poznámky.  

Ivan Macháček  

Dopady zákona č. 170/2017 Sb. na celkové zatížení poplatníka s paušálními výdaji v roce 2018    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 12, s. 2-6  

Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo ke snížení limitní výše příjmů pro uplatnění paušálních výdajů 
poplatníky daně z příjmů fyzických osob z dosavadních 2 milionů korun na 1 milion korun 
zdanitelných příjmů. Současně došlo ke zrušení omezení slevy na dani na manželku a daňového 
zvýhodnění na dítě při uplatnění paušálních výdajů. Článek dokládá vyšší daňové i pojistné zatížení 
pro poplatníky s vyššími příjmy a pomocí řady příkladů z praxe srovnává zdanění OSVČ uplatňující 
paušální výdaje s vyššími zdanitelnými příjmy než 1 mil. Kč v r. 2017 a v r. 2018.  

Václav Benda  

DPH na konci roku 2017    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 24, s. 13-20  

Příspěvek shrnuje aktuálně platná základní pravidla pro uplatňování nároku na odpočet DPH. Návazně 
jsou s využitím příkladů vysvětleny postupy plátců při uplatňování nároku na odpočet daně ve 
zkrácené výši a výpočet ročního koeficientu včetně ročního vypořádání na konci r. 2017. Poté je 
představena oprava odpočtu v poměrné výši (např. poměrný nárok na odpočet daně u automobilu a 
jeho oprava na konci r. 2017) a úprava odpočtu daně při změně v rozsahu použití dlouhodobého 
majetku (např. úprava odpočtu daně při změně v užívání osobního automobilu).  

Hans-Michael Wolffgang  

Einfuhrumsatzsteuerschuld: Abhängig von der Zollschuld?    

Je dluh na dovozní DPH odvislý od dluhu na clu?  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 66, (2017) Nr. 21-22, S. 845-852  

Podle judikatury německého Spolkového finančního dvora představuje dovozní DPH zvláštní druh 
této daně, která v podstatných náležitostech nepodléhá národnímu zákonu o DPH, ale celnímu kodexu 
Evropské unie. To s sebou nese nemalé důsledky zejména v otázce určení vzniku dluhu na dovozní 
DPH a clu. Autor článku představuje právní úpravu a interpretaci vztahu mezi dovozní DPH a clem, 
jak je formuluje nejen německá legislativa a soudnictví, ale také staré a nové celní kodexy EU a 
relevantní judikáty Soudního dvora EU. - Poznámky.  

Jiřina Procházková, Jakub Hlína  

Elektronická evidence tržeb u advokáta. 1. část   

Bulletin advokacie, Sv. 2017, č. 11, s. 65-67  

V blízké době přibude advokátům nová povinnost, a sice elektronicky evidovat platby, které přijímají 
především v hotovosti a kreditní kartou. Jelikož se jedná o každodenní realitu u řady advokátů, shrnuje 
1. část článku zákon o EET a povinnosti, které jeho zavedením advokátům vznikají.  

Jiřina Procházková, Jakub Hlína  

Elektronická evidence tržeb u advokáta. 2. část   

Bulletin advokacie, Sv. 2017, č. 12, s. 61-64  

V blízké době přibude advokátům nová povinnost, a sice elektronicky evidovat platby, které přijímají především 
v hotovosti a kreditní kartou. Druhá část článku poskytuje návod k samotné přípravě na evidenci tržeb.  
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Marie Lamensch and Mack Saraswat  

From clicks to compliance : a data conduit to collect VAT    

Od kliknutí k dodržení daňové povinnosti : postup výběru DPH založený na datech  

International VAT monitor, Vol. 28 (2017), No. 5, p. 368-374  

Evropská unie osvobozuje od DPH při dovozu zásilky s hodnotou do 22 eur. Při neexistenci této 
hranice by náklady výběru převýšily výnosy. Mnozí prodejci zvláště ze třetích zemí ale osvobození 
zneužívají a záměrně zásilky podhodnocují. Současný systém výběru DPH je zastaralý a neodpovídá 
nárokům digitální ekonomiky. Evropská komise již navrhla změnu, která spočívá v částečném 
zachování výběru daně u prodejce v kombinaci s výběrem DPH třetí stranou. I tento návrh má však 
podle Marie Lamensch svá úskalí. Oba autoři proto navrhují v článku dva alternativní postupy výběru 
daně, které by znamenaly přenos povinnosti odvádět daň na zákazníka a které jsou umožněny právě 
díky novým technologiím. - Poznámky.  

Chunding Li, John Whalley  

Indirect tax initiatives and global rebalancing    

Iniciativy v oblasti nepřímého zdanění a znovunastolení globální rovnováhy  

CESifo Economic studies, Vol. 63, (2017) No. 1, p. 24-44  

Autoři článku se snaží zjistit, jak by společná mezinárodní iniciativa v oblasti nepřímého zdanění 
mohla být využita ke znovunastolení globální rovnováhy mezi zeměmi. Pokud by podle nich Čína a 
Německo u DPH přestoupily na princip země původu (origin principle) a Spojené státy by přijaly 
princip země určení (destination principle), mohly by tyto kroky vést ke snížení nerovnováh mezi 
těmito zeměmi a ke znovunastolení globální rovnováhy. Dokládají to přitom na numerickém modelu 
všeobecné rovnováhy. Autoři rovněž docházejí k závěru, že změny v oblasti DPH by nevedly pouze 
k tomuto cíli, ale také k pozitivním dopadům na bohatství a výběr daní.  

Norbert Häring  

Kann man Google besteuern? : Internetkonzerne    

Lze zdanit Google? : internetové koncerny  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 238 (11.12.2017), S. 12  

Článek shrnuje některé argumenty v debatě německých ekonomů o možnostech zdanění nadnárodních 
koncernů digitální ekonomiky, jakými jsou zejména Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft či 
Twitter. Podle všech v článku zmíněných expertů jsou stávající daňové systémy na tyto technologické 
podniky krátké, ať už kvůli principu země původu (daného přítomností výrobní či správní provozovny) 
či absencí ekvivalentního typu podnikání pro zjištění přiměřenosti vnitrokoncernové cenové politiky. 
Z toho důvodu jsou také odsouzeny k nezdaru návrhy francouzské vlády na zavedení tzv. vyrovnávací 
daně (equalization tax) na obrat digitálního podniku v dané zemi, protože mohou zdaňovat substanci 
namísto zisku a vést i ke dvojímu zdanění. Východisko tak může nabídnout pouze radikální odklon od 
principu země původu k principu země určení v daňové teorii, jakož i nová definice provozovny nebo 
"digitální přítomnosti" koncernu v tom kterém státě. Dojde-li k takovéto změně ve více zemích najednou 
v kombinaci s důsledným srážkovým zdaněním přeshraničních licenčních poplatků, zmizelo by 
nebezpečí vlny protekcionismu a i v USA navrhované zdanění dovozů (border adjustment tax) by ztratilo 
na své rizikovosti pro světovou ekonomiku.  

Zdeněk Burda  

Nad judikaturou o úrocích hrazených správcem daně ze zadržování nadměrného odpočtu DPH    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 12, s. 32-41  

Komentované judikáty s tematikou úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů DPH. Autor nejprve 
stručně charakterizuje vývoj právní úpravy úroků ze zadržovaných nadměrných odpočtů v daňovém 
řádu a člení judikaturu dle časových etap. Dále shrnuje rozsudek NSS ze dne 25.9.2014 čj. 7 Aps 
3/2013-34 známý pod názvem Kordárna a jeho důsledky pro českou praxi. Návazné komentované 
judikáty se věnují právu na úrok v případě, že nadměrný odpočet byl uznán již prvostupňovým 
finančním úřadem; rozhodnutí SDEU u pozdního vracení DPH; nesouhlasu finanční správy s "Kordárnou"; 
způsobu požadování úroků a zkrácení doby výpočtu úroků. Autor upozorňuje, že se finanční správa 
dlouho bránila akceptovat rozsudky týkající se období do konce r. 2014  (typu "Kordárna"), ale podle 
posledních zpráv je již přiznává.  
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Matěj Nešleha  

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u dlouhodobého majetku a jeho korekce    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 11, s. 16-20  

Příspěvek pojednává o odpočtu DPH u dlouhodobého majetku a jeho korekci. Rozebírá nárok na 
odpočet daně na vstupu v poměrné výši, nárok na odpočet daně v krácené výši, kombinaci poměrného 
a kráceného nároku na odpočet a problematiku dokumentuje na několika příkladech. Poté se zaměřuje 
na otázky úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku v souvislosti s možnou změnou v rozsahu 
použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet. Představuje také novinky 
vyplývající ze zákona č. 170/2017 Sb. týkající se DPH v souvislosti s jednorázovou úpravou odpočtu 
daně u dlouhodobého majetku.  

Agnieszka Kopec, Martin Schewe  

Nationale und grenzüberschreitende Besteuerung von Schiedsrichtervergütungen : dargestellt am 
Beispiel von Fußball-, Eishockey- und Tennisschiedsrichtern    

Národní a přeshraniční zdanění odměn rozhodčích : znázorněno na příkladu fotbalových, 
hokejových a tenisových rozhodčích  

Finanz-Rundschau, Jg. 99, (2017) Nr. 23, S. 1079-1088  

Autoři článku nejprve analyzují definici a postavení rozhodčích v německých i mezinárodních 
fotbalových, hokejových a tenisových svazech. Následně se pokoušejí zařadit odměny rozhodčím 
těchto sportů do některého ze sedmi druhů výdělku podle německého zákona o dani z příjmů, z čehož 
pak vyvozují odpovídající daňové dopady. Závěrečná část je věnována problematice zdanění příjmů 
vyslaných zahraničních rozhodčích v Německu a německých rozhodčích v zahraničí, přičemž u druhé 
zmíněné skupiny sudích se výklad soustřeďuje na možnosti zamezení dvojímu zdanění. Autoři ve 
svém rozboru zohledňují nejen znění relevantních právních norem, ale také názor německých soudů a 
finanční správy. - Poznámky.  

Jan de Weerth  

Neues zur USt bei Leasing und Abzahlungskauf - Wirtschaftliches Eigentum und vorzeitige 
Vertragsbeendigung : zugleich Anm. zu EuGH vom 04.10.2017 - Rs. C-164/16, Mercedes Benz 
Financial Services UK Ltd (RS1253329) und vom 12.10.2017 - Rs. C-404/16, Lombard Ingatlan 
Lízing Zrt. (RS1253371)    

Novinky k DPH u leasingu a nákupu na splátky - ekonomické vlastnictví a předčasné ukončení 
smlouvy : současně poznámka k rozsudkům SDEU ze 04.10.2017 - č. C-164/16, Mercedes Benz 
Financial Services UK Ltd (RS1253329) a z 12.10.2017 - č. C-404/16, Lombard Ingatlan Lízing 
Zrt. (RS1253371)  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 46, S. 2699-2701  

Rozsudky SDEU z října 2017 poskytují nové odpovědi k problematice ošetření leasingových smluv 
z hlediska DPH. V jednom případě se jedná o otázku stanovení ekonomického vlastnictví, v druhém 
o dopady předčasného ukončení smlouvy. Unijní soudci se podle článku odklonili od rozlišování mezi 
"dodávkou" a "ostatním plněním", jak je obsažené i v mezinárodním účetním standardu IAS 17. 
Namísto toho artikulují právní názor, že ekonomické vlastnictví přechází na odběratele leasingu teprve 
tehdy, bylo-li mu ve smyslu občanského práva výslovně přislíbeno při uzavírání smlouvy. V případě 
předčasně ukončené smlouvy (například z důvodů nesplácení odběratele za dané zboží) pak nedochází 
k automatické překvalifikaci dosud učiněných plateb do kategorie ostatních plnění, ale mají být nadále 
považovány za plnění spojená s dodávkou. Pro účely DPH pak dojde pouze ke snížení vyměřovacího 
základu u daného zboží o již učiněné platby. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M13; k rozsudku C-164/16 
viz také DB č. 45/2017, s. 2638-2639.  

Patrick Wille  

No VAT exemption for transport services by subcontractors?    

Žádné osvobození od DPH pro subdodavatele u přepravních služeb?  

International VAT monitor, Vol. 28 (2017), No. 5, p. 357-358  

Podle článku 146 odstavce 1(e) směrnice 2006/112/ES o DPH je osvobozeno od daně z přidané 
hodnoty poskytnutí služby včetně přepravy a vedlejších plnění při vývozu. Podle nedávného rozsudku 
Soudního dvora Evropské unie se osvobození vztahuje pouze na případy, kdy jsou přepravní služby 
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poskytované přímo odesilateli nebo příjemci zboží (tzn. osvobození nelze aplikovat u subdodavatelů). 
Autor v článku krátce rozebírá skutečnosti, které ze zmíněného rozsudku ECJ vyplývají, a jaké 
případy v praxi mohou nastat. - Poznámky.  

Krzysztof Lasiński-Sulecki  

No-supply rule and real estate transactions    

Pravidlo o nedodání a transakce s nemovitostmi  

International VAT monitor, Vol. 28 (2017), No. 5, p. 362-367  

V Polsku se v poslední době objevily určité nejasnosti při výkladu problematiky týkající se převodu souhrnu 
majetku, jeho části či vkladů do obchodních společností. Tuto problematiku (konkrétně tzv. "no-supply rule", 
neboli pravidlo o nedodání) upravuje článek 19 směrnice 2006/112/EC o DPH a v polské legislativě pak 
článek 6(1) zákona o DPH. Nejasnosti se konkrétně objevují v tom, kdy lze transakce s nemovitostmi 
podniku považovat za "transfers of going concern", neboli převody podniků za předpokladu 
pokračování v činnosti, a kdy by tedy mělo být aplikováno pravidlo "no-supply rule". Autor v článku 
analyzuje znění příslušných ustanovení v polské i evropské legislativě a dále navrhuje, jak se vyhnout 
rizikům spojeným s překlasifikováním transakcí pro účely DPH polskými úřady. - Poznámky.  

Philippe Choné, Guy Laroque  

Optimal income tax in an extensive labor supply life-cycle model    

Optimální daň z příjmu v modelu životního cyklu extenzivní nabídky práce  

CESifo Economic studies, Vol. 63, (2017) No. 1, p. 78-96  

Hlavní příspěvek odborného článku je charakterizace optimálního daňového schématu v prostředí 
dynamické extenzivní nabídky práce. Za daných předpokladů ohledně vývoje produktivity a nákladů 
obětované příležitosti práce jednotlivých generací v ekonomice a za předpokladu, že vláda má 
redistribuční záměry, analýza umožňuje propočítat optimální daňový plán. Jeho zajímavým důsledkem 
pro hospodářskou politiku je nakládání s nekvalifikovanými aktéry, jejichž nabídka práce může být 
deformována směrem dolů i nahoru. Záleží především na zdroji heterogenity mezi aktéry. Může se 
jednat o rozdíly v nákladech obětované příležitosti práce či v produktivitě práce. - Poznámky.  

Jiří Vychopeň  

Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 12, s. 7-14  

Článek se podrobněji zaměřuje na plnění, která jsou podle současného znění zákona o dani z přidané 
hodnoty osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Upozorňuje také na změny platné od 
1.7.2017 v návaznosti na novelu č. 170/2017 Sb. Zabývá se případy osvobození od daně při dodání 
zboží do jiného členského státu; při pořízení zboží z jiného členského státu; při vývozu zboží; při 
poskytnutí služby do třetí země a zvláštními případy plnění osvobozených od DPH. Dále rozebírá 
osvobození od DPH při přepravě osob; při přepravě a službách přímo vázaných na dovoz a vývoz 
zboží; při dovozu zboží; při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky 
letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím i při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, 
s ukončením odeslání nebo přepravy tohoto zboží v jiném členském státě. Jednotlivé případy jsou 
dokumentovány řadou praktických příkladů.  

Jana Šmídová  

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 23, s. 2-15  

V článku je provedeno srovnání zákonné úpravy oblasti prohlášení k dani z příjmů fyzických osob, 
která ovlivňuje způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti, za zdaňovací období 2017 (a předcházející) 
s úpravou zdaňovacího období 2018 v důsledku novelizace zákonem č. 170/2017 Sb. Je přiblížen nový 
tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, který je určen pro 
plátce daně pro účely správného stanovení záloh na daň a následně pro vypořádání celoroční daňové 
povinnosti v případech, kdy je prováděno poplatníkovi roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. 
V té souvislosti autorka také představuje Sdělení GFŘ z 19.10.2017 k tiskopisu prohlášení k dani a 
uvádí, jak s tiskopisem pracovat. Poté uvádí vzorový příklad pro zdaňovací období 2018. -- Viz také 
příspěvek v čas. Práce a mzda č. 12/2017, s. 18-23 a v čas. FDÚB č. 4/2017, s. 29-41.  
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Katia Weidenfeld, Alexis Spire  

Punishing tax offenders in France and Great Britain : two criminal policies    

Trestání daňových provinilců ve Francii a Velké Británii : dvě politiky v oblasti trestního práva  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 4, p. 574-588  

Francie a Velká Británie v posledním desetiletí prosazují tvrdší penalizaci osob, které se dopouštějí 
daňových přečinů. Autoři v článku na základě informací z rozhovorů rozebírají přístupy v obou 
zemích a zjišťují, že ač obě země vycházejí ze stejných úmyslů, konkrétní praxe se liší. Velká Británie 
uplatňuje spíše exemplární tresty, zatímco ve Francii jsou procesy s provinilci nástrojem, jak získat 
zpět peníze, o které stát přišel (např. vlivem daňových úniků). Obě země se snaží najít rovnováhu mezi 
myšlenkou, že stát by neměl zasahovat do dění na trzích, a hlasy čím dál častěji volajícími po daňové 
spravedlnosti. - Poznámky.  

Peter Fettke ; rozhovor vedla Viola C. Didier  

Revolution im Steuerbereich: Wird Künstliche Intelligenz alles verändern?    

Revoluce v daňové oblasti: změní všechno umělá inteligence?  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 46, S. M26-M27  

Rozhovor s P. Fettkem, profesorem hospodářské informatiky na Sárské univerzitě a spoluautorem 
analýzy německého výzkumného centra DFKI a poradenské firmy WTS o dopadech umělé inteligence 
na daňovou oblast. Podle Fettkeho skýtá umělá inteligence možnosti širšího užití zejména v oblasti 
tvorby daňových přiznání a jejich kontrol. DFKI a WTS za tím účelem vyvinuly i pět prototypů umělé 
inteligence, které se věnují jazykové analýze daňových dokumentů a relevantní judikatury, identifikaci 
anomálií v celních transakčních systémech nebo kategorizaci a prognóze dotazů směřovaných na 
daňová oddělení. I s ohledem na vývoj těchto prototypů lze tak v oblasti daňové správy a poradenství 
v budoucnu počítat s automatizací rutinních úkonů a s možnostmi vyššího zaměření odpovědných 
pracovníků na sofistikovanější činnosti. Fettke nástup umělé inteligence do daňové sféry přirovnává 
k postupnému etablování softwarů na rozeznávání plagiátů závěrečných prací ve vysokém školství.  

Zuzana Petková, Xénia Makarová  

Slováci v Paradise Papers: Imreczeho kamarát, Kmotrík aj Ján Man : daňové ráje    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 48, s. 18-20  

Odhalení Paradise Papers ukázala, kolik se toho na Slovensku změnilo v posledních dvou letech v pohledu 
na mezinárodní zdanění. Pro firmy a podnikatele už není tak výhodné obcházet daňový systém a 
ukrývat majetek prostřednictvím schránkových firem v daňových rájích. Příspěvek dokumentuje 
některé případy firem s vazbami na slovenské podnikatele propojené s politiky, které se v Paradise 
Papers objevily (maltské společnosti Allexis Assets, JAKM Finance, Envien International aj.). 
Ukazuje také nesnadné odlišení legitimního podnikání v offshore destinacích, jako je Malta a Kypr, od 
spekulativní snahy vyhnout se daňovým povinnostem v domovské zemi. V závěru krátce zmiňuje 
dopad úniků informací typu Paradise Papers na přijímaná opatření na úrovni EU v oblasti offshore 
podnikání a obcházení daňových povinností. -- K tématu dopadu kauz daňových úniků na legislativu a 
postoj daňových poplatníků v Rakousku viz rozhovor na s. 21-22. -- Základní informace o Paradise 
Papers viz Profi poradenství... č. 11/2017, s. 54.  

Judith Geyer, Robert Ullmann  

Sonderprobleme des BREXIT im Umwandlungssteuerrecht : Rückwirkungsfiktion und 
Erfüllung eines Ersatzrealisationstatbestands    

Zvláštní problémy spojené s brexitem v transformačním daňovém právu : retroaktivní fikce a 
naplnění skutkové podstaty náhradní realizace  

Finanz-Rundschau, Jg. 99, (2017) Nr. 23, S. 1069-1079  

Příspěvek se z hlediska německého práva zabývá otázkou zachování daňově neutrálních podnikových 
transformací mezi Velkou Británií a Německem po vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Autoři 
ve svém výkladu pracují se scénářem, že Spojené království vystoupí rovněž z Evropského 
hospodářského prostoru bez jakéhokoli přechodného období. Tématem článku je rovněž problematika 
použití daňové retroaktivní fikce, dojde-li k nabytí občanskoprávní účinnosti daných transformací po 
brexitu, jakož i zařazení brexitu do tzv. skutkové podstaty náhradní realizace, které by vyvolalo 
zdanění vloženého kapitálu. - Poznámky.  
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Xénia Makarová  

Spoľahlivé firmy budú daniari odmeňovať : daňový rating firiem    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 46, s. 22-23  

Novela slovenského daňového řádu zavedla tzv. index daňové spolehlivosti firem, jehož cílem je 
vytvořit objektivní, nezávislé a legální hodnocení daňových subjektů. Finanční správa SR bude na 
základě čtyřiceti dělících kritérií v příštím roce rozdělovat firmy do tří skupin dle včasného plnění 
daňových a celních povinností. Článek přibližuje motivaci daného opatření a pozitivní důsledky a 
benefity, které ze zařazení subjektu mezi spolehlivé právnické osoby mohou plynout (např. rychlejší 
výplata vratek DPH, soft warning). Shrnuje také další úpravy činnosti finanční správy v r. 2018 a 
upozorňuje na zavedení povinné elektronické komunikace mezi správci daně a podnikateli.  

Alicja Majdanska and Pedro Guilherme Lindberg Schoueri  

Tax compliance in the spotlight : the challenges for tax administrations and taxpayers    

Dodržování daňových povinností v centru pozornosti výzvy pro správce daně i poplatníky  

Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 11, p. 630-639  

Tématu dodržování daňových povinností (tax compliance) je celosvětově přisuzována čím dál větší 
pozornost. Řada států se v období od finanční krize, která propukla v r. 2008, snaží zvýšit své příjmy. 
Daňové úřady mají obecně dvě možnosti, jak posílit dodržování daňových povinností: zvýšit vymáhání 
a usnadnit placení daní. Obě možnosti však podle autorů souvisí s tématem daňové transparentnosti. 
Autoři v článku diskutují o měření daňové mezery, poukazují na problém nedodržování daňových 
předpisů, včetně jeho rozsahu, a analyzují možnosti zlepšování sběru dat. Dále řeší příležitosti i výzvy 
pro správce daně, které ze zvýšených znalostí o aktivitách daňových poplatníků vyplývají. - 
Poznámky.  

Petr Kout  

Technické zhodnocení a nájem    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 11, s. 2-7  

Jednou z významných změn v zákonu o daních z příjmů v souvislosti s novelou č. 170/2017 Sb. je 
přístup k technickému zhodnocení hmotného majetku, konkrétně k technickému zhodnocení u podnájmu, 
podpachtu a výpůjčky. Autor nejprve charakterizuje pojem technické zhodnocení a popisuje pravidla 
pro odpisování technického zhodnocení nájemcem a způsob určení nepeněžního příjmu vlastníka. 
Následně upozorňuje na změny právní úpravy odpisování technického zhodnocení při podnájmu, 
vypořádání vynaložené částky na technické zhodnocení u nájemce (podnájemce) při ukončení nájmu 
(podnájmu) a rozebírá problémy cese nájemní smlouvy ve vztahu k technickému zhodnocení. Krátce 
také shrnuje pohled daně z přidané hodnoty a zdůrazňuje, že technické zhodnocení je považováno za 
samostatný dlouhodobý majetek. Problematika je dokreslena několika praktickými příklady.  

Markéta Patzenhauer, Martin Šabo  

Teorie a praxe účtenkové loterie    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 25, (2017) č. 4, s. 45-49  

Základní seznámení s problematikou a principy, na kterých stojí účtenková loterie provozovaná od 
října 2017 dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Autoři shrnují důvody zavedení účtenkové 
loterie, informují o zajištění provozu této loterie, registraci účtenky, výhrách a podmínkách zařazení 
do slosování. Dále představují prvotní zkušenosti se zavedením tohoto projektu do praxe. Upozorňují 
na nejčastější chyby na straně hráčů (překlep, nesprávně zadané datum nebo čas, zadání nesprávného 
DIČ, nesprávné částky a více účtenek v jedné) i na projevená pochybení na straně obchodníků, která 
jsou vedlejším efektem účtenkové loterie (nesprávné nastavení času, nesprávné označení poplatníka, 
kterému plyne evidovaná tržba, nebo nedostatečné označení uváděných údajů, popř. jejich zaměnitelnost).  

Fabiola Annacondia  

The European Court of Justice - recently decided and pending cases    

Evropský soudní dvůr - nové rozsudky a projednávané případy  

International VAT monitor, Vol. 28 (2017), No. 5, p. 375-394  

Autorka uvádí přehled rozsudků Soudního dvora Evropské unie (ECJ) i posudků generálních advokátů 
v případech týkajících se daně z přidané hodnoty za uplynulých 12 měsíců. Dále je uveden seznam 
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projednávaných případů k 31. srpnu 2017. Předloženy jsou také rozsudky, posudky generálních 
advokátů i projednávané případy, které dosud nebyly zveřejněny. - Poznámky.  

Gerrit Groen  

The nature and scope of the mandatory arbitration provision in the OECD multilateral 
convention (2016)    

Povaha a rozsah ustanovení o povinných závazných arbitrážích v mnohostranném nástroji 
OECD z roku 2016  

Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 11, p. 607-613  

Počet nevyřešených případů procedur vzájemných dohod (Mutual Agreement Procedures) vzrůstá, tento 
trend pravděpodobně bude pokračovat i do budoucna. OECD v této souvislosti diskutovala v Akci 14 
projektu OECD/G20 proti BEPS o možnosti povinných závazných arbitráží jako řešení tohoto problému. 
Povinné arbitráže se posléze staly součástí i tzv. mnohostranného nástroje (OECD Multilateral 
Convention, MLI), vztahují se ale jen na státy, které MLI přijaly a které si možnost povinných arbitráží samy 
zvolily. Autor v článku analyzuje povahu a rozsah ustanovení o povinných arbitrážích v mnohostranném 
nástroji v návaznosti na MAP. V závěru dále vyjadřuje vlastní názor na efektivitu povinných arbitráží. - 
Poznámky. -- K mnohostrannému nástroji dále v čísle také článek na s. 598-606 ("A practical approach to 
determine the influence of the OECD multilateral instrument on North American tax treaty networks").  

Rana Foroohar  

The Republicans' faith-based tax plan    

Daňový plán republikánů založený na víře  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39646 (4.12.2017), p. 9  

Návrh americké daňové reformy prošel Senátem, což prezident Trump uvítal jako vítězství pro 
"největší daňový zákon a daňové škrty v historii". Autorka však má za to, že jestliže bude legislativa 
definitivně schválena, vytvoří fiskální zmatek, ze kterého se Amerika bude dostávat dalších 30 let. Jde 
o bizarní verzi reaganomiky, která nevytvoří žádný růst.  

Gorka Echevarría Zubeldia  

VAT recoverability of unredeemed single purpose vouchers    

Možnost vrácení DPH u nevyužitých jednoúčelových poukazů  

International VAT monitor, Vol. 28 (2017), No. 5, p. 359-361  

Novela směrnice 2006/112/EC o DPH upravuje problematiku voucherů (poukazů, kuponů). Tzv. 
"jednoúčelový poukaz" (single purpose voucher) je podle článku 30a(2) této směrnice poukaz, u kterého 
jsou místo dodání zboží nebo poskytnutí služby, na které se vztahuje, a DPH splatná za toto zboží 
nebo tuto službu známy v okamžiku jeho vydání. V případu C-250/14 týkajícím se společnosti Air 
France rozhodl Soudní dvůr Evropské unie, že skutečnost, že cestující poukaz nevyužije, neznamená, 
že by zaniklo zdanitelné plnění pro účely DPH. Požadavek na vrácení DPH za vydanou, ale 
nevyužitelnou letenku byl tak společnosti Air France zamítnut. Autor v článku analyzuje upravenou 
směrnici o DPH v souvislosti s jednoúčelovými poukazy, přičemž se snaží objasnit, za jakých 
podmínek lze vrátit DPH u nevyužitých jednoúčelových poukazů. - Poznámky.  

Till Hoppe  

Von Luxemburg nach Liechtenstein : Ikea    

Z Lucemburska do Lichtenštejnska : Ikea  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 244 (19.12.2017), S. 22  

Evropská komise podezírá nadnárodní nábytkářský řetězec Ikea z daňových úniků a uzavírání 
preferenčních daňových ujednání s nizozemskými finančními úřady. Ty měly v letech 2006 až 2011 
dovolit klíčové společnosti skupiny Ikea, Inter Ikea Systems, aby odváděla daňově odečitatelné 
licenční poplatky jiné holdingové společnosti se sídlem v Lucembursku bez toho, aby bylo poskytnuto 
k odvedené částce relevantní protiplnění. Příjmy z těchto licencí byly přitom v Lucembursku do r. 2010 
osvobozeny od daně. V následujícím roce proto došlo (opět s dovolením nizozemských úřadů) ke zpětnému 
nákupu práv duševního vlastnictví Inter Ikea Systems do Nizozemí, ovšem z úvěru od její firemní 
matky, nadace Interogo, se sídlem v Lichtenštejnsku. Tuto operaci Evropská komise také prošetřuje, 
neboť zde vzniká podezření, že úroky splácené Interogu společností Inter Ikea Systems byly nadsazené.  
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Michal Liška, Petra Snopková  

Vybrané problémy institutu kontrolního hlášení    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 11, s. 8-15  

Autoři se zaměřují na otázku poskytování údajů plátce daně v rámci formuláře kontrolního hlášení a 
jeho rozsahu ve světle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 32/15 s důrazem na právo na ochranu osobních 
údajů a na otázku trestání v podobě ukládání pokut ze strany správce daně. Analyzují ústavní základ 
evidence a shromažďování údajů dle Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod a dále pojednávají 
o zmiňovaném nálezu ÚS týkajícím se institutu kontrolního hlášení dle § 101c a násl. zákona o DPH. 
Shrnují také reakci ministerstva financí na nález ve formě novely zákona o DPH č. 371/2017 Sb. Na 
modelovém příkladu pak rozebírají trestání v rámci kontrolního hlášení, diskutují aspekty vybraných 
pokut ukládaných dle § 101h i problémy aplikační praxe ukládání pokut s ohledem na jejich 
spravedlnost, přiměřenost a proporcionalitu. - Poznámky.  

Drahomíra Martincová  

Vybrané změny v oblasti zdaňování právnických osob daní z příjmů schválené zákonem    
č. 170/2017 Sb. druhá část   

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 25, (2017) č. 4, s. 11-28  

Dne 1.7.2017 nabyl účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. 
Článek seznamuje s výběrem nejdůležitějších změn v oblasti zdanění právnických osob provedených 
v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o rezervách. V této části se autorka věnuje změnám ve zdaňování 
finančního leasingu, doplnění jednoduchého účetnictví do ZDP, výdajům na dopravu silničním 
motorovým vozidlem a nabývací ceně kmenového listu, cenného papíru u mikro účetní jednotky a 
daňového nerezidenta. Představuje změny limitu pro tvorbu FKSP a sociálního fondu, daňově 
uznatelné výdaje na tvorbu garančního fondu České kanceláře pojistitelů, daňové odpisy u příspěvkových 
organizací zřízených ÚSC nebo dobrovolným svazkem obcí, daňové odpisy technického zhodnocení 
i zálohy na výplatu podílu na zisku. Přibližuje také novou úpravu žádosti o vysvětlení sražené daně, 
definici plátce daně a nové závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta 
z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny. V závěru stručně shrnuje dvě drobné 
změny zákona o rezervách.  

Markus Fasse, Martin Murphy, Heike Anger, Martin Greive, Klaus Stratmann  

Weckruf aus Wolfsburg : Streit um Dieselhilfen    

Budíček z Wolfsburgu : spor o dieselové podpory  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 239 (12.12.2017), S. 6-7  

Předseda představenstva automobilky Volkswagen M. Müller se vyslovil pro ukončení zvýhodnění 
nafty oproti benzínu v systému německých spotřebních daní (daně z minerálních olejů). Müller svůj postoj 
zdůvodnil tím, že nižší zdanění nafty komplikuje automobilkám přechod na sériovou výrobu elektromobilů. 
Po narovnání zdanění by se z peněz vybraných navíc (ročně by se jednalo až o 8 miliard eur) mohla 
financovat výstavba napájecí infrastruktury pro tato ekologicky šetrnější vozidla. Ostatní německé 
automobilky a zástupci politické reprezentace kromě Zelených se zatím k Müllerovým návrhům 
stavějí zdrženlivě či dokonce odmítavě. Mnozí ekonomové i německá inspekce životního prostředí by 
podle článku ale navýšení daně přivítali, neboť podle nich nízké zdanění nafty křiví hospodářskou 
soutěž. -- Téma shrnuje článek na s. 1 a reflektuje také rozhovor na s. 7 a komentář na s. 26; rozhovor 
s M. Müllerem a jeho další reflexi viz HB č. 238/2017 (11.12.2017), s. 1, 4-7; grafy k výši německých 
spotřebních daní na naftu a benzín v evropském srovnání viz také HB č. 240/2017 (13.12.2017), s. 24-25.  

What a difference three decades makes : tax reform in context   

Jaký rozdíl představují tři desítky let : daňová reforma v kontextu  

The Economist, Vol. 425, (2017) č. 9070, p. 43-44  

Republikáni rádi říkají, že jejich nový daňový zákon je první reformou daní od r. 1986. Je 
nepochybné, že současné změny jsou významné, ale z porovnání s reformou provedenou za vlády 
Ronalda Reagana vyplývá, že rozdílů je víc, než podobností. Při reformě v r. 1986 byly také sníženy 
daně korporací, ale současně byla zrušena řada úlev, a jejich objem byl takový, že se průměrné daně 
právnických osob ve skutečnosti zvýšily. Silně byly omezeny zejména investiční pobídky, které 
stávající reforma naopak rozšiřuje. Dále, první reforma byla silně rovnostářská. A třetím výrazným 
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rozdílem je, že reforma z r. 1986 byla příjmově neutrální, zatímco dnešní změny budou stát na ušlých 
příjmech do r. 2027 1,4 bil. USD (nebo 1 bil. USD, když se vezme v potaz pravděpodobný dopad na 
hospodářský růst). -- K problematice viz i článek na s. 14-15.  

Ivan Macháček  

Závazné posouzení správce daně v daňové legislativě    

Daně a právo v praxi, Sv. 22, (2017) č. 11, s. 21-24  

Článek představuje zásady řízení o závazném posouzení (editační povinnosti) správce daně dle 
daňového řádu a upozorňuje, že závazné posouzení daňových důsledků může poplatník vyžadovat 
pouze u daňových skutečností obsažených v příslušném daňovém zákoně - v současné době se 
vyskytují v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o dani z přidané hodnoty a v zákoně o evidenci tržeb. 
Věnuje se náležitostem rozhodnutí správce daně a lhůtě pro vydání tohoto rozhodnutí o závazném 
posouzení. Poté se zaměřuje na sedm specifických závazných posouzení obsažených v zákoně o daních 
z příjmů (včetně změny novelou č. 170/2017 Sb.), na dvě ustanovení v zákoně o DPH a na závazné 
posouzení evidované tržby. Uvádí také údaje o zpoplatnění vydání rozhodnutí o závazném posouzení. -- 
Viz také příspěvek v čas. Daně a účetnictví bez chyb, pokut... č. 12/2017, s. 16-19.  

Martin Děrgel  

Změny v osvobození příjmů fyzických osob od daně. (1.)   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 23, s. 16-23  

U příjmů fyzických osob osvobozených od daně došlo novelou č. 170/2017 Sb. k řadě větších či menších 
změn, které se uplatní od ledna 2018 a jsou zpravidla pro poplatníky výhodné. Článek představuje 
druhy příjmů osvobozených od daně a zaměřuje se na uvedené změny. V této části řeší změny 
osvobození od daně z příjmů fyzických osob u úplatných příjmů a ilustruje je na příkladech (prodej 
objektů bydlení, prodej jiných nemovitých věcí, osvobození u stipendií a podpor, prodej podílu ve 
firmě, odstupné za uvolnění bytu, prodej cenných papírů do 100 tisíc Kč, prodej cenných papírů po 
třech letech, příjem z nabytí vlastnického práva k bytové jednotce). -- Viz také Účetnictví v praxi 
č. 11/2017, s. 11-19.  

Martin Děrgel  

Změny v osvobození příjmů fyzických osob od daně. (2.)   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 24, s. 6-12  

U příjmů fyzických osob osvobozených od daně došlo novelou č. 170/2017 Sb. k řadě větších či 
menších změn, které se uplatní od ledna 2018 a jsou zpravidla pro poplatníky výhodné. Článek se v této 
části věnuje změnám v osvobození od daně z příjmů fyzických osob u bezúplatných příjmů (odpis 
dluhu při oddlužení; dar na studium nebo léčení; bezúročná zápůjčka nebo výpůjčka; věcné vyrovnání 
vlastníků), v osvobození u příjmů zaměstnanců (nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnanci; penzijní a 
životní pojištění; bezúročná zápůjčka); a změnám v osvobození u ostatních příjmů. Tematika je 
doplněna příklady.  

Václav Benda  

Změny v pravidlech pro odpočet daně    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 25, (2017) č. 4, s. 2-6  

Novelou č. 170/2017 Sb. s účinností od 1.7.2017 byla provedena v zákoně o DPH řada změn. 
Příspěvek představuje změny týkající se pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně, která jsou 
v aktuálním znění zákona upravena v § 72 až § 79c. Uvádí aktuálně platná pravidla se zaměřením na 
změny u základních podmínek pro vznik nároku na odpočet daně, u odpočtu daně z časového hlediska, 
odpočtu daně ve společnosti, opravy odpočtu daně a odpočtu daně v poměrné výši. Rozebírá také 
významné změny provedené v pravidlech pro vyrovnání a úpravu odpočtu, a to v případech, kdy u plátce 
dojde ke zničení, ztrátě či odcizení obchodního majetku, které nebudou plátcem řádně doloženy ani 
potvrzeny. Praktické dopady změn jsou ilustrovány na příkladech. 
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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. 12  

Dopady zákona č. 170/2017 Sb. na celkové zatížení poplatníka s paušálními výdaji v roce 2018 (s. 2-6); 
Plnění osvobozená od DPH s nárokem na odpočet daně (s. 7-14); Možnosti řešení účetní ztráty s.r.o. 
(s. 15-22); Poskytování cestovních náhrad - otázky a odpovědi (s. 23-24); Praktický průvodce 
přípravou na GDPR: část II. Analytická část projektu (s. 25-27); Nové delikty týkající se porušení 
soukromí na pracovišti (novela zákona o inspekci práce) (s. 28-29); Posuzování nezaopatřenosti a 
výdělečná činnost v zahraničí (s. 30-31); Nad judikaturou o úrocích hrazených správcem daně ze 
zadržování nadměrného odpočtu DPH (s. 32-41); Švarcsystém ve světle nedávné judikatury (s. 42-45).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Sv. 19, (2018) č. 1  

Přiznání k dani silniční (s. 6-8); Nezapomeňte zvýšit základ daně z příjmů o staré dluhy (s. 11-14); 
Spolupráce osob v daňovém přiznání za rok 2017 (s. 15-17); DPH u vývozu zboží (s. 20-22); Nespolehlivá 
osoba v zákonu o DPH (s. 23-25); Daňové doklady v rámci EU a třetích zemí - změny dle novelizované 
směrnice o společném systému DPH (s. 26-28); Účtování o dlouhodobém majetku (s. 29-31); 
Reklamace v účetnictví (s. 35-37); Závěr roku 2017 v daňové evidenci (s. 41-43); Závazky v daňové 
evidenci (s. 44-47); Daňový nedoplatek (s. 52-54); Pracovnělékařská péče - novela č. 202/2017 Sb. (s. 55-57); 
Práce přesčas je práce výjimečná (s. 58-61); Zaměstnávání zdravotně postižených osob - změny (s. 62-64).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 25, (2017) č. 24  

Stručný přehled změn ve mzdové oblasti od 1.1.2018 (s. 2-5); Změny v osvobození příjmů fyzických 
osob od daně (2.) (s. 6-12); DPH na konci roku 2017 (s. 13-20); Daň silniční: informace k daňovému 
přiznání za rok 2017 (s. 21-25); Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - stručný náhled (s. 26-32); 
Finanční správa bude u daně z nabytí nemovitých věcí akceptovat cenu sjednanou bez DPH i u poplatníka 
nabyvatele (s. 32); Účetní závěrka 2017: jak na to? (s. 33-36); Reklamní a propagační předměty - 
účetní a daňový pohled (s. 37-39).  

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

Sv. 2017, č. 25-26  

Změny ve zdravotním pojištění k 1.1.2018 (s. 1-3); Přehled daňových změn od roku 2018 - novinky 
zákona o dani z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty (s. 4-9); Stanovení daně paušální částkou - 
doplněno příklady (s. 10-13); Nákup softwarových aplikací na internetu a DPH - dotaz (s. 14) .  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  

Sv. 2017, č. 25-26  

Uplatňování DPH u společníků společnosti po 1.7.2017 (s. 1-5); Vybrané problémy u hazardu a 
soutěží z hlediska DPH (s. 6-8).  

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Sv. 25, (2017) č. 4  

Změny v pravidlech pro odpočet daně - novela 170/2017 Sb. (s. 2-6); Daň z příjmů fyzických 
osob v roce 2017 - dokončení (s. 7) a Daň z příjmů fyzických osob od 1.1.2018 (s. 8-10); Vybrané 
změny v oblasti zdaňování právnických osob daní z příjmů schválené zákonem č. 170/2017 Sb. - 
druhá část (s. 11-28); Daň z příjmů ze závislé činnosti - tiskopisy pro zdaňovací období roku 2017 a 
2018 (s. 29-41); CFC pravidla (s. 42-44); Teorie a praxe účtenkové loterie (s. 45-49); Překážky v práci 
při pružné pracovní době - s příklady (s. 50-52).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 241 (14.12.2017)  

I příjmy z bitcoinů se daní. Pravidla však teprve vznikají - pohled na problematiku zdanění bitcoinů a 
jiných virtuálních měn v ČR a v některých dalších zemích (s. 4). 
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Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 243 (18.12.2017)  

Pro rčení o létání třísek není v právním státě místo, vzkázali ústavní soudci autorům EET - zrušení 
některých částí zákona o elektronické evidenci tržeb Ústavním soudem - odsunutí třetí a čtvrté vlny 
EET, platby kartou nejsou zahrnuty do hotovostních operací EET a zrušena povinnost uvádět DIČ na 
účtenkách (s. 5) a související komentář na s. 8; Lídři potravinářství na dotacích (s. 14).   

Ekonomické vědy. Ekonomie  

Ernst Fehr ; rozhovor vedl Bert Losse  

"Unehrlichkeit bremst das Wachstum"    

"Nepoctivost brzdí růst"  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 45, S. 66-67  

Rozhovor s rakouským ekonomem Ernstem Fehrem, profesorem mikroekonomie a experimentálního 
hospodářského výzkumu na Curyšské univerzitě, o postupu ekonomie chování, hospodářských 
následcích nepoctivosti a jeho výzkumu a experimentech s dětmi a scannery mozku.  

Edmund S. Phelps  

Angst vor dem Unbekannten : an der "natürlichen Arbeitslosenrate" ist absolut nichts natürlich    

Strach z neznámého : na "přirozené míře nezaměstnanosti" není absolutně nic přirozeného  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 245 (20.12.2017), S. 48  

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii z r. 2006 Edmund S. Phelps kritizuje koncept "přirozené míry 
nezaměstnanosti", který byl formulován keynesiánskými ekonomy za účelem podpory jejich teze 
o dominujícím vlivu faktoru poptávky v národním hospodářství. Současný vývoj zejména v USA a 
eurozóně tento koncept podle Phelpse zpochybňuje či přinejmenším jej sesazuje z piedestalu konstanty 
považované za bezmála přírodní zákon. Ve zmíněných ekonomikách totiž dochází již několik let 
k hospodářskému oživení a setrvalému poklesu nezaměstnanosti. Zároveň inflace, která by jinak při 
podkročení "přirozené míry nezaměstnanosti" měla začít růst, zůstává nadále na nízké úrovni. Phelps 
za těmito trendy hledá strukturální vysvětlení, kdy generace silných populačních ročníků postupně 
odchází ze svých dobře placených pozic a na pracovní trh přicházejí mladí lidé se stále nízkými 
nástupními platy. Určitou roli by také měla hrát zkušenost finanční krize z r. 2008, jež i přes zjevné 
oživení vede k určité zdrženlivosti ve věci zvyšování platů jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců.  

By Matteo Maggiori  

Financial intermediation, international risk sharing, and reserve currencies    

Finanční zprostředkování, mezinárodní sdílení rizika a rezervní měny  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 10, p. 3038-3071  

Pro světovou finanční architekturu je charakteristická existence dominantní země (v současné době 
Spojených států, dříve Velké Británie). Podle autora existuje málo modelů, které by analyzovaly 
ekonomické základy světové finanční architektury. Autor modeluje sdílení rizika mezi zeměmi s různou 
úrovní rozvinutosti finančních trhů. Finanční zprostředkovatelé v zemi s nejrozvinutějšími finančními 
trhy jsou lépe schopni vypořádat se s problémy v průběhu krize, tyto země proto více riskují. V dobách 
růstu rozvinuté země více spotřebovávají a vykazují obchodní deficit, který je kryt vyššími finančními 
příjmy (kompenzace za zvýšené riziko). V dobách krize trpí země s rozvinutými finančními trhy 
většími ztrátami. Jejich měny apreciují a stávají se rezervními měnami. Rozdílná úroveň rozvinutosti 
finančních trhů dokáže podle autora objasnit vedoucí úlohu USA ve světové finanční architektuře. - 
Poznámky.  

Ricardo Reis  

QE in the future : the central bank's balance sheet in a fiscal crisis    

Kvantitativní uvolňování v budoucnosti : rozvaha centrální banky v průběhu fiskální krize  

IMF Economic Review, Vol. 65, (2017) No. 1, p. 71-112  

V článku je zkoumána užitečnost kvantitativního uvolňování při potenciální budoucí fiskální krizi, jež 
je modelována jako situace, kdy fiskální výhled není slučitelný zároveň se stabilní mírou inflace a 
s odvrácením platební neschopnosti státu. Mezi kanály, skrze které taková krize snižuje blahobyt, patří 
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zaprvé agregátní poptávka a nominální rigidity a zadruhé omezení úvěrování a neklid na finančních 
trzích. Centrální banka může oba tyto kanály ovlivnit prostřednictvím změny velikosti a složení své 
rozvahy. Stabilizovat tak může inflaci i hospodářskou aktivitu. Autor k tomuto závěru dochází na 
základě tvrzení, že rezervy komerčních bank u centrální banky mají jiné vlastnosti než státní dluhopisy 
či měna. Kvantitativní uvolňování (prostřednictvím rezerv) se tak liší od řízení dluhu či od měnového 
financování. - Poznámky.  

Deutsche Bundesbank  

Zur Entwicklung des natürlichen Zinses = The natural rate of interest    

K vývoji přirozené úrokové míry  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 69, (2017) Nr. 10, S. 29-44  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 69, (2017) No. 10, p. 27-42  

Koncept přirozené úrokové míry (reálné úrokové sazby) z pera ekonoma Knuta Wicksella se v posledních 
letech dostal do ohniska veřejných diskusí zejména v souvislosti s fenoménem prostředí nízkých úroků 
ve vyspělých ekonomikách, které bylo pro mnohé důkazem tzv. sekulární stagnace (označující obecně 
nižší dlouhodobé perspektivy hospodářského růstu). Přirozená úroková míra nicméně není přímo 
pozorovatelná a lze ji pouze přibližně stanovit pomocí ekonomických modelů a dalších pravděpodobnostních 
postupů. Článek představuje běžné metody odhadu přirozené úrokové míry a aplikuje je na vývoj 
výnosnosti státních a podnikových dluhopisů, hospodářské a inflační dynamiky a reálné kapitálové 
výnosnosti podniků v některých vyspělých ekonomikách (Německo, USA, Japonsko, eurozóna) v delším 
časovém horizontu. Autoři docházejí k závěru, že koncept přirozené úrokové míry vede ve své 
praktické realizaci k rozdílným výsledkům, a neměl by mu proto v měnově politických rozhodnutích 
být přisuzován rozhodující význam. Současně ale v článku obsažené modely nepotvrzují tezi sekulární 
stagnace, ale poukazují spíše na rostoucí poptávku po kapitálu zatíženém nižší měrou rizika. - 
Poznámky -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Benoît Coeuré ; rozhovor vedli Jan Mallien a Frank Wiebe  

"Die EZB vor Überlastung schützen"    

"Chránit ECB před přetížením"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 225 (22.11.2017), S. 28-29  

Rozhovor s členem Výkonné rady Evropské centrální banky B. Coeurém o prevenci nutnosti 
dalekosáhlých zásahů ECB do ekonomiky a možném konci kvantitativního uvolňování. Podle Coeurého 
by mělo mít v eurozóně nejvyšší prioritu dokončení bankovní unie, zavedení společného pojištění 
vkladů a odbourání rizik v bankovním systému. Dříve než by se však měl realizovat francouzský 
požadavek na vytvoření společné rozpočtové kapacity pro měnovou unii, případně i celou Evropskou 
unii, měly by jednotlivé státy konsolidovat své rozpočty. Jednou z cest další integrace by mohlo být 
také posílení úlohy Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), který by odpovědně hospodařícím 
státům eurozóny zajišťoval výhodnější financování, přičemž by podléhal vyšší kontrole ze strany 
Evropského parlamentu. Co se týče programu kvantitativního uvolňování, vyjadřuje Coeuré naději, že 
se jej podaří ukončit v září 2018. Konec kvantitativního uvolňování přitom nemusí být nutně navázán 
na dosažení dvouprocentní inflace, jako spíše na příznivý vývoj úrokových očekávání. -- Rozhovor 
shrnuje také článek na s. 1.  

Jeremy Stein ; rozhovor vedl Jan Mallien  

"Janet Yellen hatte eine leichte Zeit"    

"Janet Yellen to měla jednoduché"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 228 (27.11.2017), S. 34  

Rozhovor s ekonomem a bývalým členem rady guvernérů americké centrální banky (Fed) J. Steinem 
o perspektivách banky v době nízké inflace při současných snahách o normalizaci měnové politiky. 
Podle Steina bude mít nastupující prezident Fedu J. Powell daleko těžší pozici než jeho předchůdkyně 
J. Yellen i z toho důvodu, že v příštích letech vzroste pravděpodobnost nové recese a turbulencí na 
kapitálových trzích. Problémem je navíc nepříliš rostoucí inflace, jež spolu s klesající nezaměstnaností 
do značné míry zpochybňuje relevanci Phillipsovy křivky. Stein tento vývoj přičítá nárůstu 
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obchodních modelů napojených na digitální platformy (např. taxislužba Uber), které provádějí 
agresivní politiku nízkých cen, přičemž se zároveň mohou výhodně refinancovat. Nicméně s ohledem 
na důvěryhodnost centrálního bankovnictví považuje za obtížné opuštění dvouprocentního inflačního 
cíle, byť by strážci měnové stability mohli své cíle formulovat méně precizně. Rovněž by bylo žádoucí, 
aby Fed pokračoval v utlumování měnověpolitických stimulů, avšak svou bilanci zejména v oblasti 
krátkodobých dluhopisů by výrazně redukovat neměl.  

Sarah Al Suhaimi ; rozhovor vedl Mathias Brüggmann  

"Wir bauen Saudi-Arabien um, nach unseren eigenen Werten"    

"Přetváříme Saúdskou Arábii podle našich vlastních hodnot"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 244 (19.12.2017), S. 30-31  

Rozhovor s ředitelkou saúdskoarabské burzy cenných papírů (Tadawul) S. Al Suhaimiovou o plánovaných 
společenských a hospodářských reformách v Saúdské Arábii, etablování a privatizaci Tadawulu a 
vstupu části dosud výlučně státního těžařského koncernu Saudi Aramco na burzu, který by chtěla 
realizovat právě Al Suhaimiové instituce. Tématem rozhovoru je také otázka rovnosti mužů a žen 
v Saúdské Arábii a zastoupení žen v tamním finančním sektoru.  

Andrea Cünnen  

Anleger zweiter Klasse    

Investoři druhé kategorie  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 234 (5.12.2017), S. 28-29  

Dne 3. ledna 2018 vstupují v Evropské unii v účinnost nové regulace finančního trhu, směrnice MiFID 
II a PRIIPs. Jejich konečný dopad zejména na malé investory však zatím lze jen obtížně odhadovat. 
Může se však výrazně zhoršit, prosadí-li se lobbistická organizace velkých evropských finančních 
institucí ICMA se svým záměrem umožnit nákup firemních dluhopisů pouze profesionálním 
investorům. -- K tématu viz také komentář na s. 27.  

Zbyněk Revenda  

Bankovní sektor České republiky : vývoj v krizovém období a současnost    

Český finanční a účetní časopis, Sv. 12 (2017), č. 3, s. 39-55  

Autor analyzuje vývoj v českém bankovním sektoru v letech 2007-2017, přičemž se soustředí na 
vývoj aktiv a pasiv, jejich jednotlivých položek, kapitálovou přiměřenost i poměr úvěrů a vkladů. 
Český bankovní systém je zdravý, nebyly zjištěny žádné větší problémy. Jediným potenciálním 
problémem by mohla být vysoká likvidita (vysoké rezervy u ČNB). České banky jsou solventní, 
kapitálová vybavenost přesahuje požadavky EU. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/ 
10.18267/j.cfuc.500    

Jan Mallien, Yasmin Osman  

Blackbox Bankenaufsicht    

Černá skříňka jménem bankovní dozor  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 241 (14.12.2017), S. 28  

Národní kontrolní úřady Německa, Finska, Nizozemí, Rakouska a Kypru považují za nedostatečné 
možnosti kontroly Jednotného bankovního dozoru eurozóny (SSM) podřízeného Evropské centrální 
bance. Podle nich nestačí, aby ECB byla v dozorových záležitostech zodpovědná pouze Evropskému 
parlamentu, kde navíc předkládá jen informace, které předtím sama zpracovala. Evropský účetní dvůr 
smí kontrolovat pouze efektivnost správy dozorových orgánů, nikoliv ale vlastní kontrolu a sanace 
podřízených bank. Unijní dozor kromě toho stanovováním závazných standardů ztěžuje kontrolním 
úřadům i audit národních regulátorů v případě menších, systémově méně významných bank. Tento 
trend a nedostatek transparentnosti ze strany ECB považuje pětice národních kontrolních institucí za 
regres, neboť před zřízením SSM v r. 2014 byly garantované kontrolní mechanismy robustnější než 
nyní. -- K tématu viz také rozhovor s europoslancem B. Balzem na s. 29 a článek prezidenta 
německého Spolkového účetního dvora K. Schellera na s. 48.  
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Norbert Häring  

Blindflug unter die Nulllinie : Geldpolitik    

Jízda naslepo pod nulovou hranici : měnová politika  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 243 (18.12.2017), S. 12  

Článek shrnuje a kriticky hodnotí některé výzkumy o vlivu nulových a záporných úrokových sazeb na 
expanzivnost měnové politiky. Například tým kolem bývalého ekonoma Fedu G. Eggertsona dospěl 
v analýzách centrálních bank Švýcarska, Švédska, Dánska, Japonska a eurozóny k závěru, že po 
překročení efektivní dolní hranice úrokových sazeb již měnová politika centrální banky přestává mít 
vliv na vývoj úroků na vklady a úvěry komerčních bank. Toto zjištění na příkladu eurozóny do značné 
míry potvrzují dokonce i ekonomové při ECB ve studii "Lending under negative interest rates", podle 
níž dlouhotrvající extrémní politika nízkých úrokových sazeb způsobuje stagnaci úroků na vklady u jejich 
efektivní dolní hranice a další pokles úroků na úvěry, což se může dotknout i ziskovosti bank. Tato 
zjištění jsou podle autora článku důvodem, proč je měnová politika nízkých úroků ECB především 
v Německu terčem kritiky, neboť zde na rozdíl od ostatních zemí eurozóny byly před finanční krizí 
úroky na vklady podstatně nižší a nyní již nemají kam dále klesat. Z důvodů obsluhy úvěrových 
splátek mezi více bankami jsou však ekonomové ECB toho názoru, že banky mohou z negativního 
úročení svých depozit u ECB profitovat a rozšiřovat své úvěrování.  

Martina Kláseková  

Centrálna banka varuje pred krízou z preúverovania : zadlžovanie Slovákov    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 49, s. 54-55  

Poslední hodnocení finanční stability SR centrální bankou upozorňuje na nadměrnou rychlost růstu 
zadlužení Slováků a možná rizika tohoto vývoje pro domácnosti i bankovní sektor. Zadluženost 
v poměru k HDP (40 %) se dostala na nejvyšší úroveň v regionu střední a východní Evropy, stále 
roste, a to dokonce nejvyšším tempem. NBS zdůrazňuje, že nerovnováhy ve finančním systému se 
mohou ještě nějaký čas prohlubovat až k bodu, kdy v negativním scénáři dojde k prudké korekci a 
spustí se nová vlna finanční krize. Autorka rozebírá hlavní faktory růstu zadlužení slovenských 
domácností, vývoj porovnává s průměrem EU a uvádí, že NBS má obavy z podceňování rizika vzniku 
finanční krize. Graf znázorňuje podíl úvěrů domácností na HDP v období 2002-2016.  

Deutsche Bundesbank  

Der aufsichtliche Überprüfungs- und Bewertungsprozess für kleinere Institute und 
Überlegungen zur Proportionalität = The supervisory review and evaluation process for smaller 
institutions and proportionality considerations    

Proces dozorové kontroly a hodnocení u menších finančních institucí a úvahy o proporcionalitě  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 69, (2017) Nr. 10, S. 45-58  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 69, (2017) No. 10, p. 43-56  

V souvislosti s implementací regulačního balíčku Basilej III je vedena na úrovni Evropské unie 
diskuse o snížení regulační zátěže pro menší finanční instituce týkající se měření a řízení rizik. 
Důležitým prvkem těchto diskusí je tzv. princip proporcionality, podle nějž by se užití dozorových 
nástrojů i způsob interního měření a řízení rizik měly orientovat podle obchodního modelu dané 
instituce, její velikosti, objemu rizik a významu pro bankovní systém jako celek. Článek popisuje, 
jakým způsobem Německá spolková banka a Spolkový úřad pro dozor nad finančními službami 
(BaFin) princip proporcionality ve druhém pilíři basilejských regulací dosud naplňují, a to při 
zohlednění směrnic k procesu kontroly a hodnocení rizik (SREP) Evropského orgánu pro bankovnictví 
(EBA). V závěru jsou zmíněny návrhy na hlubší zakotvení principu proporcionality v rámci EU (návrh 
EK na přepracování směrnic CRR a CRD a iniciativa německých regulátorů a bankovních svazů na 
zavedení třístupňové dozorové metody při zohlednění malých bank - tzv. small banking box). - 
Poznámky -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu.  
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Bundesministerium der Finanzen  

Die neue europäische Prospekt-Verordnung - ein Ausblick auf die kommenden Änderungen    

Nové evropské prospektové nařízení - výhled na nadcházející změny  

Monatsbericht des BMF, Jg. 2017, Nr. 11, S. 27-31  

Od 20.7.2017 vstoupilo v platnost prospektové nařízení Evropské unie č. 2017/1129, které upravuje 
náležitosti prospektů cenných papírů při jejich veřejné nabídce či jejich připouštění k obchodování na 
regulovaném trhu a jež ruší směrnici č. 2003/71/ES. Všechna jeho ustanovení nabydou účinnosti 
nejpozději k 21.7.2019. Článek nejprve představuje novinky týkající se osvobození od prospektové 
povinnosti pro malé a střední podniky, zavedení standardizovaného "růstového prospektu EU", zřízení 
jednotného registračního formuláře pro emitenty s vícedílnými prospekty a další administrativní úlevy. 
Dále příspěvek shrnuje změny v oblasti ochrany investorů, kam patří nutnost vyjmenovat v prospektu 
cenného papíru rizikové faktory a vznik celoevropské internetové databanky prospektů cenných 
papírů, kterou bude spravovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). V závěru jsou 
zmíněny také plány Evropské komise na posílení pravomocí ESMA. -- K diskusi o posílení pravomocí 
úřadu ESMA viz článek a rozhovor v Handelsblatt č. 244/2017 (19.12.2017), s. 28-29.  

Ben S. Bernanke  

Federal Reserve policy in an international context    

Politika Federálního rezervního systému v mezinárodním kontextu  

IMF Economic Review, Vol. 65, (2017) No. 1, p. 5-36  

Bernanke se ve své přednášce vymezuje vůči kritice pokrizové politiky Fedu. Ten je obviňován ze 
zapojení do měnových válek a z neúmyslného vytváření efektu finančního přelévání, jenž je obzvláště 
důležitý kvůli dominantní roli dolaru v mezinárodním obchodě a v mezinárodních financích. Bývalý 
guvernér Fedu argumentuje, že lze nalézt pouze málo teoretické i empirické opory pro tvrzení o měnových 
válkách, Spojené státy a jejich obchodní partneři by měly využívat jiné než monetární nástroje pro 
vyrovnávání se s přelévacími efekty a prospěch Spojených států a celého světa z dolarového standardu 
je mnohem symetričtější než v průběhu éry brettonwoodského systému. - Poznámky.  

Maciej Ryczkowski  

Forward guidance, pros, cons and credibility  [elektronický zdroj]  

Verbální závazky centrálních bank, pro, proti a věrohodnost  

Prague economic papers, Vol. 26 (2017), No. 5, p. 523-541  

Autor v článku posuzuje přednosti a rizika verbálních závazků centrálních bank o budoucím směřování 
měnové politiky (forward guidance) a následně uvádí poznatky z aplikace tohoto nástroje v Polsku. 
Polské prostředí je unikátní v tom, že polská centrální banka zavedla forward guidance i přesto, že se 
nepotýkala s nulovou hranicí úrokových sazeb. Jedním z rizik nástroje je situace, kdy je centrální 
banka nucena změnit měnovou politiku dříve, než k čemu se zavázala, čímž je ohrožena 
důvěryhodnost sdělení. Výsledky naznačují, že slib polské centrální banky udržovat sazby mezi 
červnem 2013 a 2014 nezměněné byl vnímán jako důvěryhodný. Podle autorů by mělo být období, k němuž 
se závazek vztahuje, obecně spíše kratší. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 
earchiv/2018/01/Prague_Economic_Papers_5_2017_str_523-541.pdf   

Deniz Ilalan  

How stock markets become desensitized to terror    

Jak akciové trhy přestávají být citlivé na teroristické útoky  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 4, p. 704-711  

Obecně se uvádí, že teroristické útoky negativně ovlivňují akciové trhy. Autor v článku však na 
příkladu teroristické činnosti v Belgii, Francii a Turecku v letech 2015-2016 zjišťuje, že po určité době 
si trhy na útoky zvyknou. Akciové trhy reagují na překvapivé události - když se útoky stanou běžnou 
záležitostí, akciové trhy na ně nereagují.  
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Sha Hua  

Chinas Billionen-Risiko    

Čínské bilionové riziko  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 236 (7.12.2017), S. 22-23  

V Číně stoupá obliba vysoce spekulativních finančních produktů (tzv. Wealth Management Products, 
WMPs), jejichž obchodovaná hodnota se mezi lety 2013 až 2016 téměř ztrojnásobila na 4,4 bilionů 
dolarů. Čínský bankovní dozor proto WMPs považuje vzhledem k rostoucímu zadlužení čínských 
domácností za riziko číslo jedna, neboť případný kolaps tohoto trhu by mohl vyvolat finanční krizi. 
Většina těchto cenných papírů je navíc emitována stínovými bankami a licencované finanční domy v těchto 
obchodech fungují pouze jako prostředníci. Článek představuje první návrhy čínských dozorových 
orgánů na regulaci WMPs. -- K tématu viz také komentář na s. 21.  

By Marco Di Maggio, Amir Kermani, Benjamin J. Keys, Tomasz Piskorski, Rodney Ramcharan, Amit 
Seru, and Vincent Yao  

Interest rate pass-through : mortgage rates, household consumption, and voluntary deleveraging    

Vliv úrokových sazeb na reálnou ekonomiku : hypoteční sazby, spotřeba domácností a 
dobrovolné oddlužování  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 11, p. 3550-3588  

Autoři zkoumají, jak se změny úrokových sazeb promítají do reálné ekonomiky. Konkrétně jde o snížení 
hypotečních sazeb u tzv. hypoték s měnící se sazbou (adjustable-rate mortgages, ARM). U těchto 
hypoték jsou sazby po dobu pěti let fixní, poté se automaticky upravují podle indikátorů úrokových 
sazeb. Výhodou volby těchto hypoték ve výzkumu je právě jednodušší možnost zkoumat dopady 
změny úrokových sazeb. Snížení hypotečních sazeb u hypoték s měnící se sazbou vedlo v USA k poklesu 
měsíčních splátek průměrně o 53 % i k příznivému vlivu na spotřebu (nárůst nákupů aut). Některé 
domácnosti dále na pokles sazeb reagovaly dobrovolným rychlejším splacením dluhů. Reakce 
spotřebitelů se nicméně lišily v závislosti na jejich příjmech a výši majetku. Účinky poklesu sazeb se 
dále projevily výrazněji v oblastech s vyšším podílem ARM hypoték. - Poznámky.  

Matthias Streit  

Jenseits des Euros    

Mimo eura  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 235 (6.12.2017), S. 34-35  

V prostředí nízkých úroků může být pro investory lákavá jedna z nejklasičtějších obchodních strategií, 
skupování deviz a sázky na jejich rostoucí kurz a úrokové sazby v jejich zemích (carry trading). Za 
perspektivní považuje autor článku i českou korunu, která od opuštění kurzového závazku ČNB 
v dubnu 2017 posílila o pět procent vůči euru a mnozí analytici počítají s tím, že do konce r. 2018 by 
mohla zpevnit o další čtyři procenta na 24,50 korun za euro. Ještě zajímavější investiční možnosti než 
v České republice či v podobně rostoucím Polsku s jeho zlotým však mohou představovat některé 
rozvíjející se trhy, jako jsou například Mexiko či Indie, kde lze kromě slibného vývoje kurzu počítat 
i s úrokovými sazbami kolem sedmi, respektive šesti procent. -- K tématu viz také komentář na s. 25.  

Jaroslav Krejčí, Sandro Elčic  

Jízda bitcoinu má znaky bubliny. Investoři mu ale věří    

Hospodářské noviny, Sv. 61, (2017) č. 238 (11.12.2017), s. 14  

Kurz virtuální měny bitcoin překonává v současnosti všechny rekordy, na některých burzách se 
obchoduje až za 20 tisíc dolarů. Článek upozorňuje na vzrůstající zájem investorů o tuto kryptoměnu a 
o spekulace na jeho kurz přes odvozené finanční nástroje (bitcoinové termínové kontrakty). Rozebírá 
hlavní důvody stojící za strmým růstem zájmu o tuto investiční příležitost v posledních týdnech a 
zmiňuje také rizika těchto investic. Zdůrazňuje, že analytici a ekonomové ve spojení s bitcoinem stále 
více hovoří o bublině a o možném propadu jeho hodnoty. -- K bitcoinové mánii v Česku více viz s. 1. -- 
O bitcoinových futures na Chicagské burze viz HN č. 239/2017 (12.12.2017), s. 12. -- Viz také HN č. 
242/2017 (15.12.2017), s. 13. 

 
  



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 
 

33 

Kam fintechy, kam jdete... a kudy (se zbraní PSD2) půjdete?   

Profi poradenství & finance, Sv. 5, (2017) č. 11, s. 38-39  

Payments Services Directive, směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2), začala v EU 
platit v lednu 2018, i když zatím chybí některé prováděcí předpisy jak technického, tak právního 
upřesnění. Článek představuje vybrané názory na budoucnost klasického bankovnictví a rizika spojená 
se zapojením technologických gigantů a fintechů do finančních služeb a otevřeného bankovnictví. 
Odborná diskuse k danému tématu zahrnuje jak pohled na banky a fintechy jako nesmiřitelné 
konkurenty, tak na jejich možnou symbiózu i na vzájemnou konvergenci nebo dokonce fúze. 
Příspěvek zdůrazňuje, že finanční sektor čelí klesajícím výnosům, nicméně průzkumy mezi 
spotřebiteli ukazují jejich nízkou míru důvěry ve sdílení osobních finančních údajů s externími 
poskytovateli služeb a malou ochotu provádět platby prostřednictvím online platforem a sociálních 
sítí. Jsou zmiňovány některé důvody malé důvěry v otevřené bankovnictví.  

Christopher Gust, Benjamin K. Johannsen, J. David López-Salido  

Monetary policy, incomplete information, and the zero lower bound    

Měnová politika, neúplné informace a dolní nulová hranice úrokových sazeb  

IMF Economic Review, Vol. 65, (2017) No. 1, p. 37-70  

V rámci nového keynesiánského modelu autoři zkoumají interakci mezi nedokonalým povědomím o stavu 
ekonomiky a dolní nulovou hranicí úrokových sazeb. Ukazují, že optimální měnová politika v blízkosti 
dolní nulové hranice úrokových sazeb reaguje na signály ohledně růstu rovnovážné reálné úrokové 
míry méně, než při větší vzdálenosti od dolní nulové hranice úrokových sazeb. Zároveň autoři 
demonstrují, že pravidla taylorovského typu (buď zahrnující časově proměnlivý průsečík s osou Y, 
který se posouvá s vnímanými změnami v rovnovážné reálné úrokové míře, nebo ostře reagující na 
odchylky inflace a výstupu od jejich cílových úrovní) fungují podobně jako optimální diskreční měnová 
politika (se svou složitou nelineární reakční funkcí pro úrokovou sazbu). Implementace a komunikace 
těchto pravidel s veřejností však může být snazší. Analýza pravidel prvního rozdílu (first-difference rules) 
zdůrazňuje, že pravidla se zmírňujícími podmínkami (rules with smoothing terms) s sebou nesou 
budoucí, současné a minulé chybné vnímání stavu ekonomiky a vedou k suboptimálnímu fungování 
měnové politiky. - Poznámky.  

Lazar Backovic, Astrid Dörner, Jan Mallien, Stephan Scheuer, Britta Weddeling, Frank Wiebe  

Neue Währung im Zwielicht : der Bitcoin-Boom    

Nová měna v pochybném světle : boom bitcoinu  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 237 (8.12.2017), S. 52-57  

Článek se věnuje podstatě, kurzovým pohybům a možným perspektivám bitcoinu a dalších kryptoměn. 
Nastiňuje rozvoj trhu s těmito virtuálními penězi v Německu a představuje některé jejich tamní 
"těžaře". Autoři si ale také všímají expanze kryptoměn v USA, kde začíná být zejména bitcoin 
atraktivní pro řadu investorů i burzy cenných papírů, které v prosinci 2017 hodlají spustit obchodování 
s bitcoinovými deriváty (futures). V závěru pak diskutují možnosti regulace bitcoinů a dalších virtuálních 
peněz. -- K tématu viz také rozhovor se členem bankovní rady NSB C.-L. Thielem na s. 57; základní 
otázky a odpovědi k bitcoinu a vývoji jeho kurzu na s. 58-59.  

Jan Mallien, Frank Wiebe  

Notenbanken warnen vor dem Schock : Finanzstabilität    

Centrální banky varují před šokem : finanční stabilita  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 231 (30.11.2017), S. 30  

Evropská centrální banka i Německá spolková banka varují ve svých zprávách o finanční stabilitě 
investory před příliš optimistickými očekáváními. Na kapitálových trzích totiž podle nich panuje 
představa, že konec růstové fáze ekonomického cyklu je v nedohlednu. To však potenciálně zvyšuje 
rizika spojená s nadhodnocením investic, úrokovými změnami a výpadky v úvěrování, jež mohou 
navíc nastoupit současně a vzájemně se posilovat. Viceguvernérka NSB Claudia Buch identifikuje 
jako případný spouštěč krizových turbulencí geopolitický šok, rozdílný vývoj národních ekonomik 
států eurozóny a v německém případě i růst cen nemovitostí. -- Komentář k potenciálním rizikům na 
evropských kapitálových trzích a měnověpolitickým možnostem ECB ohledně jejich ovlivnění viz s. 48.  
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Martin Diviš  

Oceňování opcí se zahrnutím skoků v období intervencí  [elektronický zdroj]  

Český finanční a účetní časopis, Sv. 12 (2017), č. 3, s. 19-38  

Autor se ve svém příspěvku zabývá vlivem kurzových intervencí České národní banky v letech 2013-2017 
na oceňování opcí. K výpočtu volatility bylo využito několik různých metod - Garmanův-Kohlhagenův 
model, metoda EWMA, GARCH, aj. Výsledky jsou posléze mezi sebou porovnány. Výsledky 
kalibrace modelu se skoky naznačují, že trh v roce 2013 očekával skokovou depreciaci koruny a 
v letech 2014-2015 věřil, že intervence budou pokračovat. Ukončení intervencí však trh očekával již 
v roce 2016, tedy dříve, než k tomuto kroku skutečně došlo. - Poznámky. Plný text dostupný z: 
https://doi.org/10.18267/j.cfuc.499   

Jarmila Rohlíčková  

Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie    

Biatec, Sv. 25, (2017) č. 5, s. 16-19  

Článek shrnuje dosavadní opatření Národní banky Slovenska v oblasti regulace hypotečních, 
stavebních a jiných úvěrů na bydlení, jak je umožňuje zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie. 
Tato zákonná norma klade důraz na posuzování bonity klienta a obsahuje možnost stanovit ukazatel 
schopnosti splácet úvěr, který je pro poskytovatele úvěrů závazný. Autorka věnuje hlavní pozornost 
představení metodiky výpočtu ukazatele, která je obsažena v opatření NBS č. 10/2016 s účinností od 
1. března 2017. - Poznámky. -- K vývoji cen bydlení na Slovensku a možnostem jeho hodnocení viz 
článek na s. 10-15.  

Jiří Šindelář, Michal Erben  

Problémy v distribuci finančních produktů : selhání trhu anebo regulace?  [elektronický zdroj]  

Český finanční a účetní časopis, Sv. 12 (2017), č. 3, s. 5-17  

Autoři v článku na příkladech životního pojištění, neveřejné nabídky korporátních dluhopisů ("private 
placement") a důchodové reformy z r. 2013 demonstrují, jak nevhodně zvolená regulace může přinést 
nezamýšlené negativní efekty pro zákazníky i v oblasti fungování trhu. U každé ze tří oblastí je popsán 
daný případ a je uvedena tabulka s regulatorními zásahy, původně zamýšlenými účinky a nezamýšlenými 
efekty daného opatření. U zkoumaných případů se objevily tři faktory ovlivňující chování tržních 
subjektů na straně nabídky - regulatorní arbitráž, nadměrná regulace některých odvětví a naopak 
nedostatečná regulace jiných odvětví. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/ 
10.18267/j.cfuc.501   

Mohammed Ahmad Naheem  

Suspicious alerts in money laundering - the Crédit Agricole case    

Podezřelé signály upozorňující na praní špinavých peněz - případ banky Crédit Agricole  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 4, p. 691-703  

Banka Crédit Agricole prohrála v r. 2015 případ, který se týkal zpronevěry a praní špinavých peněz. V r. 2000 
se řecký obchodník s uměním dopustil zpronevěry, když peníze utržené za prodej historického nábytku 
svého klienta převedl prostřednictvím série transakcí na účet své společnosti u gibraltarské pobočky 
Crédit Agricole. Banka přitom selhala při vyšetřování a nahlášení podezřelé transakce. Autor se v článku 
zabývá problematikou odhalování podezřelých transakcí na případu proti bance Crédit Agricole a 
analyzuje, co z uvedeného případu a rozsudku vyplývá pro ostatní banky a instituce finančního 
sektoru. Instituce podle něj mají daleko větší odpovědnost, než se dříve předpokládalo. - Poznámky.  

Tomáš Cipra, Radek Hendrych  

Systemic risk in financial risk regulation    

Systémové riziko v regulaci finančního rizika  

Finance a úvěr, Vol. 67, (2017) No. 1, p. 15-38  

Autoři článku se zabývají konceptem systémového rizika, jenž sehrává důležitou roli v rámci 
moderních systémů regulace rizika ve financích a v pojišťovnictví (např. Basel III ve financích a 
Solvency II v pojišťovnictví). Zaměřují se zejména na kvantitativní aspekty systémového rizika, 
především na měření systémového rizika v souvislosti s portfoliem. V praxi existují dva způsoby 
měření, jak jednotlivé firmy přispívají k celkovému riziku pro systém. Dohledový přístup spoléhá na 
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data ohledně každé jednotlivé společnosti (velikost, pákový efekt, likvidita, propojenost, 
nahraditelnost a další) a využívá data poskytovaná finanční institucí regulátorovi. Druhý přístup 
spoléhá na veřejně dostupná data z trhů (výnosy akcií, rozpětí swapů úvěrového selhání a další), 
protože se předpokládá, že tato data reflektují veškeré informace o veřejně obchodovaných 
společnostech. Autoři prezentují svou metodu měření systémového rizika s využitím dat z portfolia 
titulů zahrnutých v indexu PX pražské burzy. V případě pojišťovacího sektoru se autoři zaměřují na 
problém tzv. společného šoku, který může být rovněž vnímán jako systémové riziko, jež ohrožuje celý sektor.  

By Ralph Atkins and Laura Noonan  

The decline of the Swiss private bank    

Úpadek švýcarské soukromé banky  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39653 (12.12.2017), p. 7  

Díky své pověsti ohledně dodržování bankovního tajemství byly švýcarské banky zvyklé na tučné 
marže od bohatých klientů, kteří se nestarali o výnosy ze svých vkladů, jen chtěli ukrýt jmění před 
daňovými úřady. Situace se však značně mění kvůli zaměření amerických úřadů na daňové úniky v zahraničí. 
Od r. 2009 švýcarské banky zaplatily na pokutách a kompenzacích více než 5 mld. USD. UBS a Credit Suisse 
přišly o řadu vkladů. Pár švýcarských bank prosperuje díky tomu, že využívají svou značku k rozvíjení 
mezinárodních operací, některé banky věří v návrat k důrazu na poskytování dobrých služeb. Oproti r. 2005 
se však počet soukromých bank ve Švýcarsku snížil ze 179 na 112.  

Think of a number : regulating European banks   

Mysli si číslo : regulace evropských bank  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9069, p. 63-64  

Evropské banky čeká záplava další regulace. Nové předpisy otevřou evropský bankovní trh větší 
soutěži, zpřísní pravidla obchodování, omezí vykazované zisky a zvýší kapitálové požadavky. Měly 
by také učinit evropský bankovní systém zdravějším, ale bankéři jsou možná po deseti letech stále 
přitvrzující regulace skeptičtější. Mezi nové předpisy roku 2018 patří aktualizovaná Payment Services 
Directive, PSD2, dále MiFID2, nový účetní standard IFRS9 a poslední část Basel 3. Dokončit by se 
měly i práce na vytvoření bankovní unie. -- K problematice viz i článek na s. 14.  

Ivana Baranová, Pavel Martiník  

Virtuální legalizace špinavých peněz    

Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 11, s. 50-51  

Jedním z "kriminálních" fenoménů virtuální ekonomiky je i legalizace výnosů z trestné činnosti (praní 
špinavých peněz) za použití virtuální měny bitcoin a měn (herních peněz), které byly vytvořeny v souvislosti 
s internetovými hrami MMOG (massively multiplayer online games). Příspěvek shrnuje aktuální stav 
příslušné legislativy v ČR a dále na úrovni EU a v USA a rozebírá vyhlídky potírání negativních jevů, 
které jsou s těmito technologiemi spojeny a které usnadňují či umožňují páchání trestné činnosti, do 
budoucna.  

Bohumil Stádník, Václav Žďárek  

Volatility 'strangeness' of bonds - how to define and what does it bring?  [elektronický zdroj]  

Neobvyklý vývoj volatility u dluhopisů - jak jej definovat a co způsobuje?  

Prague economic papers, Vol. 26 (2017), No. 5, p. 602-629  

Autoři se zabývají různými režimy vývoje cenové volatility dluhopisů s ohledem na hladinu 
úrokových sazeb. Chování dluhopisů je zkoumáno jak samostatně, tak v rámci portfolia. Zohledněno 
je i prostředí nulových úrokových sazeb. Článek je dále doplněn o empirickou ilustraci (ekonomické dopady 
přechodů mezi různými režimy volatility). - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 
earchiv/2018/01/Prague_Economic_Papers_5_2017_str_602-629.pdf  
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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. 12  

Centrální banka spouští historicky první fintechový projekt - Vietnam (s. 7); Home Credit získal 
licenci ČNB - nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů (s. 9); Maďarsko, Bulharsko, 
Rumunsko - problémem je finanční gramotnost (s. 10-11); Nejnákladnější je implementace směrnic 
EU (s. 12-13); IFRS 17 - odpočet běží - účtování pojistných smluv (s. 18-20); Některé druhy tržeb 
budou z EET vyloučeny aneb co nového v regulaci (s. 21); GDPR: základem je selský rozum! (s. 22-25); 
Rozhodování založené na profilování podle GDPR (s. 28-29); Penzijko má ještě své rezervy, inspirací 
je Německo - rozhovor s generální ředitelkou ČSOB penzijní společnosti (s. 32-35); Z historie Magyar 
Nemzeti Bank, centrální banky Maďarska (s. 48-49).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 247 (22.12.2017)  

ČNB brzdí posilování koruny: Česká národní banka ponechala základní sazbu na 0,5 procenta - i pohled 
na očekávané posilování koruny a zvedání základní úrokové sazby v r. 2018 (s. 1) a související 
komentář na s. 9.  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 6 (9.1.2018)  

Odtajněno: HN získaly kompletní zprávu OLAF ke kauze Čapí hnízdo - vyšetřování dotačního 
podvodu (s. 1-3); Fondů na kryptoměny prudce přibývá - spekulace na vývoj ceny digitálních měn (s. 14).    

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

Elżbieta Bieńkowska ; rozhovor vedl Till Hoppe  

"Der Diesel ist Technik der Vergangenheit"    

"Diesel je technologie minulosti"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 226 (23.11.2017), S. 10  

Rozhovor s evropskou komisařkou pro průmysl E. Bieńkowskou o změnách v automobilovém 
průmyslu, zákazu spalovacích motorů a vlivu automobilové branže na politiku. Podle komisařky jde 
vývoj ve výrobě aut stále zřetelněji směrem k samořídícím elektromobilům. Současně se ale 
Bieńkowska vyslovuje proti návrhům na plošný zákaz vozidel se spalovacími motory či zamezení 
jejich vjezdu do ulic měst, neboť tím by byli především postiženi běžní uživatelé. Namísto toho spíše 
sází od r. 2025 na úlevy pro výrobce v emisních regulacích, prodají-li více než 15 procent ekologicky 
šetrných aut. Evropská komise rovněž hodlá ještě ve stávajícím rozpočtovém období EU investovat 
800 milionů eur do výstavby nabíjecích stanic pro elektromobily a 200 miliony eur podpořit 
podnikový výzkum nových bateriových technologií.  

Fatih Birol ; rozhovor vedl Klaus Stratmann  

"Die Kohle hat keine Zukunft mehr"    

"Uhlí už nemá budoucnost"  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 224 (21.11.2017), S. 10-11  

Rozhovor s ředitelem Mezinárodní energetické agentury F. Birolem o utlumení uhelných elektráren, 
budoucnosti spalovacích motorů, obchodování s uhlíkovými emisemi a roli zemního plynu v jejich 
snižování. Podle Birola nemají uhelné elektrárny velkou budoucnost, pokud se jim nepodaří eliminovat a 
ukládat oxid uhličitý a bude-li pokračovat trend zlevňování výrobních nákladů energie z obnovitelných 
zdrojů. Jak rychle k odklonu od uhlí dojde, by si však měla každá země rozhodnout zcela sama. Mimo 
obnovitelných zdrojů má také značný potenciál zemní plyn, o čemž svědčí několikanásobný nárůst 
dovozců jeho zkapalněné formy (LNG) na světových trzích. Zemní plyn je také daleko šetrnější 
k životnímu prostředí než uhlí, bohužel existující podoba obchodu s emisními certifikáty to dostatečně 
nezohledňuje. Rovněž nemalou trvanlivost přisuzuje Birol také ropě, která by měla být zejména 
v dopravě dominantním zdrojem pohonu ještě nejméně 25 let.  
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Friedrich Merz ; rozhovor vedli Beat Balzli, Christian Ramthun  

"Europa diskutiert noch mit sich selbst"    

"Evropa diskutuje ještě sama se sebou"  

WirtschaftsWoche, Jg. 2017, Nr. 46, S. 30-33  

Rozhovor s bývalým politikem CDU, předsedou správní rady investiční společnosti BlackRock v Německu 
Friedrichem Merzem o Donaldu Trumpovi, silné Číně, ochromení Evropanů, lepší průmyslové politice 
EU, úkolech nadcházející spolkové vlády a o tom, zda musí zachraňovat CDU.  

A lost decade   

Ztracené desetiletí  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9071, p. 67  

Před deseti lety v Americe začala "Velká recese". Daň za ni byla značná, ale nebýt poučení z krize 30. let, 
mohla být mnohem horší. V článku se porovnávají dopady Velké krize a Velké recese a konstatuje se, 
že i přes mírnější důsledky druhého propadu zůstává světová ekonomika zranitelná, protože stav nebyl 
tak kritický, aby přiměl vlády k provedení odvážnějších reforem.  

Wolfgang Drechsler  

Afrika muss sich selbst helfen : der Gipfel von EU und Afrika ist gut gemeint, geht die Probleme 
aber nicht an der Wurzel an    

Afrika si musí pomoci sama : summit Evropské unie a Afriky je dobře míněný, neřeší ale 
kořeny problémů   

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 231 (30.11.2017), S. 14  

Komentář k summitu Evropské unie a afrických zemí, který se konal koncem listopadu 2017 v hlavním 
městě Pobřeží slonoviny Abidjan a jehož cílem byla eliminace příčin migračního pohybu do Evropy. 
Podle autora leží kořeny afrických problémů hlouběji, než si zřejmě byli účastníci summitu schopni 
přiznat. Primárně totiž řada obyvatel Afriky neopouští své země z důvodů klimatických změn či válek, 
ale především kvůli astronomické nezaměstnanosti a nedostatku životní perspektivy. Tyto problémy 
jsou zesilovány demografickým vývojem, který podle dosavadních prognóz povede ke zdvojnásobení 
počtu obyvatel Afriky na 2,5 miliardy osob do r. 2050. O řešení by se ale měly v prvé řadě starat 
africké státy, které by se podle autora měly věnovat kontrole růstu populace, zkvalitnění způsobu 
vládnutí a především podpoře zemědělství za účelem zvýšení stále relativně malé plochy obdělávané 
půdy a tím i potravinové soběstačnosti. -- K summitu EU-Afrika viz podrobněji na s. 10-11; k problémům 
a potenciálu Afriky viz také komentář v HB č. 240/2017 (13.12.2017), s. 12.  

By John Eger  

Brexit could actually be a good thing... : for Europe and the global economy    

Brexit by mohl být ve skutečnosti dobrou zprávou ... : pro Evropu i globální ekonomiku  

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 5 (October - November), p. 29-32  

I přes referendum o brexitu, po kterém mnozí začali předvídat konec éry globalizace, je podle autora 
budoucnost Evropy jasnější, než kdy dříve. Mohou za to především plány EU v oblasti "nové 
ekonomiky" - podpora kreativity a inovací a investice do kultury a vzdělávání. - Poznámky.  

Michal Lehuta  

Koniec slovenského tigra : čo robiť, aby Slovensko znova dobiehalo Západ    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 47, s. 10-13  

Hodnocení stagnace hospodářské konvergence slovenské ekonomiky ve vztahu k západoevropským 
ekonomikám a analýza faktorů, které stojí za zaostáváním hospodářství SR. Analýza Národnej banky 
Slovenska o ekonomické konvergenci upozorňuje na stagnaci výkonnosti hospodářství na úrovni 77 % 
průměru EU od r. 2013. Experti v článku vyjadřují nejčastěji názor, že mezi nejefektivnější opatření na 
podporu procesu dobíhání patří zlepšení kvality podnikatelského prostředí, zvyšování přidané hodnoty 
a produktivity práce, podpora hospodářství založeného na inovacích, dlouhodobě udržitelné veřejné 
finance a připravenost pracovníků na práci ve 21. století. -- Viz také související rozhovor s hlavním 
ekonomem MF SR Biswajitem Banerjee na s. 14-15.  
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By Christina D. Romer and David H. Romer  

New evidence on the aftermath of financial crises in advanced countries    

Nové důkazy o následcích finančních krizí v rozvinutých zemích  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 10, p. 3072-3118  

Již před nedávnou krizí, která vypukla v roce 2008, rostl zájem vědecké komunity o zkoumání 
finančních krizí. Výzkum následků finančních krizí však není jednoduchý, a jak využívání 
statistických indikátorů (např. úrokové rozpětí), tak kombinace kvalitativních a kvantitativních měřítek 
má svá omezení. Autoři v článku představují nový přístup ke zkoumání krizí. Využívají při něm 
zprávy publikované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj z let 1967-2012 týkající se 24 
zemí OECD. S pomocí své metody autoři ukazují velikost poklesu výstupu v důsledku krize a činitele, 
které pokles výstupu ovlivňují. - Poznámky.  

Mathilde Didier, Alexis Loublier, Arthur Souletie  

The benefits of a European approach to green electricity  [elektronický zdroj]  

Výhody evropského přístupu k zelené elektřině  

Trésor-economics, No. 197 (2017), p. 1-8  

Od 90. let 20. století jsou v centru pozornosti evropské energetické politiky tři cíle - deregulace trhu 
s elektřinou, omezení emisí skleníkových plynů a zajištění energetické bezpečnosti. Navzdory vysoce 
integrovanému vnitřnímu trhu je koordinace národních energetických politik členských států EU stále 
nedostatečná. Posílení koordinace by vedlo ke zvýšení efektivnosti i snížení potřeby podpory z veřejných 
zdrojů. - Poznámky. -- Dostupné také ve francouzské jazykové verzi. Plný text dostupný z: 
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/01/Tresor_Economics_197_2017.pdf   

By Thais Lærkholm Jensen and Niels Johannesen  

The consumption effects of the 2007-2008 financial crisis : evidence from households in Denmark    

Vliv finanční krize z let 2007-2008 na spotřebu : poznatky z dánských domácností  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 11, p. 3386-3414  

Autoři zkoumají, jakým způsobem se finanční krize, která vypukla v letech 2007-2008 po celém světě, 
rozšířila v Dánsku z finančního sektoru směrem k domácnostem. S využitím souboru údajů o účtech 
v dánských bankách autoři zjišťují, že banky, jichž se krize dotkla, začaly půjčovat méně. V důsledku 
toho jejich klienti omezili spotřebu. Negativní účinky přetrvávaly i v pokrizovém období. - Poznámky.  

By Petr Sedláček and Vincent Sterk  

The growth potencial of startups over the business cycle    

Růstový potenciál start-upů v průběhu hospodářského cyklu  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 10, p. 3182-3210  

Během Velké recese prudce klesl počet start-upů. Start-upy významně ovlivňují tvorbu pracovních 
míst, pokles jejich zakládání může proto trvale a dlouhodobě ovlivnit agregátní zaměstnanost a výstup. 
Autoři na příkladu USA ukazují, že firem, které vstoupily na trh v době poklesu, je méně. Tyto firmy 
zároveň vytvářejí méně pracovních míst. Jev přetrvává i po zotavení ekonomiky. - Poznámky.  

The slow-grilled economy : Japan   

Pomalu grilovaná ekonomika : Japonsko  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9067, p. 65-66  

V článku se analyzují výsledky pětileté kampaně za oživení japonské ekonomiky, pojmenované po 
premiérovi Šinzó Abem "Abenomika". Oslabení jenu a růst indexu Nikkei 225 byly zamýšleným 
stimulem pro hospodářství, takže japonský HDP nyní roste sedmé čtvrtletí v řadě. K pozitivnímu 
vývoji přispěly i vývozy, podporované slabším jenem, a nezaměstnanost je nyní pod třemi procenty. 
Nesplněn zůstává dvouprocentní cíl pro inflaci, protože od počátku roku do září vzrostly spotřebitelské 
ceny jen o 0,7 %. Jednou z příčin je pomalejší růst mezd, než se očekávalo.  
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By Nils Röper  

The soft underbelly of the German model    

Achillova pata německého modelu  

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 5 (October - November), p. 33-35  

Politici z různých zemí průběžně obdivují některé prvky německé ekonomiky, jako např. systém učňovského 
vzdělávání či malé a střední podniky ("Mittelstand"). Autor v článku shrnuje přednosti i slabiny německého 
hospodářství, přičemž ze slabin se soustředí zejména na nízké mzdy a rostoucí podíl tzv. pracující 
chudiny. Německé odbory podle autora dávají při vyjednávání jednak přednost jistotě práce před 
zvyšováním mezd, dále však také ztrácejí vyjednávací sílu. Nízké mzdy narušují německou 
konkurenceschopnost a již začínají negativně ovlivňovat i další oblasti (např. důchodový systém). 
Německo by mělo podpořit domácí spotřebu a veřejné investice. Nezaměstnanost se pohybuje na 
historických minimech, hospodářský růst i produktivita jsou ale pouze mírné. Všechny tyto slabiny 
německého modelu a některé další poukazují podle autora na nutnost změny.  

The weight of expectations : the American economy   

Tíha očekávání : americké hospodářství  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9071, p. 61-63  

Poslední údaje o americkém hospodářském růstu byly tak pozitivní (3,3 % ve 3. čtvrtletí roku 2017), 
že to překvapilo i politiky. Tento vývoj zčásti odráží sílu globální ekonomiky, ale je i vyvrcholením 
dlouhodobého trendu. Mediánové příjmy amerických domácností už nestagnují, průmyslové investice 
rostou, nezaměstnanost je na pouhých 4,1 %. Analytici začínají hovořit o možném přehřátí ekonomiky a Fed 
je na pozoru - 13. prosince došlo k oznámení třetího letošního zvýšení úrokových sazeb. Ukazatel 
nálady spotřebitelů dosáhl nejvyšší úrovně od r. 2004. Vyšší ceny bydlení a burzovní konjunktura 
přinášejí nárůst hodnoty majetku. Inflace ale stále nenaplňuje očekávání. -- Viz i článek na s. 10.  

Transformers? : public finances in France   

Transformátoři? : veřejné finance ve Francii  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9069, p. 23-24  

V souvislosti s návrhem nového francouzského rozpočtu se článek zaměřuje na otázku, nakolik 
prezident Macron naplňuje své sliby ohledně "transformace" Francie. Již na podzim prosadil reformy 
zvyšující pružnost trhu práce, ale jejich dopad se teprve projeví. V rozpočtu se ruší daň z bohatství, 
čímž chce prezident omezit odchod zámožných osob do zahraničí, ale vysloužil si tím přezdívku 
"prezident bohatých". Dalším významným opatřením je snaha udržet rozpočtový deficit pod 3 % HDP, 
jak vyžaduje právo EU. Chybí ale další strukturální opatření, jako snížení počtu pracovních míst ve 
veřejném sektoru či zvýšení věku odchodu do důchodu.  

Norbert Häring  

Ungewöhnliche Allianzen : Markttransparenzstelle für Kraftstoffe    

Nezvyklá spojenectví : agentura pro tržní transparentnost pohonných hmot  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 233 (4.12.2017), S. 10  

Od prosince 2013 jsou provozovatelé německých čerpacích stanic povinni hlásit své aktuální ceny 
zvláštní agentuře pro tržní transparentnost pohonných hmot (Markttransparenzstelle für Kraftstoffe) 
při spolkovém antimonopolním úřadu (Bundeskartellamt). Agentura pak hlášená data distribuuje všem 
mobilním informačním službám, takže se spotřebitelé mohou pomocí internetu, navigačních zařízení a 
mobilních telefonů přesvědčit o aktuální výši cen na čerpacích stanicích ve svém okolí. Toto opatření 
má podle jeho autorů přispívat k oživení hospodářské soutěže a tím i k nižším cenám. Zástupci 
menších čerpacích stanic a někteří ekonomové však o splnění vytčených cílů pochybují. Podle nich 
vedlo zřízení agentury pouze k vyšší cenové volatilitě v průběhu dne, na což jsou schopny účinně 
reagovat pouze velké řetězce. Analýza Ralfa Dewentera z hamburské Univerzity Helmuta Schmidta k tomu 
navíc uvádí, že od spuštění povinného hlášení jsou ceny německých pohonných hmot stále relativně 
vyšší, než je tomu v jiných státech EU.  
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Deutsche Bundesbank  

Zum Einfluss von Wirbelstürmen auf die wirtschaftliche Aktivität in den Vereinigten Staaten = 
The impact of hurricanes on economic activity in the United States    

K vlivu hurikánů na ekonomickou aktivitu ve Spojených státech  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 69, (2017) Nr. 11, S. 16-17  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 69, (2017) No. 11, p. 14-15  

Článek se zabývá vlivem hurikánových bouří ze srpna a září 2017 na hospodářský vývoj v USA. 
Autoři konstatují, že došlo k lehkému poklesu průmyslové výroby, sektor služeb však zůstal téměř 
nedotčen. Celkově by však vliv těchto bouří neměl být pro hospodářský růst USA v horizontu jednoho 
čtvrtletí signifikantní a měl by být shodný s dopadem podobných 54 přírodních katastrof z let 1980 až 2016, 
které v článku shrnuje tabulka regresivních změn různých indikátorů hospodářské aktivity vyjádřených 
umělými (dummy) proměnnými. - Poznámky -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové 
verzi časopisu.  

Informatika. Počítače  

By Graham Vanbergen  

Data overtakes oil as leading (geopolitical) global commodity    

Data předstihují ropu na pozici hlavní geopolitické globální komodity  

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 5 (October - November), p. 11-14  

Komoditním trhům dominovala v předchozích desetiletích ropa, nyní se ale hlavní komoditou stávají 
data. Hodnota i zisky velkých technologických firem prudce rostou, zároveň se objevuje řada hlasů 
upozorňujících na rizika s tím spojená - ať už v oblasti hospodářské soutěže, politiky či běžného 
života. Autor v článku konstatuje, že data se nyní stávají naším největším nepřítelem - systémy jsou 
schopné předem určit, co je třeba učinit pro dosažení požadovaného výsledku, např. u významných 
politických rozhodnutí nebo při tvorbě legislativy. Dále autor vyzývá úřady na ochranu hospodářské 
soutěže, aby zaměřily svou pozornost právě na data a na to, jak ovlivňují současný svět.  

Dana Heide  

Der Staat als Hacker : IT-Sicherheit    

Stát jako hacker : bezpečnost v informačních technologiích  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 235 (6.12.2017), S. 10  

V reakci na teroristické a hackerské útoky vzniká v Německu nový úřad, Centrální agentura pro 
informační technologie v bezpečnostní oblasti (Zitis). Hlavním úkolem nové instituce bude analýza dat, 
informování bezpečnostních orgánů státu o nejnovějším vývoji v kybernetické bezpečnosti, přičemž 
informační podpora by měla být poskytována i podnikové sféře. Podniky se však zatím obávají, aby 
Zitis pouze nepředával státním orgánům svá zjištění o mezerách v zabezpečení jejich informačních 
systémů a technologií, čímž by se stát posunul více do role špióna a hackera než jejich partnera.  

Jan Spittka  

EU-Kommission stellt neues Cybersecurity-Paket vor    

Evropská komise představuje nový balíček ke kyberbezpečnosti  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 48, S. M4-M5  

Komentář k balíčku legislativních návrhů a doporučení Evropské komise ke kybernetické bezpečnosti, 
který byl představen 13.9.2017. Komise navrhuje nové nařízení na posílení pravomocí Evropské 
agentury pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA), její přeměnu na Evropskou agenturu pro 
kyberbezpečnost a zavedení jednotného certifikačního systému pro informační a komunikační 
technologie. Součástí balíčku je také doporučení členským státům EU týkající se koordinace jejich 
reakce na útoky a bezpečnostní hrozby v kyberprostoru, jakož i avizování prací na návrhu směrnice o boji 
proti padělání a podvodům s nehotovostními platebními prostředky. Autor záměry Evropské komise 
vítá, upozorňuje ale na stále nedostatečnou přeshraniční spolupráci a kompetenční nejasnosti při 
vyšetřování kyberútoků proti podnikům, jež by podle jeho mínění měly instituce EU prioritně řešit. -- 
K tématu viz také rozhovor v DB sv. 70, (2017), č. 50, s.  M26-M27.  
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Adrian Peter Pressburg  

Európska únia sa začne brániť aj sama : spoločná obrana    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 47, s. 54-55  

V listopadu 2017 podepsali ministři obrany a zahraničních věcí 23 členských států EU dokument 
zakládající trvalou vojensko-bezpečnostní spolupráci (Stálá strukturovaná spolupráce v oblasti 
ochrany, PESCO). Článek přináší pohled na snahu o prohlubování evropské integrace v oblasti obrany 
a bezpečnosti a budování autonomních obranných kapacit EU vedle jeho zapojení do NATO. Autor 
uvádí, že bezpečnostní rizika budoucnosti potvrzují nutnost navýšení rozpočtu na obranu v Evropě a 
budování a konsolidace vojenskoprůmyslového komplexu EU. Zmiňuje také vliv politiky USA a 
Turecka na sílící tlak na prohlubování evropského integračního konceptu Obranné unie.  

Jean-Claude Juncker  

Reformen in Europa jetzt! : der Zeitpunkt für weitere Integrationsschritte in der EU war nie besser 
als heute    

Nyní je čas pro reformy v Evropě! : nikdy nebyla lepší doba pro další integrační kroky v EU než dnes  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 242 (15.12.2017), S. 96  

Podle předsedy Evropské komise J.-C. Junckera by se současná příznivě se vyvíjející hospodářská 
situace v Evropě měla využít k další integraci členských států Evropské unie. Klíčovým projektem 
přitom má nadále zůstat měnová unie, jejíž stávající členové se po odchodu Velké Británie z EU budou 
podílet na hospodářské síle Unie z 85 procent. Posilování eurozóny by však mělo být doprovázeno 
i dokončením dalších projektů, jako jsou bankovní unie, unie kapitálových trhů, Evropský měnový 
fond či převedení Fiskálního paktu na úroveň společného unijního práva. Juncker také zmiňuje záměr 
EK zřídit pro státy připravující se na vstup do měnové unie tzv. přístupový instrument k euru, který by 
měl budoucím členům zajistit finanční a technickou podporu při přechodu na společnou měnu a jejž 
by měl koordinovat společný Evropský ministr hospodářství a financí. Od června 2018 pak předseda 
EK očekává formulaci konkrétních rozhodnutí na půdě společných institucí EU.  

By Simon Toubeau  

The missed opportunity to diffuse the conflict with Catalonia    

Promarněná příležitost rozptýlit konflikt s Katalánskem  

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 5 (October - November), p. 17-18  

Autor přibližuje pozadí katalánských snah o nezávislost a dále upozorňuje na chyby v postoji 
Španělska vůči Katalánsku. V referendu o nezávislosti Katalánska na Španělsku, které se konalo na 
počátku října 2017, zvítězila možnost nezávislosti. Španělská vláda však referendum označila za 
nezákonné a výsledky neuznala. Referendum bylo vyústěním několikaleté nespokojenosti katalánských 
představitelů s centrální vládou, které zesílily v průběhu hospodářské krize. Podle autora však měla 
centrální vláda Španělska s Katalánskem spíše vést dialog, než referendum kategoricky odmítat - řada 
Katalánců si přeje zůstat součástí Španělska, chtějí ale mít možnost se vyjádřit. Kdyby bývala španělská 
vláda využila možnost přenést odpovědnost za organizaci referenda na katalánskou vládu, v průběhu 
vyjednávání by bývala měla možnost stanovit si podmínky referenda (např. požadovanou minimální 
účast). Podle autora je pravděpodobné, že by možnost nezávislosti byla nakonec zamítnuta. Tato 
příležitost však zůstala promarněná. -- Ke katalánskému referendu také viz články na s. 15-16 a 19-20.  

By Chris Giles  

The price of Brexit    

Cena za brexit  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39659 (19.12.2017), p. 8  

V článku se rozebírají ekonomické dopady rozhodnutí britských voličů vystoupit z Evropské unie. 
Prognostická skupina Economists for Brexit předpovídala, že v případě volby odchodu z Unie poroste 
britský HDP v r. 2017 o 2,7 %. Ministerstvo financí očekávalo mírnou recesi. Pravdu neměla ani jedna 
strana - britský růst v r. 2017 zřejmě zpomalil na 1,5 %, a to v době, kdy globální hospodářství 
posiluje. Financial Times provedly výzkum, na jehož základě odhadují, že ještě před definitivním 
provedením brexitu přichází Británie týdne o 350 mil. GBP.  
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The second chance   

Druhá šance  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9069, p. 68  

Eurozóna přežila špatné desetiletí a teď zažívá nečekanou konjunkturu. OECD odhaduje, že v r. 2017 
rostla EMU rychleji než Amerika, Británie nebo Japonsko. I když se však měnová unie ukázala 
odolnější, než mnozí ekonomové očekávali, je jen o něco lépe připravená na přežití další recese. V článku 
se rozebírají příčiny a hloubka předchozího hospodářského poklesu, který způsobil, že Evropa nemůže 
prezentovat integraci jako hnací sílu prosperity.  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Die Daten-Nerds der Zollfahndung [elektronický zdroj]  

Datoví maniaci pátracího útvaru celní správy  

Zoll aktuell, Jg. 2017, Nr. 5, S. 4-5  

Představení práce datových expertů u německé celní správy. Analýza dat pomáhá celníkům v boji s trestnou 
činností, mj. s úniky na spotřebních daních. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/ 
2018/01/Zoll_Aktuell_5_2017.pdf    

Christoph Schlautmann  

Die E-Commerce-Falle    

Past elektronického obchodování  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 223 (20.11.2017), S. 1, 4-5  

Mnozí němečtí ekonomové a dopravní experti varují před negativními dopady rozvoje internetového 
obchodování. Nejedná se přitom jen o nebezpečí zpustnutí pěších a obchodních zón, ale také o riziko 
dopravního kolapsu v centrech měst kvůli vyšší vytíženosti kurýrních služeb. Podle analýzy firmy 
PriceWaterhouseCoopers se podílí přeprava zboží na dopravě ve městech mezi 20 až 30 procenty, 
způsobuje ale ve špičce na 80 procent dopravních zácp. A situace se může ještě zhoršit, naplní-li se 
prognóza německého svazu balíkové a expresní logistiky (BIEK), podle níž se do r. 2021 zvýší počet 
doručovaných balíků o 30 procent na 4,15 miliardy položek ročně. Určité řešení přitom podle 
Frauenhoferova institutu existuje v podobě stanovení jednoho výlučného dodavatele zásilek v městských 
aglomeracích, což by v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko snížilo 
pravděpodobnost dopravní zácpy až o 20 procent, redukovalo výfukové emise o 15 procent a HDP 
regionu zvýšilo o 500 milionů eur. -- K tématu viz také rozhovor s předsedou představenstva Deutsche 
Post F. Appelem na s. 6-7.  

Hochkarätige Zusammenarbeit [elektronický zdroj]  

Vynikající spolupráce  

Zoll aktuell, Jg. 2017, Nr. 6, S. 7  

Článek krátce informuje o náplni 12. euro-asijského setkání (ASEM), které se konalo v říjnu 2017 v Berlíně. 
Hostitelem tohoto ročníku bylo německé ministerstvo financí spolu s celní správou. Výstupem setkání 
se stala "Berlínská deklarace", která zároveň tvoří základ akčního plánu na léta 2017-2018. Další 
setkání ASEM proběhne v r. 2019 ve Vietnamu. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 
earchiv/2018/01/Zoll_Aktuell_6_2017.pdf   

By David Bartlett  

Revival of the Trans-Pacific Partnership    

Obnova Transpacifického partnerství  

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 5 (October - November), p. 5-9  

Americký prezident D. Trump ihned po svém nástupu do úřadu v lednu 2017 oznámil, že Spojené 
státy odstupují od Transpacifického partnerství (TPP). Zbývající jedenáctka zúčastněných států začala 
z iniciativy Japonska v červenci 2017 s novým vyjednáváním. Autor v článku popisuje rozdíly v TPP 
bez účasti USA i s americkou účastí, dále se věnuje přínosům TPP pro oblast obchodu a rozebírá další 
velké obchodní dohody (RCEP, NAFTA, Pacifická aliance), do kterých se některé státy účastnící se 
TPP také zapojily. Celkově hodnotí autor Transpacifické partnerství kladně.  
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Catherine Stephan  

The NAFTA in all its apects  [elektronický zdroj]  

Veškeré aspekty dohody NAFTA  

Conjoncture, No. 9 (2017), p. 2-14  

Americký prezident D. Trump, jenž v době své prezidentské kampaně ostře kritizoval liberalizaci 
zahraničního obchodu, zahájil v květnu 2017 znovuvyjednávání dohody NAFTA (Severoamerická 
dohoda o volném obchodu) mezi Mexikem, Kanadou a USA. Autorka v této souvislosti shrnuje, jak se 
vyjednávání zóny o volném obchodu v tomto regionu vyvíjelo, čeho měla dohoda dosáhnout a jak 
vypadá obchod mezi danými zeměmi v současné době. Dále autorka diskutuje o dopadech dohody, 
záměrech nových jednání a případných důsledcích, pokud se nepodaří dosáhnout shody. - Poznámky. -- 
Dostupné také ve francouzské jazykové verzi. Plný text dostupný z: http://economic-research. 
bnpparibas.com/Views/ConjoncturePublication.aspx?Lang=en-US   

By Shawn Donnan  

Trump's next trade target    

Trumpův příští obchodní cíl  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39649 (7.12.2017), p. 9  

Útoky prezidenta Trumpa proti Světové obchodní organizaci vycházejí z jeho přesvědčení, že 
vytvoření této instituce v 90. letech vedlo ke vzniku mnoha ekonomických problémů v Americe. WTO 
se údajně nepodařilo naplnit svůj mandát ve vyjednávání nových podmínek pro globální hospodářství 
a vypořádat se se státním kapitalismem, který úspěšně praktikuje Čína už po tři desítky let. Proto se 
Trumpova obchodní politika zaměřuje spíš na sjednávání dvoustranných smluv. Ironií je, že USA nyní 
nalézají spojence v EU a zemích jako Japonsko, Kanada a Mexiko, zvláště pokud jde o domnělou 
hrozbu od čínského hospodářského modelu.  

Zoll zum Anfassen [elektronický zdroj]  

Celní správa na dotek  

Zoll aktuell, Jg. 2017, Nr. 6. S. 4-6  

Shrnutí práce německých celníků ve špýrském mezinárodním přepravním centru (Frachtzentrum 
Speyer) "od A do Z". Zaměstnanci celní správy odbavují poštovní zásilky, stanovují sazby, provádějí 
kontroly balíčků a další činnosti. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/ 
01/Zoll_Aktuell_6_2017.pdf   

Podnik a podnikání  

Martin Kölling  

"Verrat an Japans Industrie" : Mitsubishi Materials    

"Zrada na japonském průmyslu" : Mitsubishi Materials  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 229 (28.11.2017), S. 22-23  

Japonskem otřásají skandály tamních průmyslových koncernů, u nichž se prokázalo falšování 
produktové dokumentace a pochybení v kontrolách při konečném přebírání výrobních surovin a 
komponent. Selhání přiznaly automobilky Nissan a Subaru, výrobce oceli Kobe Steel a zpracovatelský 
podnik Mitsubishi Materials. Podle článku stojí za podvody vysoké výrobní náklady a požadavky na 
kvalitu, které podniky kvůli rostoucí zahraniční konkurenci nemohou promítnout do cen. Na vině byl 
také pocit nadřazenosti japonských výrobců co do kvality svých produktů a autoritářská firemní 
kultura, která zamezovala včasnému odhalení porušování pravidel.  

Johannes Steger  

Das Wunder vom Silicon Wadi : Israel    

Zázrak ze "Silicon Vádí" : Izrael  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 232 (1.12.2017), S. 58-59  

Třebaže nedisponuje nerostnými surovinami ani nemá tradici světového obchodního centra, přitahuje 
Izrael řadu zahraničních investorů. Důvodem je vysoká inovativnost tamních podniků i vládní podpora 
rizikovému kapitálu a start-upům ve výši 500 milionů dolarů ročně. Přední technologické firmy jako 
Intel, Sony, Microsoft či Amazon tak v židovském státě otevírají svá inovační centra a kupují podíly 
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v místních vývojářských společnostech. Podle článku je také důležitým faktorem izraelské 
inovativnosti vysoce specializovaná povinná vojenská služba, zejména vzdělávání rekrutů v oblasti 
kybernetických válek v rámci elitní jednotky 8200. Článek představuje některé start-upy a jejich 
zakladatele podílející se na digitalizaci izraelské ekonomiky. -- K výzvám pro Německo v oblasti 
digitalizace viz článek a rozhovor na s. 50-57.  

Hartwin Bungert, Till Wansleben  

Grenzüberschreitende Verschmelzungen und Spaltungen aus Sicht des Europäischen Parlaments    

Přeshraniční spojování a rozdělování podniků pohledem Evropského parlamentu  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 44, S. 2591-2595  

Soudní dvůr Evropské unie dne 25.10.2017 v kauze Polbud/Wykonawstwo (č. C-106/16) znovu 
potvrdil svou dřívější judikaturu, že svoboda podnikání v rámci EU zahrnuje i svobodu výběru právní 
formy daného přeshraničně operujícího podniku. Tento judikát podle autorů článku jen podtrhuje 
nutnost harmonizovat legislativu o přeshraničních transformacích právních forem, jež je delší dobu 
diskutována v odborné veřejnosti. K ní se 13.6.2017 připojil svým usnesením také Evropský parlament, 
který požaduje zjednodušení a doplnění evropské legislativy jak v oblasti přeshraničních fúzí, tak 
i dělení právnických osob. Článek blíže představuje a hodnotí doporučení EP, na něž by nějakým 
způsobem měla reagovat také Evropská komise svým avizovaným návrhem reformy unijního 
obchodního práva. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M14; k rozsudku SDEU viz také komentář 
v DB č. 45/2017, s. M4-M5.  

Ivan Haluza  

Neplatič tu môže byť zasa pánom : liečenie firiem    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 46, s. 36-39  

Bližší pohled na úpravu soudních restrukturalizací a podmínky oddlužení firem na Slovensku. Autor 
uvádí, že nedávné zásadní zpřísnění slovenských pravidel pro restrukturalizaci podniku je ohroženo 
připravovanou celoevropskou harmonizací insolvenčního práva, která se vyznačuje značnou 
benevolentností k dlužníkům. Přibližuje proces oddlužení neplatičů dle projednávané evropské 
legislativy, zdůrazňuje odlišnosti oproti stávající národní úpravě a obavu z možnosti zneužívání a 
boomu odepisování dluhů po případném přijetí harmonizační úpravy. Pro inspiraci shrnuje podmínky 
restrukturalizace v USA a zprostředkuje také reakce slovenských odborníků na danou problematiku. -- 
K tématu také rozhovor s ministryní spravedlnosti SR L. Žitňanskou na s. 40-43.  

Stephan Scheuer, Thomas Hanke  

Peking überwacht Konzerne : Pekinger Machtspiele    

Peking dozoruje koncerny : pekingské mocenské hry  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 221 (16.11.2017), S. 1, 4-5  

Čínské státní a stranické vedení se sice v rétorické rovině zasazuje za rozvoj volného trhu, v praxi ale 
rozšiřuje své kontrolní mechanismy uvnitř v zemi působících firem. Podniky včetně joint ventures 
zahraničních a domácích investorů tak musejí zřizovat v rámci své struktury buňky čínské 
komunistické strany, které si často nárokují vliv na spolurozhodování o obchodním a investičním 
směřování dané korporace. Podle prezidenta Obchodní komory EU v Číně M. Harborna podkopávají 
tyto snahy čínských komunistů práci dozorčích rad podniků a mají potenciál poškodit čínské 
podnikatelské prostředí v očích zahraničních investorů. -- K tématu viz také rozhovor na s. 5 a 
komentář v HB č. 4/2018 (5.1.2018), s. 13; stranickou kontrolou v podnicích a vládními hospodářskými 
regulacemi se zabývá také komentář německého velvyslance v Číně M. Clausse v HB č. 222/2017 
(17.11.2017), s. 80; k možným dopadům čínského zákona o kybernetické bezpečnosti na zahraniční 
firmy a jejich nakládání s daty viz HB č. 223/2017 (20.11.2017), s. 22-23 a HB č. 235/2017 
(6.12.2017), s. 18-19.  
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Artem Vasyutin, Ekaterina Seryakova, and Evgeniia Tkachenko  

Selling a Russian business can be a taxing endeavour    

Prodej ruského podniku může být namáhavý z daňového pohledu  

Bulletin for international taxation, Vol. 71 (2017), No. 11, p. 649-653  

Podle ruských zákonů podléhají příjmy z prodeje podniků či jejich poboček, jejichž majetek tvoří 
z více než 50 % nemovitosti nacházející se v Rusku, 20 % srážkové dani. Autoři v článku řeší čtyři 
otázky, které se k tomuto podle autorů poněkud kontroverznímu opatření vztahují: jaký majetek je 
považován za nemovitost, jak spočítat poměr nemovitostí k celkovému majetku společnosti, jak 
správně určit základ daně a kdo daň vyměřuje a odvádí. Doporučený postup pro podniky je shrnut 
v závěru. - Poznámky.  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Carol Hallová  

Brexit a jeho vliv na evropské pojišťovnictví    

Pojistný obzor, Sv. 2017, č. 3, s. 34-36  

Příspěvek představuje postoj a doporučení Asociace britských pojišťoven v rámci plánu pro případ 
vystoupení Spojeného království z EU. Autorka upozorňuje, že ačkoliv od referenda uplynul již více 
než rok a do vystoupení Velké Británie z EU v březnu 2019 není času nazbyt, stále panuje značná 
nejistota, jak budou vypadat vzájemné vztahy mezi EU a VB. To pojišťovnám neumožňuje komplexní 
a náležité přípravy. Namísto toho musejí vytvářet pracné a nákladné záložní plány, přičemž mnohé 
jsou již přijímány. Zdůrazňuje také, že jednou z hlavních priorit vlády VB při řešení brexitu má být 
zajištění funkčního toku údajů mezi Británií a ostatními jurisdikcemi v EU i na mezinárodní úrovni. -- 
Viz také příspěvek v el. čas. Pojistný obzor č. 1/2017, s. 37-41. Plný text dostupný z: 
http://www.pojistnyobzor.cz/archiv   

Antoine Herlin  

Clarifying the contributory component of social protection  [elektronický zdroj]  

Objasnění příspěvkové složky v systému sociálního zabezpečení  

Trésor-economics, No. 200 (2017), p. 1-7  

Značná část státních výdajů ve Francii připadá na výdaje na sociální zabezpečení, zejména na starobní 
důchody a zdravotnictví. Systém sociálního zabezpečení ve Francii je převážně příspěvkový, tzn. 
existuje vztah mezi dříve odvedenými příspěvky recipienta a obdrženými dávkami (oproti tomu v systému 
založeném na principu solidarity jsou dávky vypláceny všem osobám). Podle autora však běžní lidé 
nemají příliš jasno v tom, která část odvodů z jejich platů plyne kam. Navrhuje proto reformu, která by 
spočívala v opuštění současného systému, kdy se na výplatních páskách rozlišují příspěvky 
zaměstnavatele a příspěvky zaměstnance a jeho nahrazení systémem, který by rozlišoval mezi odvody, 
u kterých existuje vztah k benefitům (contributory levies) a odvody, kde tento vztah chybí (non-contributory 
levies). Tato změna by potenciálně mohla vést i ke změnám ve vyjednávání o výši platů. - Poznámky. -- 
Dostupné také ve francouzské jazykové verzi. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 
earchiv/2018/01/Tresor_Economics_200_2017.pdf   

Neživotní pojištění zrychluje, ale i životní už téměř neklesá   

Profi poradenství & finance, Sv. 5, (2017) č. 11, s. 10-11  

Stručné statistické zhodnocení vývoje pojistného trhu v ČR v 1. - 3. čtvrtletí r. 2017 dle údajů ČAP. 
Příspěvek shrnuje vývoj v segmentu životního pojištění, které klesá již jen velmi mírným tempem 
(předepsané pojistné se meziročně snížilo jen o 56 mil. Kč), nicméně počet aktivních pojistných smluv 
se snížil. Neživotní pojištění za zkoumané období potvrdilo zrychlující se růstové tempo ve výši 6,1 %, 
pokles zaznamenalo odvětví povinného ručení. Připojené grafy znázorňují podíl pojišťoven na 
celkovém předepsaném smluvním pojistném a meziroční změny předepsaného smluvního pojistného 
za období 2011-2017.  
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Antonín Daněk  

Předdůchod    

Národní pojištění, Sv. 48, (2017) č. 11, s. 13-16  

V rámci důchodové reformy je od r. 2013 zavedeno doplňkové penzijní spoření a v něm je zakotven 
institut tzv. předdůchodu. Účelem předdůchodu, který je možné čerpat až pět let před dosažením 
důchodového věku, je překlenout situaci, jež není pro pojištěnce finančně příznivá, např. v důsledku 
ztráty či změny zaměstnání, kdy reálně dochází ke snížení příjmů. Autor zdůrazňuje odlišnost 
předdůchodu od předčasného starobního důchodu podle zákona o důchodovém pojištění, představuje 
nutné podmínky pro přiznání předdůchodu i řešení situace, kdy poživatel předdůchodu nastoupí do 
zaměstnání. Pro porovnání charakterizuje základní atributy předčasného starobního důchodu a 
překážky pro jeho výplatu. - Poznámky.  

Vít Hulec  

Změny v nemocenském pojištění od 1. února 2018. 1. část, Technická novela  

Národní pojištění, Sv. 48, (2017) č. 12, s. 13-17  

Příspěvek představuje změny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené novelou 
č. 259/2017 Sb. Rozebírané změny jsou označeny jako změny technického charakteru, přesto se mezi 
nimi nalézá i několik úprav věcných. Autor se postupně zaměřuje na vznik a zánik nemocenského 
pojištění, podmínky nároku na dávku a jejich výplatu, denní vyměřovací základ, stoprocentní 
nemocenské a nemocenské v poloviční výši. Poté se věnuje úpravě dočasné pracovní neschopnosti, 
úkolům a oprávněním orgánů nemocenského pojištění, povinnostem pojištěnce a povinnostem 
zaměstnavatele. - Poznámky.  

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Čekání na "bod zlomu" cen nemovitostí : realitní trh   

Profi poradenství & finance, Sv. 5, (2017) č. 11, s. 40-41  

Statistický pohled na cenový vývoj bytů v ČR se zaměřením na Prahu ve 3. čtvrtletí r. 2017. Článek 
upozorňuje na počátky změny některých trendů pozorovaných v delším časovém období na bytovém 
trhu: zrychlování zdražování na trhu se starším a nájemním bydlením (až 10 % za čtvrtletí), nejvyšší 
růst cen v segmentu starších bytů u panelových domů, strmé zdražování rodinných domů (o 13,3 % 
meziročně) i celkový pokles poptávky po předraženém vlastnickém bydlení. Tabulka ukazuje rozdíl 
cen nových a starších bytů v Praze dle jednotlivých městských obvodů. -- Viz také Profi poradenství 
& finance č. 12/2017, s. 26-29. -- K cenovému vývoji v okresních městech a k očekávanému 
zpomalování růstu cen viz HN č. 7/2018 (10.1.2018), s. 18-19.  

Matthias Streit  

Die Preisrally hält an - aber wie lange noch? : Wohnimmobilien    

Závod cen pokračuje - ale jak dlouho ještě? : rezidenční nemovitosti  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 240 (13.12.2017), S. 34-35  

Zatímco Německá spolková banka varuje před přehřátím trhu s rezidenčními nemovitostmi, analýza 
Spolkového institutu pro stavební, městský a územní výzkum (BBSR) dokládá sice rostoucí ceny, ale 
stagnující počet transakcí, přičemž přes 75 procent sloužilo k uspokojení vlastní potřeby kupujícího a 
nikoliv za účelem spekulace. Někteří investoři nicméně již přesto z obav z poklesu cen začínají své 
aktivity omezovat a prodávat. Napjatá situace ale zůstává ve velkých městech, kde podíl prázdných 
bytů je již pod jedním procentem a ceny kvůli neslábnoucí poptávce dále rostou.  

Michal Pohl  

Privatizace bývalých podnikových bytů v kontextu absolutní zákonné ochrany nájemníků a 
uživatelů. Aneb patří byty lidem?    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 23-24, s. 839-846  

Blíže k problematice zákonnosti převodů bytových domů bez ohledu na ochranu nájemníků. Autor se zabývá 
otázkou, zda privatizace podnikových bytů formou jejich vkládání do vznikajících akciových společností 
byla v souladu s právními předpisy, zejména se zárukami zakotvenými v zákoně č. 52/1996 Sb., 
o osobním vlastnictví k bytům, který upravoval právní vztahy týkající se bytů a bytového fondu do r. 1994, 
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a dle zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. Analyzuje relevantní judikaturu vyšších soudů, která se 
týká skutkově souvisejících případů. Dovozuje, že privatizační praxe byla v rozporu se zákonem (nebo 
jej obcházela), a byla tedy podle občanského zákoníku absolutně neplatná. Dále rozvíjí úvahy o možnostech 
nájemců a státu, pokud jde o obnovu zákonnosti, a o možnostech navrácení bytového fondu do 
vlastnictví státu. - Poznámky.  

Victor Barry, Louis Boisset, Marine Lefort  

Will the recovery in French residential investment last?  [elektronický zdroj]  

Přetrvá zotavení investic do rezidenčních nemovitostí ve Francii?  

Trésor-economics, No. 201 (2017), p. 1-12  

Investice do rezidenčních nemovitostí ve Francii v letech 2000-2007 rostly, v průběhu ekonomické 
krize však prudce poklesly. V letech 2010-2011 došlo opět k růstu, ten byl však následován dalším 
poklesem v letech 2012-2015. V polovině r. 2015 se investice do nemovitostí opět zotavily, přičemž 
tento trend by měl pokračovat i v r. 2018. Autoři vysvětlují faktory, které vývoj investic ovlivnily. 
Jedná se o vývoj příjmů domácností, ceny nemovitostí, vývoj úrokových sazeb, hospodářskou situaci 
(a s tím související případné obavy z ekonomického vývoje a ztráty pracovních míst), demografické 
faktory i regulatorní rámec. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/ 
2018/01/Tresor_Economics_201_2017.pdf   

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Richard W. Fetter  

Obrana proti neoprávněnému sjednání a řetězení pracovních poměrů na dobu určitou : 
názorový střet Ústavního soudu a Nejvyššího soudu    

Národní pojištění, Sv. 48, (2017) č. 11, s. 21-25  

Příspěvek se zaměřuje na judikaturu Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu k problematice doby 
trvání pracovního poměru a obrany proti protiprávnímu sjednávání pracovního poměru na dobu 
určitou. Autor poukazuje na rozpory mezi nálezy ÚS a Nejvyššího soudu řešícími zkoumanou 
problematiku s ohledem na přednost ochrany zaměstnance nebo historické zásady soukromého práva. 
Upozorňuje, že žalobu podle § 39 odst. 5 zákoníku práce nelze zaměňovat s určovací žalobou dle 
občanského soudního řádu (určení, zda pracovní poměr trvá), a dále navrhuje aktuální postup při 
obraně zaměstnance proti neoprávněnému řetězení pracovních poměrů na dobu určitou v období 
nesjednocené judikatury. -- Viz také příspěvek v čas. Práce a mzda č. 11/2017, s. 49-52.  

Savina Finardi, Jakub Fischer  

Odhad Mincerovy funkce v podmínkách České republiky  [elektronický zdroj]  

Český finanční a účetní časopis, Sv. 12 (2017), č. 3, s. 57-68  

Autoři v článku analyzují vliv investic do vzdělání v ČR na výši platů a mezd v r. 2009 pomocí tzv. 
Mincerovy funkce. Předchozí analýza pomocí této funkce provedená jiným autorem zaměřená na 
období 90. let (rok 1996) umožnila autorům zjistit, zda stále platí předpoklad, že VŠ vzdělání zvyšuje 
budoucí příjmy jednotlivců. Bylo zjištěno, že dosažení vysokoškolského vzdělání vede ve mzdové 
(tj. podnikatelské) sféře ke mzdové prémii ve výši 74,9 %, v platové sféře je pak prémie nižší (40,6 %). 
Výši mezd však kromě dosaženého stupně vzdělání ovlivňují také další faktory, mj. místo práce či 
pohlaví. - Poznámka. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.501   

Alžběta Vejvodová  

Podnikatelé kritizují dohodu o vysílání pracovníků    

Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 11, s. 54-55  

Informace o návrhu revize směrnice o vysílání zaměstnanců v EU a o nových pravidlech splňujících 
heslo "stejný plat za stejnou práci na stejném místě". Autorka se zaměřuje na výhrady odborů, 
podnikatelských a zaměstnavatelských svazů k odhlasovaným změnám, zejména v oblasti zpřísnění 
pravidel pro odměňování vyslaných pracovníků, zkrácení časového limitu pro vysílání a ochrany proti 
nespravedlivému propouštění. Zvažuje také otázku mzdového dumpingu a rozdílů ve výši odvodů 
placených zaměstnavatelem na sociální a zdravotní pojištění mezi jednotlivými státy.  
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Diane de Waziers  

Rationale for the new wage momentum in Germany  [elektronický zdroj]  

Odůvodnění nové dynamiky platů v Německu  

Trésor-economics, No. 202 (2017), p. 1-11  

Platy v Německu od konce finanční krize rostou, a to rychleji než produktivita. V porovnání s eurozónou 
se náklady na pracovní sílu zvyšují rychleji, dochází ke zhoršování nákladové konkurenceschopnosti 
Německa a zmírňování rozdílů v konkurenceschopnosti mezi Německem a zbytkem eurozóny. 
Přebytky běžného účtu obchodní bilance Německa se však výrazněji nesnížily. Navzdory nízké 
nezaměstnanosti a růstu platů a s tím související silnější kupní síle domácností se nedaří vyřešit 
problém rostoucí chudoby. Autorka v článku analyzuje situaci na německém trhu práce, přičemž se 
věnuje také rozdílům v produktivitě a mzdách mezi různými sektory ekonomiky a účinkům minimální 
mzdy. - Poznámky. -- Dostupné také ve francouzské jazykové verzi. Plný text dostupný z: 
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/01/Tresor_Economics_202_2017.pdf   

Bert Fröndhoff, Frank Specht  

Weckruf der Roboter : digitale Arbeitswelt    

Budíček robotů : digitální svět práce  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 245 (20.12.2017), S. 28  

Také v Německu jsou diskutovány výzvy spojené s procesy digitalizace a automatizace práce, jež 
podle analýzy Boston Consulting Group (BCG) mohou do r. 2025 ohrozit 7,7 milionů zaměstnanců. 
Analýza BCG sice připouští, že v reakci na modernizované výrobní a pracovní postupy mohou 
ohrožené profese dostat novou náplň či vzniknout pracovní činnosti zcela nového typu. Tuto 
transformaci ale podle řady expertů sotva bude možné zvládnout zcela pasivně bez toho, aby podniky 
a stát neinvestovaly nemalé prostředky do rekvalifikací a nedošlo k přizpůsobení sociálních systémů 
novým podmínkám (zejména k integraci flexibilních pracovních úvazků do systému sociálního a 
zdravotního pojištění). Účinněji kombinovat práci a celoživotní vzdělávání plánuje například firma 
Bosch a Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) zase navrhuje, aby úřady práce informovaly 
zaměstnance ohrožených profesí o možnostech rekvalifikace a poskytovaly jim za tím účelem určité 
finanční prostředky. -- K tématu viz také rozhovor s předsedou představenstva personalistické firmy 
Manpower Group J. Prisingem na s. 29. 

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

Práce a mzda  

Sv. 65, (2017) č. 12  

Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě (s. 8-14); Prohlášení poplatníka 
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období 2018 (s. 18-23); Další změny v oblasti 
pracovnělékařských služeb: pracovnělékařské prohlídky - I. část (s. 24-27); Nové parametry sociálního 
pojištění pro rok 2018 - dle nařízení vlády č. 343/2017 Sb. (s. 28-33); Zdravotní pojištění - porovnání 
právního stavu v roce 2017 a 2018 (s. 36-37).  

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

Sv. 13, (2018) č. 1  

OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2018 (s. 3-4); Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - 
novela zákona (2.) (s. 5-7); Flexibilní formy práce (s. 14-17); Změna pracovního poměru z doby určité 
na dobu neurčitou (s. 22-25); Podstatná změna poměrů při pobírání renty (2.) (s. 27-28); Nevyčerpaná 
dovolená 2017 - převod - aktuální pravidla (s. 29-30); Evidence pracovních úrazů - problémy a 
nejasnosti (s. 35-39); Minimální mzda z pohledu daně z příjmů fyzických osob (s. 40-41); Odpočet 
zaplaceného příspěvku na doplňkové penzijní spoření za rok 2017 (s. 42-44); Zdaňování příjmů ze závislé 
a samostatné činnosti srážkou od r. 2018 (s. 45-48); Zdravotní pojištění od 1. ledna 2018 (s. 49-50); 
Účetní závěrka spolku (s. 63-66); Změny ve stavebním zákoně (s. 70-71); Sankce v daňovém řízení a 
možnost jejich prominutí (s. 72-75). 
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Právo  

Peter Leasure  

Combatting the global crime of bribery : a report on Canadian foreign official anti-bribery policy    

Boj proti globálnímu zločinu uplácení : zpráva o kanadské politice proti podplácení 
zahraničních činitelů  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 4, p. 496-512  

Negativní dopady podplácení zahraničních činitelů jsou obecně známé, mnohé státy proto zavádějí 
zákony, jejichž cílem je bojovat s tímto druhem korupce. Kanada přijala Zákon proti poskytování 
úplatků zahraničním činitelům (CFPOA) v r. 1998, velkým problémem ale bylo nedostatečné 
vymáhání tohoto zákona. Autor hodnotí úspěšnost kanadské protiúplatkářské politiky podle několika 
faktorů, kterými jsou: pohled mezinárodní komunity na protikorupční aktivity Kanady; vývoj 
protikorupčních politik v poslední době; zákonné sankce; přehled případů vyšetřovaných podle 
CFPOA; úspěšnost při vymáhání; porovnání kanadské legislativy s legislativou Velké Británie a USA; 
dostupnost alternativních mechanismů pro řešení případů. Ač podle autora došlo ke zlepšení, kanadská 
protikorupční politika stále vykazuje závažné nedostatky. Policie a státní zástupci berou při 
rozhodování o vyšetřování či obžalobě v potaz národní ekonomické zájmy, vyšetřování je 
nedostatečně financováno a chybí alternativní mechanismy pro řešení případů. - Poznámky.  

Lucia Semančínová  

Čo môžu žiadať dotknuté osoby : významný prostriedok kontroly ľudí nad svojimi osobnými údajmi    

Trend, Sv. 27, (2017) č. 47, s. 63  

Evropské Všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) výrazně posiluje práva občanů. 
Dotčené osoby mohou mít přístup ke všem svým osobním údajům, které má provozovatel u sebe v listinné 
i elektronické podobě, a mají nárok na práva s nimi spojená (právo na transparentní komunikaci; na 
přístup; na opravu; právo být zapomenut; právo na přesnost údajů; právo namítat). Článek poskytuje 
bližší vysvětlení jednotlivých práv, možností jejich uplatnění a povinností ze strany zpracovatele 
osobních údajů. -- Viz i další příspěvky s tematikou GDPR na s. 61-67.  

Michael Kieffer  

Datennutzung in der Automobilindustrie - Zuordnung und rechtlicher Schutz von Fahrzeugdaten    

Využívání dat v automobilovém průmyslu - přiřazení a právní ochrana dat generovaných vozidly  

Der Betrieb, Jg. 70, (2017) Nr. 45, S. 2657-2662  

Autor se zabývá otázkami vlastnictví a ochrany dat (big data) u tzv. chytrých automobilů (connected cars) 
podle stávající německé legislativy. Zdůrazňuje, že komplexní právní úprava vlastnictví dat v Německu 
neexistuje, v jednotlivých oblastech práva lze však nalézt nástroje omezující volné nakládání s těmito 
údaji. Závazné stanovení vlastnického práva automobilových dat nicméně autor nepovažuje za 
žádoucí, neboť by tím mohlo dojít k zásahu do svobody výkonu povolání a hospodářské soutěže. 
Případnějším řešením podle něj je zakotvení zásad nakládání s těmito daty do konkrétních licenčních 
ujednání, což je v článku doplněno i obsahovými návrhy jednotlivých smluvních ustanovení. - 
Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M14.  

Michael Sáblík  

Evidence o skutečném majiteli a zápis notářem do této evidence    

Ad Notam, Sv. 23, (2017) č. 5, s. 5-8  

Zákon č. 368/2016 Sb. zavedl zvláštní evidenci údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané 
do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů a od 1.1.2018 dává 
notářům nové kompetence v oblasti zápisu těchto údajů. Autor upřesňuje podmínky pro zápis na žádost 
osoby oprávněné k podání návrhu na zápis, konkretizuje vlastní zápis do evidence skutečných majitelů 
a soudní poplatek za zápis do evidence i možnosti osvobození od jeho úhrady. Doplňuje upozornění, 
že evidence o skutečném majiteli není dle § 118c zákona č. 304/2013 Sb. veřejným rejstříkem a z toho 
důvodu se údaje o skutečném majiteli neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku.  
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Radim Polčák  

Fenomén internetových platforem. II.   

Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 11, s. 38-43  

Autor pokračuje v rozboru obecných regulatorních otázek u aktuálního fenoménu sdílené ekonomiky 
provozované prostřednictvím internetových platforem a zaměřuje se na identifikaci systémových 
problémů právní regulace. Je toho názoru, že problematický charakter platforem se projevuje zejména 
v oblasti pracovněprávních vztahů, sociálního zabezpečení a veřejných financí a že specifická právní 
úprava by měla pokrývat zejména vztah platformy a poskytovatele služeb či jiného plnění a působení 
platformy navenek jako celku. Regulace platforem by dle mínění autora neměla směřovat k plošnému 
zákazu a její efektivity by se docílilo užitím specifického přístupu založeného na performance-based 
pravidlech a na regulační technice smart rules. V článku se věnuje také otázkám nekonkurence, 
amatérského poskytování služeb a politickým přístupům řešení regulace sdílené ekonomiky. - 
Poznámky. -- První část článku byla zveřejněna v č. 10/2017, s. 42-45.  

Helena Prášková  

Jednání za právnickou osobu ve správním řízení    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 22, s. 770-774  

Jednání právnických osob ve správním řízení neupravuje správní řád zcela autonomně, ale odkazuje na 
ustanovení občanského soudního řádu o procesním jednání právnických osob. Autorka rozebírá 
některé otázky s touto problematikou spojené, zaměřuje se na průkaz oprávnění k jednání za 
právnickou osobu, postup při zjištění střetu zájmů a jeho důsledky i realizaci úkonů a procesní 
způsobilosti za právnickou osobu. Poté vykládá otázky procesního jednání za stát v řízení před 
správním orgánem, úlohu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a procesní jednání za 
územní samosprávný celek. - Poznámky.  

Kateřina Staňková, Michala Hengalová  

Komplexní reforma správního trestání. Část 5.,  Dopady reformy správního trestání na oblast 
stavebního práva   

Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 11, s. 66-69  

Právní úprava přestupků v ČR doznává od 1.7.2017 výrazných změn. V této části autorky seznamují s vlivem 
přeměny systému správního trestání (zejména dopady zákona č. 183/2017 Sb.) na úseku stavebního 
práva. Upozorňují na koncepční změnu u přestupků v rámci stavebního zákona, které se nově rozdělují 
do čtyř kategorií (přestupky při umisťování a užívání staveb a přestupky stavebníků; přestupky 
vlastníků staveb; přestupky při provádění vybraných činností ve výstavbě; přestupky stavebních 
podnikatelů). Poté rozebírají dopad rekodifikace správního trestání v souvisejících právních 
předpisech (např. vodní zákon, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech aj.). - Poznámky.  

Robert Krč  

Legislativní změny přezkumu veřejných zakázek    

Správní právo, Sv. 50, (2017) č. 6, s. 338-343  

Článek popisuje významné změny v přezkumu veřejných zakázek, které přináší zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, oproti předchozí právní úpravě. Přezkum je upraven v části třinácté 
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele. Jsou v ní stanovena pravidla pro podání námitek proti 
postupu zadavatele nebo nečinnosti, pravidla pro podání návrhu k ÚOHS, průběhu správního řízení 
před ÚOHS včetně nápravných opatření a podání podnětu. Autor se také zaměřuje na zákaz uzavření 
smlouvy na veřejnou zakázku, vypuštění právní úpravy předběžného opatření, nemožnost podat 
rozklad v procesních věcech, rozšíření důvodů zastavení správního řízení a omezení možnosti podávat 
podněty k ÚOHS. - Poznámky.  

Kateřina Ronovská  

Mezigenerační majetkové nástupnictví : společné evropské trendy, nové možnosti a výzvy    

Ad Notam, Sv. 23, (2017) č. 5, s. 18-23  

Autorka identifikuje a stručně představuje společné trendy a vývojové tendence v oblasti 
mezigeneračního majetkového nástupnictví v kontinentální Evropě a upozorňuje na nový, širší pohled 
na dědické právo, který se začíná pozvolna prosazovat. Podrobněji se zaměřuje na posun od "formálně 
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právního" k "funkcionálnímu" pojetí dědického práva, na posilování autonomie vůle zůstavitele, na 
oslabování pozice nepominutelných dědiců a změnu jejich postavení, na zohledňování zvláštních 
případů (odkaz, zákonný odkaz, právo na zaopatření) a na daňové souvislosti. V rámci českého práva 
zdůrazňuje přínos nového dědického a nadačního práva, zejména pak větší respekt k vůli zůstavitele, 
možnost zřídit svěřenský fond či darovat majetek pro případ smrti. - Poznámky.  

Martin Kopecký  

Osobní působnost přestupkového zákona    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 22, s. 764-770  

Rozbor problematiky osobní působnosti nového přestupkového zákona č. 250/2016 Sb. Autor 
přibližuje, na koho se nová úprava vztahuje a kdo je naopak z působnosti tohoto zákona vyloučen, a 
upozorňuje na změny oproti předchozí úpravě. Zabývá se otázkami přestupků státu, přestupků 
organizačních složek státu, vymezením okruhu podnikajících fyzických osob a výlukami z osobní 
působnosti přestupkového zákona (rozsah přestupkové imunity poslanců a senátorů, prezidenta 
republiky, soudců ÚS a osob s imunitami a výsadami podle mezinárodního práva). Přibližuje také 
projednávání jednání majících znaky přestupků podle zvláštních zákonů (příslušníci bezpečnostních 
sborů, osoby podléhající vojenské kázeňské pravomoci, vězni aj.). - Poznámky.  

Václav Pilík  

První věcná novela zákona o registru smluv    

Obchodní právo, Sv. 26, (2017) č. 9, s. 302-310  

Dne 18. 8. 2017 byl pod č. 249/2017 Sb. vyhlášen zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb. Tento zákon - s účinností již k uvedenému dni vyhlášení - 
přináší první věcnou novelu zákona o registru smluv. Článek ve stručnosti nastiňuje hlavní kontext 
novely a formou krátkých zastavení nad jednotlivými změnami vysvětluje její dopady. - Poznámky.  

Martin Kopecký  

Příslušnost v řízení o přestupcích    

Správní právo, Sv. 50, (2017) č. 6, s. 297-313  

Jednou z podmínek zákonného vedení správního řízení je správné určení příslušnosti správního orgánu 
k projednávání a rozhodnutí konkrétní věci. Autor přibližuje obecnou úpravu věcné příslušnosti 
k projednávání přestupků vyplývající z přestupkového zákona č. 250/2016 Sb. a dále věcnou 
příslušnost podle vybraných zvláštních zákonů. Rozebírá také problematiku místní příslušnosti a 
uvádí, že místně příslušným je zásadně správní orgán, v jehož správním obvodu byl přestupek 
spáchán. Pozitivum nové právní úpravy spatřuje ve sjednocení procesního režimu projednávání dříve 
rozdílných druhů správních deliktů. - Poznámky. -- Blíže k nařízení ústního jednání o přestupku viz 
Právní rozhledy č. 23-24/2017, s. 818-823.  

Adéla Bušová, Michaela Frydrychová  

Rozhodná právní úprava při uplatňování nároku na náhradu škody    

Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 11, s. 30-32  

Článek se zaměřuje na právo na náhradu škody vzniklé v důsledku protiprávního jednání, jež nastalo 
za platnosti a účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., pokud k samotnému vzniku škody došlo 
až za účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., popř. pokud škoda vzniká postupně. 
Autorky poukazují na některé právní otázky, které mohou v souvislosti se změnou právní úpravy 
vzniknout při posuzování práva na náhradu škody, a poskytují vodítko k jejich zodpovězení. Věnují se 
správnému určení právního režimu, kterým se bude právo na náhradu škody řídit, terminologickým 
odlišnostem, odlišnému pojetí okamžiku vzniku škody a nové úpravě promlčení nároku na vymáhání. - 
Poznámky.  
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Radek Vojtek  

Sláb jen ten, kdo (ne)ztratil v řešení finanční krize víru aneb selhání banky, resoluce a 
veřejná podpora?    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 9, (2017) č. 11-12, s. 313-326  

Předmětem článku je úvaha nad řešením úpadku - selhání banky podle platné unijní právní úpravy se 
zaměřením na poskytnutí mimořádné veřejné podpory, resp. preventivní rekapitalizaci, a to s přihlédnutím 
k aktuálním případům řešeným v Itálii a Španělsku. - Poznámky.  

Hana Boulová  

Stručně k nejvýznamnějším změnám insolvenčního zákona po novele č. 64/2017 Sb., s akcentem 
na řešení úpadku oddlužením    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 23, s. 31-34  

Po stručném shrnutí hlavních změn insolvenčního zákona, které přinesla poslední novela č. 64/2017 Sb., 
se autorka věnuje změnám v oblasti oddlužení. Nejprve rozebírá úpravu podání návrhu na povolení 
oddlužení a jeho zkvalitnění, fikce souhlasu věřitele s řešením úpadku oddlužením u dlužníka se 
závazky z podnikání a řešení úpadku konkurzem (při neúspěšném návrhu na oddlužení). Dále představuje 
nově zavedenou zprávu pro oddlužení a zprávu o přezkumu i otázky (ne)konání schůze věřitelů. Autorka 
uvádí, že nová podoba oddlužení poměrně významně změní dosavadní praxi celého oddlužení.  

Patrick Hardouin  

Too big to fail, too big to jail : restoring liability a lesson from HSBC case    

Příliš velké na to, aby bylo možné je nechat padnout, ale i uvěznit : navracení odpovědnosti - 
poučení se z případu s bankou HSBC  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 4, p. 513-519  

Britská globálně působící banka HSBC se dopustila porušení několika zákonů, mj. o bankovním 
tajemství, případ však skončil v r. 2012 dohodou o odložení stíhání (deferred prosecution agreement). 
Bance bylo uloženo zaplatit pokuty, došlo také ke změnám ve vedení, nikdo ale nebyl obžalován, a to 
z důvodu velikosti banky a potenciálně výrazných negativních dopadů na finanční systém (banka je 
považována za systémově významnou, odebrání licence v USA by mohlo výrazně ohrozit finanční 
stabilitu v Evropě a Asii). Do případu se vložil i britský politik George Osborne. Autor v souvislosti s tím 
varuje před praxí, kdy by byly trestány pouze drobné zločiny a velké ponechávány nepotrestané ("čím 
větší zločin, tím menší trest") a vyzývá k soustředění se na odpovědnost jednotlivce. Systémová 
významnost banky se vztahuje k instituci, nebrání žalobám jednotlivců. Tresty ve formě pokut, které 
musí instituce zaplatit (jako v případu s bankou HSBC), dopadají negativně na akcionáře i veřejnost. - 
Poznámky.  

Richard Pomahač  

Účinnost správního soudnictví    

Právní rozhledy, Sv. 25, (2017) č. 22, s. 782-788  

Úvaha nad fungováním správního soudnictví v ČR, které existuje s malými institucionálními a 
procesními změnami již patnáct let, a nad případnou vhodností jeho změny. Autor mimo jiné 
představuje srovnání účinnosti soudní kontroly veřejné správy mezi ČR a Velkou Británií, Německem 
a Francií, pojednává o institucionálním i procesním vývoji správního soudnictví v ČR od r. 2000 a o garanci 
práva na účinnou soudní ochranu. Rozebírá také otázku rychlosti vyřizování správních žalob a 
kasačních stížností. - Poznámky.  

Klára Drličková  

Veřejný zájem a transparentnost v mezinárodní obchodní arbitráži    

Časopis pro právní vědu a praxi  = Legal studies and practice journal, Sv. 25, (2017) č. 3, s. 403-420  

Autorka analyzuje otázky transparentnosti a možné existence veřejného zájmu na systematickém 
zveřejňování rozhodčích nálezů v mezinárodní obchodní arbitráži. Vychází z toho, že v současné době 
se projevuje trend vyšší míry transparentnosti, i když stále platí mezinárodně uznávaný stav neveřejnosti 
a důvěrnosti v rozhodčím řízení. Nejprve stručně shrnuje současný stav neveřejnosti a mlčenlivosti 
v mezinárodní obchodní arbitráži (povinnosti stran a rozhodců a jejich rozsah, výjimky z povinnosti 
zachovat mlčenlivost). Dále vymezuje pojem transparentnost, její jednotlivé aspekty a hodnotí 
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současnou míru transparentnosti v arbitráži. Posléze hodnotí argumenty pro i proti zveřejňování 
rozhodčích nálezů, formuluje výhody a nevýhody obou pozic a uvádí, že k prolomení mlčenlivosti 
může dojít i z důvodu veřejného zájmu. Nelze ale uvažovat o široce koncipované transparentnosti ve 
smyslu prolomení neveřejnosti a u způsobu případného zveřejnění rozhodčího nálezu je nutné brát v úvahu 
zájem stran na zachování jeho důvěrnosti. - Poznámky.  

Ladislav Koudelka  

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : stručný náhled    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 25, (2017) č. 24, s. 26-32  

Článek stručně popisuje právní úpravu trestní odpovědnosti právnických osob v ČR, zabývá se 
zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a navazujícími novelami 
č. 141/2014 Sb. a č. 183/2016 Sb. Autor se zaměřuje na základní instituty upravené zákonem a 
zdůrazňuje některé problémy s jeho praktickou aplikací. Vysvětluje rozsah trestní odpovědnosti PO, 
podmínky, za nichž jsou trestně odpovědné, a charakterizuje tresty ukládané PO a některé zvláštnosti 
řízení proti nim. - Poznámky.  

Jiří Mulák  

Zásada nemo tenetur a trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti    

Právní rádce, Sv. 25, (2017) č. 11, s. 60-65  

Příspěvek se zabývá klasickou zásadou trestního práva nemo tenetur (zákaz nucení k sebeobviňování) 
ve vztahu k trestnému činu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 trestního zákoníku. Autor 
nejprve krátce charakterizuje nebezpečnost praní peněz a důležitost jeho potírání na národní i nadnárodní 
úrovni. Následně se detailněji věnuje zásadě nemo tenetur, která má vedle nepopiratelného procesněprávního 
významu i rozměr hmotněprávní. Uvádí, že rozhodovací praxí Evropského soudu pro lidská práva byly 
postupně formulovány dílčí projevy uvedeného principu - právo mlčet, právo nebýt nucen k výpovědi a 
právo nepřispívat k vlastnímu obvinění svým aktivním jednáním. Posléze rozebírá možnosti postihu 
tzv. samopraní špinavých peněz a navrhované změny právní úpravy, které mají vycházet z vytčených 
nedostatků v efektivitě postihování praní špinavých peněz v ČR. - Poznámky.  

Účetnictví  

Md Shamimul Hasan, Normah Omar, Paul Barnes, Morrison Handley-Schachler  

A cross-country study on manipulations in financial statements of listed companies : evidence 
from Asia    

Mezinárodní analýza manipulace s finančními výkazy společností, s jejichž akciemi se obchoduje 
na burze : poznatky z Asie  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 4, p. 656-677  

Autoři v článku zkoumají trendy v manipulaci s finančními výkazy, úroveň manipulace a nejčastěji 
používané podvodné techniky v sedmi asijských zemích - v Japonsku, Singapuru, Malajsii, Indonésii, 
Thajsku, Hongkongu a v Číně. Bylo zjištěno, že v období 2010-2013 se manipulace dopustilo 34 % firem. 
Nejčastěji byly odhaleny problematické hodnoty u těchto indikátorů:  DSRI (days' sales in receivable, 
poměr pohledávek k výnosům mezi dvěma obdobími), DEPI (depreciation index, index odpisů), AQI 
(asset quality index, index kvality aktiv) a TATA (total accruals to total assets, změna akruálních 
položek k celkovým aktivům). - Poznámky.  

Custodians of capitalism : the Big Four   

Strážci kapitalismu : Velká čtyřka  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9071, p. 55-56  

Příspěvek se zaměřuje na stav auditorského odvětví, a to zejména z pohledu Spojených států. Tam 
byla pro dohled nad auditory po některých skandálech zřízena nová organizace, Public Company 
Accounting Oversight Board. Toto odvětví je ovládáno čtyřmi velkými společnostmi - Deloitte, EY, 
KPMG a PWC - a jako dva velké nedostatky se uvádí stále relativně nízká kvalita na globální úrovni a 
také omezená soutěž.  
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Nourhene Ben Youssef and Saqib Khan  

Identifying fraud using restatement information    

Identifikace podvodu s využitím nových finančních výkazů  

Journal of financial crime, Vol. 24 (2017), No. 4, p. 620-627  

V případě, že v USA firma zjistí, že na předchozí finanční výkazy se nedá spolehnout z důvodu chyb 
nebo podvodů, je povinna podat tzv. formulář 8-K, v němž informuje akcionáře i další zainteresované 
skupiny podniku (stakeholders) o nutnosti vydat nové výkazy (restatements). Autoři v článku 
analyzují vzorek 254 těchto nových výkazů společně s tiskovými zprávami pomocí 18 indikátorů 
rozdělených do 4 skupin (množství zveřejněných informací, jejich kvalita, způsob zveřejnění 
informací a rychlost, tzn. jak dlouho trvalo, než byly informace zveřejněny od zjištění chyby a jak 
dlouho trvalo vydat upravené výkazy). Dále je sestaven speciální regresní model, jenž může pomoci 
při odhalování podvodů. Firmy, které v původních výkazech manipulovaly s výší zisku, tak budou 
činit i nadále, a to s pomocí neúplných informací ve formulářích 8-K a v tiskových zprávách. Model 
by měl tuto manipulaci pomoci odhalit. - Poznámky.  

Jaromír Klaban, Nikolaj Terziev  

První sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku    

Auditor, Sv. 24, (2017) č. 9, s. 10-11  

Příspěvek volně navazuje na článek Účetní konsolidace státu a centrální systém účetních informací 
státu a shrnuje výsledky účetní konsolidace státu za účetní období r. 2015. Přibližuje proces 
sestavování prvních účetních výkazů za ČR v listopadu 2016 a informace ze souhrnných výkazů. 
Charakterizuje také problematické oblasti účetní konsolidace státu a uvádí, jaké změny budou 
zohledněny pro r. 2016. -- Zmiňovaný článek byl publikován v čas. Auditor č. 7/2016, s. 13-14. -- K tématu 
viz také příspěvek na s. 12-15. 

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

Auditor  

Sv. 24, (2017) č. 9  

Veřejný sektor (s. 8-9); První sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku (s. 10-11); 
Účetní výkazy za Českou republiku sestavené za rok 2015 (s. 12-15); Rozpočtová odpovědnost 
veřejných institucí a dopad do ověřovacích zakázek veřejného sektoru (s. 15-17); Úvahy nad fondy 
místních příspěvkových organizací (s. 18-24); Analýza výskytu rezerv a opravných položek v účetních 
závěrkách českých obcí (s. 25-29); Nový překlad Příručky Mezinárodních účetních standardů pro 
veřejný sektor: rozhovor s Lubošem Rokosem, předsedou Redakční rady NKÚ pro překlad Příručky 
IPSAS 2016 (s. 30-31); Klub nenapravitelných - kárná řízení KA ČR (s. 33); Několik poznámek k institutu 
šetření podle § 40b ZoA (s. 34-35).  

Účetnictví  

Sv. 2017, č. 12  

Účetní závěrka 2017 (s. 2-22); Významnost v účetní závěrce (s. 24-27); Dlouhodobá plnění u DPH 
v roce 2017 ve vztahu k účetnictví (s. 28-34); Minimální mzda z pohledu daně z příjmů fyzických 
osob pro rok 2018 (s. 35-36); Inventarizace a novela DPH (s. 37-39); Daňové posouzení úrokových 
nákladů II. (s. 39-42); Otcovská dovolená (s. 43-45); Uplatnění DPH při přemístění obchodního 
majetku plátce mezi členskými státy (s. 46-47).  

Účetnictví v praxi  

Sv. 17, (2017) č. 12  

Roční účetní závěrka podnikatelských subjektů kalendářního roku 2017 (s. 4-12); Výzkum a vývoj v daních 
a účetnictví (s. 13-21); Výdaje na pohonné hmoty u finančního leasingu, nájmu, výpůjčky a výprosy 
vozidla za rok 2017 (s. 28-31); Elektronická evidence tržeb a účetnictví (s. 32-37). 
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Veřejná správa  

Tereza Morongová  

Předsunuté hodnocení nabídek - novinka zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek    

Veřejné zakázky, Sv. 2017, č. 3, s. 34-35  

Autorka představuje nový institut tzv. předsunutého hodnocení nabídek dle ustanovení § 39 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zákon umožňuje, aby hodnocení podaných 
nabídek předcházelo jiné části zadávacího řízení, a to posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím 
řízení. Uvádí, že možnost užití předsunutého hodnocení má zadavateli pomoci optimalizovat průběh 
zadávacího řízení, především jeho časovou a administrativní náročnost. Splňuje-li nabídka, která byla 
hodnocena nejlépe, rovněž podmínky pro účast a není nutné ji ze zadávacího řízení vyloučit, bylo 
řízení předsunutím hodnocení značně zjednodušeno. - Poznámky. -- Viz také příspěvek k "obrácenému 
postupu" dle § 39 odst. 4 ZZVZ na s. 32-34.  

Lukáš Zárybnický  

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek    

Veřejné zakázky, Sv. 2017, č. 3, s. 52-54  

Podrobněji k problematice vysvětlení zadávací dokumentace z rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky, 
vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem na žádost dodavatele a ke změnám nebo doplnění zadávací 
dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Autor ji porovnává s předchozí právní úpravou v zákoně o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., 
upozorňuje na terminologické odlišnosti a lhůty pro vysvětlení a uvádí, že institut vysvětlení zadávací 
dokumentace se neuplatňuje u veřejných zakázek malého rozsahu. Dovozuje, že je nově umožněno 
společně s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace provést i změnu zadávacích podmínek. - 
Poznámky. 

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

Egovernment : elektronizace veřejné správy  

Sv. 2017, č. 4 (ročenka)  

Egovernment the best 2017- ICZ - přehled a popis nejzajímavějších projektů elektronizace veřejné 
správy v ČR na úrovni centrální, krajské a měst a městských částí (s. 8-103).  

Veřejná správa  

Sv. 28, (2017) č. 24  

Víte, kde je Heřmanov? (s. 2-4); Z Pavly Chadimové srší energie, kterou by mohla rozdávat - rozhovor 
se starostkou Heřmanova (s. 4-5); Veřejné opatrovnictví: novela zákona obcím pomohla (s. 6-7); Jiří Miler: 
při starostování musíte mít rád všechny lidi... (s. 8-11); Matriky - základní správní činnosti na úseku 
matrik v oblasti uzavření manželství (s. 12-13); Po druhém služebním hodnocení státních zaměstnanců 
(s. 15-18); Alena Lochmannová: veřejná správa není nudná (s. 20-21); Odpovědnost obce jako 
vlastníka lesa. Část první: Újma vzniklá návštěvníkům (s. 22-25); Odpovědnost obce jako vlastníka 
lesa. Část druhá: Újma vzniklá vlastníkům přilehlých nemovitostí (26-28); Jihlava: komplexní systém 
je víc než souhrn agend (s. 31).  

Veřejná správa  

Sv. 28, (2017) č. 25-26  

Republika, naše vlast. Část 10. Katedrála sv. Víta (s. 3-6); Václav Malý: Přeji lidem, aby neztráceli 
naději a získali zdravou občanskou hrdost (s. 7-9); Jsou to krajiny mé duše, říkával Josef Lada o svých 
obrazech (s. 10-13); Ad maiorem Dei gloriam (s. 14-17); Advent 2017: Impromptu pro tři moravské 
obce (s. 18-19); Jiří Suchý: A že jsme to přežili, za to můžou právě ti Erbeni a Havlíčkové Borovští (s. II-IV); 
Eva Jiřičná: Nejlepší je, když muži a ženy spolupracují. Pak to funguje (s. V-X); Michal Pavlíček: 
Každá kytara jinak provokuje, každá má své fluidum (s. XI-XVI); Martin Prošek: Nebojím se, že 
bychom zmizeli jako kapka v oceánu (s. XVII-XX); Konference „Quo Vadis, bezpečnost měst a obcí 
v ČR?" (s. 23); Cyklorikši z Dánska dobývají svět. Pomoci seniorům teď mohou i naše města a obce 
(s. 30-32); Ministerstvo financí: konference Auditního orgánu (s. 33); Hodnocení dopadů evropských 
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fondů v ČR (s. 34-36); Akademie Mladých občanů směřuje k veřejné správě (s. 37); Změny v pravidlech 
pro výběr železničních a autobusových dopravců (s. 38-40).  

Veřejné finance. Rozpočet  

By Jeffrey B. Liebman and Neale Mahoney  

Do expiring budgets lead to wasteful year-end spending? : evidence from federal procurement    

Vede končící rozpočtové období ke zbytečným výdajům na konci roku? : poznatky z federálních 
veřejných zakázek v USA  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 11, p. 3510-3549  

Autoři v článku ověřují s pomocí speciálního modelu předpoklad, že na konci kalendářního roku, kdy 
končí rozpočtové období, dochází ke zbytečnému utrácení veřejných prostředků. Bylo zjištěno, že 
vládní agentury v USA utrácejí v posledním týdnu v roce téměř pětkrát více, než činí průměrné 
týdenní výdaje po většinu roku. Projekty, jež jsou financovány, bývají méně kvalitní. Objevuje se tedy 
efekt "use-it-or-lose-it" ("utrať peníze, nebo o ně přijdeš"). Podle autorů by se plýtvání dalo omezit, 
kdyby byla možnost přenesení peněz do dalšího roku. - Poznámky.  

Out of ammo : the budget   

Bez munice : rozpočet  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9068, p. 33-34  

Ve svém návrhu nového rozpočtu neměl britský ministr financí Philip Hammond mnoho prostoru 
k manévrování. Musel vycházet z podstatně horších ekonomických prognóz Úřadu rozpočtové 
odpovědnosti (OBR) ohledně nízkého růstu HDP a produktivity a s tím souvisejícího růstu mezd a 
výše daňových příjmů. Přislíbil více peněz na technické vzdělávání a zaměřil se především na 
nefunkční trh bydlení. Podle kritiků však jeho politika nebude mít na nabídku bydlení žádný vliv. -- 
Viz i článek na s. 15-16.  

Karel Zuska, Karel Masopust, Jan Dudák  

Poskytovatel dotace je vázán právním názorem správce daně    

Veřejné zakázky, Sv. 2017, č. 3, s. 36-39  

Příspěvek komentuje dopady rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z 18.4.2017 (č.j. 6 Afs 
270/2015-48) ve věci kompetencí poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu podle rozpočtových 
pravidel na výkladové spory § 14e zákona o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb. Autoři 
představují odůvodnění rozhodnutí NSS zaměřené na rozbor vztahu mezi porušením pravidel pro 
zadávání veřejných zakázek a porušením rozpočtové kázně při financování projektu. Uvádějí, že 
okamžik přijetí finančních prostředků z dotace ve vztahu k okamžiku porušení pravidel má přímý 
dopad na to, zda a kdy došlo ze strany příjemce k porušení rozpočtové kázně, a tedy toho, který orgán 
má zákonnou pravomoc věc s konečnou platností posoudit. Dovozují, že současná praxe svědčí 
o nezákonnosti postupu některých poskytovatelů dotací. Zabývají se také otázkou soudního přezkumu 
opatření podle § 14e.  

By Benjamin Hébert and Jesse Schreger  

The costs of sovereign default : evidence from Argentina    

Náklady platební neschopnosti státu : poznatky z Argentiny  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 10, p. 3119-3145  

Autoři se v článku na příkladu Argentiny zabývají účinky platební neschopnosti státu na tržní hodnotu 
firem. Argentina v roce 2001 vyhlásila platební neschopnost. Část dluhopisů koupily tzv. supí fondy 
(společnost NML Capital), které později odmítly restrukturalizaci dluhu, přičemž proběhla i soudní 
řízení u amerických soudů iniciovaná společností NML Capital. Tato soudní řízení ovlivnila 
pravděpodobnost dalšího vyhlášení platební neschopnosti. Autoři zjišťují, že 10% růst 
pravděpodobnosti vyhlášení platební neschopnosti způsobuje 6% pokles hodnoty argentinských akcií a 
ovlivňuje i směnný kurs. Dále autoři zkoumají kanály, kterými platební neschopnost státu ovlivňuje 
ekonomiku. - Poznámky.  

 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 
 

57 

The walking debt : centre-local relations   

Dluhová krize : vztahy mezi centrem a místní samosprávou  

The Economist, Vol. 425, (2017) No. 9067, p. 53-54  

Všeobecně se má za to, že velké dluhy jsou příčinou slabin čínského makrofinančního systému. Už méně 
se hovoří o tom, jakou roli v tom hraje politika. Velká část dluhového problému vyplývá z nefunkčního 
vztahu mezi čínskou centrální vládou a místními vládami. Čína je tak velká, že vztahy mezi centrem a 
periferií byly vždy problémové. Centrum je přesvědčeno, že místní vlády mají příliš mnoho 
autonomie, kdežto místní samosprávy tvrdí opak. Mají přísně vymezené pravomoci v získávání příjmů 
a jejich podíl na vybraných daních (zhruba 50 %) jim nikdy nestačí, protože odpovídají za dvě třetiny 
vládních výdajů. -- K problematice viz i článek na s. 13.   

Zdravotnictví  

Daniel Caby, Jean-Denis Zafar  

Strategies to expand the distribution of generic drugs  [elektronický zdroj]  

Strategie pro rozšíření distribuce generik  

Trésor-economics, No. 199 (2017), p. 1-11  

Po vzniku nového léku mají farmaceutické společnosti nárok na patentovou ochranu, která trvá 
obvykle 10-15 let. Po uplynutí této lhůty vzniká farmaceutickým společnostem možnost výroby 
generických léků, což jsou ekvivalenty původních léků, které musí splňovat určité požadavky (např. 
stejná účinná látka). Využívání generik snižuje náklady a může tedy šetřit veřejné rozpočty. Ve Francii 
je však využívání generik pod průměrem OECD, je proto třeba využívat různých strategií podpory 
distribuce těchto léků. Dalším problémem je také skutečnost, že dvě třetiny nejdražších léků jsou 
biologické povahy (ne chemické) a systém generik se na ně nevztahuje. - Poznámky. -- Dostupné také 
ve francouzské jazykové verzi. -- Na str. 12 komentář k tématu (autorka Brigitte Dormont). Plný text 
dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/01/Tresor_Economics_199_2017.pdf   

Životní prostředí  

Daniel Delhaes  

Prinzip Hoffnung für bessere Luft : Dieselgipfel    

Princip naděje pro lepší vzduch : dieselový summit  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 230 (29.11.2017), S. 8-9  

Za účelem odvrácení zákazů vjezdu vozidel s dieselovým pohonem do německých měst, o kterém má 
v únoru 2018 rozhodnout Spolkový ústavní soud, uspořádala končící vláda A. Merkelové setkání se 
zástupci spolkových zemí a komunální sféry. Jeho výstupem bylo přislíbení až miliardové převážně 
veřejné podpory obcím (250 milionů eur mají poskytnout automobilky) na rekonstrukci a elektrifikaci 
jejich vozového parku, jakož i na digitalizaci systémů místní veřejné dopravy. S krokem vlády ale 
nesouhlasí členové parlamentního rozpočtového výboru, neboť vláda v demisi podle nich již nemá 
mandát na takovéto mimořádné výdaje, není-li navíc spolkový rozpočet pro r. 2018 ještě ani schválen.  

Životní úroveň  

By Javier Cravino and Andrei A. Levchenko  

The distributional consequences of large devaluations    

Vliv výrazných devalvací na rozdělení příjmů  

The American Economic Review, Vol. 107 (2017), No. 11, p. 3477-3509  

Autoři v článku zkoumají dopad devalvace na rozdělení (distribuci) příjmů. Devalvace zvyšuje 
náklady na živobytí nejchudších obyvatel. Nejchudší lidé utrácejí relativně více peněz za 
obchodovatelné statky (tradeables) a méně za služby v porovnání s bohatší částí populace, vybírají si 
dále levnější zboží. V důsledku devalvace, která proběhla v Mexiku v r. 1994, vzrostly životní náklady 
decilu obyvatel s nejnižšími příjmy 1,48-1,62 krát více, než decilu s nejvyššími příjmy. - Poznámky.  
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Ostatní  

Lukáš Hájek  

Left, right, left, right... centre: Ideological position of Andrej Babiš's ANO    

Levá, pravá, levá, pravá... střed: ideologická pozice hnutí ANO Andreje Babiše  

Politologický časopis = Czech Journal of Political Science, Vol. 24, (2017) No. 3, p. 275-301  

Analýza hlasování poslanců hnutí ANO 2011 během 7. volebního období Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR (tj. v letech 2013-2017) za použití dvoudimenzionálního downsovského modelu 
politického prostoru. Autor dochází k závěru, že hnutí ANO zaujímá v politickém spektru středovou 
pozici, která je blíže sociálním demokratům než pravicovým stranám. Vzhledem k tradičním stranám 
však zákonodárci ANO zároveň zaujímají menší část v politicko-ideologickém prostoru a v jejím 
umístění a rozpětí se značně shodují s hlasováním poslanců někdejší strany Úsvit přímé demokracie. 
Na rozdíl od této strany se však ANO podařilo zachovat si vnitřní soudržnost, což autor přisuzuje 
direktivnímu stylu řízení jeho poslaneckého klubu. - Poznámky.  

By Neil Buckley and Andrew Byrne  

Orban's oligarchs    

Orbánovi oligarchové  

Financial Times, Vol. 2017, No. 39662 (22.12.2017), p. 7  

Maďarský premiér Viktor Orbán je známý tím, že v Maďarsku zavedl svou značku "neliberální 
demokracie". Obklopil se ale také skupinou spřátelených bohatých byznysmenů, což jeho kritici 
označují jako svého druhu "kapitalismus spřízněných duší". Většina této nové podnikatelské elity 
vyrostla převážně díky státním zakázkám, částečně financovaným z fondů EU.  

Milan Viturka, Vilém Pařil, Petr Tonev, Petr Šašinka, Josef Kunc  

The metropolisation processes : a case of Central Europe and the Czech Republic  [elektronický zdroj]  

Procesy metropolizace : případ střední Evropy a České republiky  

Prague economic papers, Vol. 26 (2017), No. 5, p. 505-522  

Autoři se zabývají procesem metropolizace, jenž je vnímán jako vyšší stupeň urbanizace. Z hlediska 
světové konkurenceschopnosti zemí je význam metropolí na vzestupu. Autoři předkládají metodu pro 
posuzování metropolí, která je založena na velikosti populace, ekonomickém profilu a všeobecné 
atraktivitě města. Metoda je aplikována na 27 metropolích ve střední Evropě. Dále jsou v článku 
ukázány ekonomické vazby mezi třemi největšími městy ČR a evropskými metropolemi. - Poznámky. 
Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/01/Prague_Economic_Papers_5_ 
2017_str_505-522.pdf   

Regina Krieger  

Zwischen Wut und Ohnmacht : Malta    

Mezi vztekem a zemdleností : Malta  

Handelsblatt, Jg. 2017, Nr. 236 (7.12.2017), S. 10-11  

Reportáž z Malty, kde byla na podzim 2017 zavražděna tamní investigativní novinářka D. Caruana 
Galizia, která se podílela na odhalení případů praní peněz a daňových úniků. Mnohé z kauz, na nichž 
pracovala, měly mezinárodní pozadí a byly součástí úniků dat z aféry Panama Papers. Caruana Galizia 
ve svých reportážích přinášela informace i o zapojení členů maltské vlády do daňových úniků či 
prodávání maltských (a tedy i unijních) pasů ruským oligarchům. Vláda tato obvinění odmítá a dává 
smrt Caruany Galizie do souvislosti s nedávným odhalením sítě pašeráků libyjské ropy, o kterých 
novinářka také psala. V maltské veřejnosti však podle článku zůstává nadále značná pachuť, což může 
významně poškodit důvěryhodnost státních institucí.  
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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. 50  

Rozpočet na rok 2018 připomíná party na Titaniku - komentář D. Klimeše (s. 4); Kdo investuje do 
"svého" prezidenta - téma čísla o sponzorské podpoře jednotlivých prezidentských kandidátů (s. 14-26); 
Spotřebitelské soutěže opět na vzestupu, lidé už při nich nemusí myslet (s. 42-43); Muži, kteří vládnou 
bitcoinu: tisícovka lidí drží 40 procent bitcoinů. Většinou zůstávají v anonymitě (s. 44-45); Příprava na 
GDPR: firmy se bojí, souhlasy chtějí i tam, kde nejsou třeba - k nové regulaci chybí přesný návod (s. 54-55).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 61, (2017) č. 51-52  

Svět 2018: Nájmy podraží víc než ceny bytů (s. 12-13); Nemůže některá země zavést digitální měnu? - 
komentář M. Hampla (s. 16); Pod tlakem rekordního zvyšování mezd (s. 20-21); Zdražování bytů 
v roce 2018 zpomalí - a růst sazby hypoték (s. 24-25); Cizinci v Evropě: jak populaci evropských států 
mění migrace (údaje za r. 2015) (s. 46-47); Marshallův plán pro Afriku (s. 56-57); Závěrečné 
vystoupení velkého dirigenta: šéf ECB Mario Draghi má před sebou poslední celý rok funkčního 
období (s. 62-63); Jak zachraňovat životní prostředí a ekonomiku - komentář. E. S. Phelpse (s. 70-71); 
Osobní údaje se změní ve střežený poklad (s. 100); Odpuštění dluhů? Možná už za rok - změny 
v insolvencích (s. 101); Konec tajností: banky se otevírají světu, PSD2 (s. 102).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 1  

25 let po sametovém rozvodu: Slovensko se téměř dotáhlo na Česko. Životní úroveň tam sice zůstává 
o něco nižší, to je však důsledek minulosti - téma čísla o některých důsledcích rozdělení ČSFR v r. 1993 
(s. 12-23); Zatím je moudré, že nemáte euro - rozhovor s profesorem ekonomie Christopherem 
Simsem o měnové a fiskální politice v Evropě (s. 24-30); Akciové tipy roku 2018 (s. 32-33); Lex Babiš 
má další oběť. Ministr Milek se musí zbavit svého "statku" - zákon o střetu zájmů a Úsovsko (s. 37-39); 
Ministři chtějí zjednodušit daně i osobní bankrot: Ekonom ví, které zákony se budou letos řešit. Kvůli 
některým hrozí Česku pokuty - pohled mimo jiné na připravovaný nový zákon o dani z příjmů (s. 52-55).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 50  

Kdy bude válka: rozhovor s předsedou Vojenského výboru NATO Petrem Pavlem o největších 
bezpečnostních hrozbách, Zemanových dronech, Trumpovi a Severní Koreji (s. 18-21); Nejisté 
miliardy za lithium: studie určená pro vládu varuje před tím, aby se do těžby na Cínovci pustil státem 
kontrolovaný podnik (s. 28); Kdo smí koukat pod prsty: zákon 106 o svobodném přístupu k informacím 
je znovu v ohrožení (s. 30-31); Kolik stojí luxus: metr rezidence v centru Prahy už vyjde v průměru na 
víc než 170 tisíc korun, ceny se liší až o desítky milionů i podle názvu ulice (s. 38-40); Ruská 
bankovní ruleta (s. 42-44); Euro v Česku: proč to jde tak ztuha? - komentář J. Mládka (s. 56-57).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2017, č. 51-52  

Je to kampaň! - lidé v pozadí prezidentské kampaně (s. 12-16); Konec striptýzu starostů: lidovci požadují, 
aby neplacení komunální politici nemuseli zveřejňovat svůj majetek - zákon o střetu zájmů (s. 30); 
Velká naftová válka - spor mezi ČR a Německem, Viktoriagruppe (s. 32-33); Poslední záchvěv 
revoluce: díky bankám v mobilu je možné výrazně ušetřit při zahraničních cestách. Slibovaný převrat 
v bankovnictví však neudělají (s. 34-35); Rok varu: rozpumpovaná česká ekonomika se letos dostala 
na vrchol hospodářského cyklu, nerovnováhy narůstají. A vláda i ČNB dál přikládají pod kotel - 
komentář P. Párala a M. Zámečníka (s. 38-42); Vzpoura úrokových sazeb (s. 48-50); Čína jako nové 
Řecko: v Číně je obrovské množství dluhů, které nebudou splaceny. Otázka zní, zda si s nimi úřady 
poradí, říká bývalý poradce B. Clintona Edwin Truman (s. 58-59).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 1  

Trhliny v krásném světě: peněz bude i letos dost a oslnivý příběh růstu světových trhů bude 
pokračovat. Zabránit tomu může jen několik "maličkostí" - téma čísla kam investovat v r. 2018 (s. 10-19); 
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Krušné čekání na kobalt - nerostné suroviny (s. 24-28); Férová elektřina, drahý plyn: většina 
dodavatelů ponechává navzdory vývoji na burzách cenu elektřiny beze změny (s. 30-31); Penzijní 
reforma v českém vydání. Pokus ikstý (s. 40-41); K čemu je dobré nebýt v UNESCO (s. 48-53).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 2  

Česko hledá prezidenta: v předvolební debatě týdeníku Euro o ekonomické roli hlavy státu se sešli J. Drahoš, 
P. Fischer a M. Topolánek (s. 13-15); Svéráz ruských investic: podnikání ruských společností u nás 
končí nápadně často debaklem (s. 20-23); Další nepříjemné psaní z Bruselu: Česko stále nezavedlo 
soudní přezkum rozhodnutí ERÚ ani plně neoddělilo obchod od distribuce energie (s. 28); Chceme 
bankovní data: fintechové firmy žádají ČNB o přístup k datům tuzemských bank (s. 28); Země Koruny 
české: proč Češi a Slováci vnímají euro tak odlišně a proč ani jedni nelitují toho, co mají (s. 36-38); 
Rok osmičkový: loňský rok dopadl lépe, než se čekalo, hospodářské vyhlídky jsou i nadále růžové - 
komentář M. Zámečníka (s. 39); Putinovo Rusko, epizoda čtvrtá - hospodářský růst RF (s. 40-41).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 244 (19.12.2017)  

Dluhy domácností rychle rostou, ČNB víc šlape na brzdu (s. 1) a související komentář viceguvernéra 
ČNB V. Tomšíka na s. 9; Česko už nechce blíž k eurozóně. Izolace prý nehrozí (s. 3); Bytů se v Praze staví 
hodně, ale málo je na prodej - dostupnost bydlení a zhodnocení situace na pražském rezidenčním trhu (s. 15); 
Nejvíce letos posilovaly koruna a zlotý. Dolar slábl: v příštím roce by měla česká měna pokračovat 
v nastoleném trendu a vůči euru dále posilovat až pod úroveň 25 korun (s. 18) a komentář na s. 8.  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 245 (20.12.2017)  

Spory. Hádky. Emoce. Až po nich schválili poslanci schodkový rozpočet na rok 2018 (s. 3); 
Trumpova reforma daní je hotova. Dluh USA ale nesníží (s. 6) a související komentář na s. 8; Bankéři 
pod tlakem - rozhovor s viceguvernérem ČNB Vladimírem Tomšíkem o finanční stabilitě a 
zadlužování domácností (s. 12-13); Firmy nabírají pracovníky po celé Evropě. Neobsazených míst 
přibývá - situace na trhu práce v ČR (s. 16); Příští rok čekají investiční poradce zkoušky a poplatky - 
ukončení výjimky z evropské směrnice o trzích finančních nástrojů (s. 20).  

Hospodářské noviny  

Sv. 61, (2017) č. 250 (29.12.2017)  

Česká ekonomika jede: rok 2017 byl ve znamení zrychleného hospodářského růstu (s. 2-3); Svět 
zasáhlo bitcoinové šílenství - vývoj cen bitcoinu a deset největších kryptoměn (s. 5); Ceny bytů se letos 
dotkly stropu. Hypotéky ještě zdraží (s. 5); 2018: optimismus s trochou výhrad - komentář P. Sobíška (s. 9); 
Novela od ledna zkrátí povolování staveb - změny stavebního zákona (s. 12).  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 1 (2.1.2018)  

Daňové změny - novinky a změny 2018 (s. 2); Koruna dál posílí: česká měna by i v roce 2018 měla 
pokračovat ve zpevňování vůči euru (s. 4); Přísná pravidla ochrany údajů startují v květnu. Dotknou se 
všech firem - GDPR (s. 5); Anonymně si už nikdo nezahraje, automaty zmizí z hospod - hazard v roce 
2018 (s. 7); Svět do roku 2071 - futurologický pohled na svět podle Petera van Hesse v oblasti 
dopravy, rozvoje člověka a medicíny, výzkumu vesmíru, energetiky aj. (s. 14-15); Vlastní bydlení už 
není pro každého. Podražují i nájmy: ceny nemovitostí v Česku jsou rekordně vysoko. Nejvíce byty 
podražily v Praze (s. 21).  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 2 (3.1.2018)  

Zpráva OLAF zůstane dál tajná: dotace pro Čapí hnízdo není v pořádku, připustilo ministerstvo (s. 1) a 
související komentář na s. 8; Rodiny s dětmi si polepší, dosáhnou na víc peněz. Otcové si mohou vzít 
volno (s. 3); Jiří Rusnok je evropským centrálním bankéřem roku (s. 3); Trumpova reforma přináší 
nižší daně i účetní chaos (s. 6); Skvělý rok v Evropě může zkazit zadlužená Itálie - ekonomické 
oživení a nejistota, kterou přinášejí blízké italské parlamentní volby (s. 6); Citlivá data musí být 
zabezpečena jako v trezoru, nařizuje EU - dopady GDPR na nemocnice a neziskové organizace 
zpracovávající citlivá data (s. 19).  
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Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 3 (4.1.2018)  

Berní úředníci získají větší moc: banky budou muset posílat finančním úřadům údaje o klientech - 
připravovaná novela daňového řádu v souvislosti s evropskou směrnicí o mezinárodní spolupráci v oblasti 
daní (s. 1); Státu chyběly peníze z EU - srovnání bilancí státních rozpočtů ČR za r. 2016 a 2017 (s. 2) 
a související komentář na s. 8; Estonci připravují vlastní kryptoměnu. Nemá nahradit euro - estcoin (s. 6); 
Jaký brexit Londýn vlastně chce? Poohlíží se po trzích mimo Evropu - zvažovaný vstup do TPP (s. 7); 
Saúdská Arábie přestává šetřit, zvyšuje výdaje i daně - rozpočtový schodek (s. 14).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Sv. 15 (2017), č. 12  

Obec jako zřizovatel a zakladatel právnických osob (s. 3-8); Příspěvky na správu a služby ve SVJ z pohledu 
práva a účetnictví (1. část) (s. 9-11); Změny ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1.1.2018 (s. 12-16); 
Odměny členů orgánů za výkon funkce (s. 17-20); Řízení rizik dle Metodiky řízení rizik ve veřejné 
správě ze dne 4.4.2016 (s. 21-24); Vybrané činnosti rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2016 - 
II. část (s. 25-29).  

 
 
 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

62 

 



Informace Odborné knihovny MF                                                                   Nové knihy v Odborné knihovně MF                              
__________________________________________________________________________________________ 
 

63 

 

 
 
 

Přehled nových knih 

 
 
 

Daně .................................................................................................................. 64 
Ekonomické vědy. Ekonomie .......................................................................... 65 
Finance. Bankovnictví. Měnový systém .......................................................... 65 
Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny ....................... 65 
Informatika. Počítače ....................................................................................... 66 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance .................................................................. 66 
Podnik a podnikání ........................................................................................... 67 
Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství ................................................. 68 
Právo ................................................................................................................. 68 
Účetnictví ......................................................................................................... 70 
Veřejná správa .................................................................................................. 71 
Veřejné finance. Rozpočet ............................................................................... 71 
Ostatní .............................................................................................................. 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

64 

Daně  

28958  

Václav Benda, Milan Tomíček  

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží : praktické postupy uplatňování 
daně s využitím příkladů   

Praha : POLYGON, 2017, 402 stran : ilustrace  

Komplexní informace o dopadech intrakomunitárních transakcí, tzn. kdy některý ze zúčastněných 
subjektů pochází z jiného členského státu, a to v oblasti dodání zboží a v oblasti poskytování služeb. 
Tyto transakce mají množství kombinací a z nich vyplývajících daňových dopadů. V publikaci je 
každá kapitola věnována jednomu typu intrakomunitárního plnění. Je rozebrán mechanismus 
zdaňování a související daňového dopady a současně i další alternativní varianty včetně problematiky 
uvádění údajů ve výkazech Intrastatu. Uvedené typy  plnění: pořízení zboží z jiného členského státu, 
dovoz zahraničního zboží do ČR, dodání zboží do jiného členského státu, vývozu zboží do států mimo 
EU a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně ve zvláštních případech, třístranné 
obchody, zasílání zboží, poskytování služeb osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku, 
poskytování služeb plátcem s místem plnění mimo tuzemsko, zvláštní režim jednoho správního místa 
a pravidla Intrastatu. Závěr publikace obsahuje přehled legislativy Evropského společenství a seznam 
důležitých údajů a finančních úřadů v jednotlivých členských státech. - Vydání sedmé, aktualizované - 
Obsahuje přehled legislativy. - ISBN: 978-80-7273-179-4 (vázáno)  

28947  

Zdeněk Kuneš  

DPH v tuzemsku : zaměřeno na nemovité věci a výstavbu : v praktických příkladech   

Olomouc : ANAG, 2017, 295 stran  

Paragrafové znění zákona o DPH s komentářem, který je zaměřen na výklad uplatnění DPH u nemovitých 
věcí. Jsou řešeny konkrétní situace, které mohou nastat např. při stanovení obratu osoby povinné k dani 
při registraci za plátce nebo při registraci identifikované osoby. Dále se v publikaci vysvětlují varianty 
stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, správné stanovení základu daně u oprav 
a rekonstrukcí staveb pro bydlení, problematika daňových dokladů a jejich vazba na uvádění v kontrolním 
hlášení, správné uplatnění sazby daně u stavebních oprav, u rekonstrukcí staveb a u nové výstavby i otázky 
související s nájmem nemovité věci. Také je vysvětlen pojem "nespolehlivá osoba" a "nespolehlivý 
plátce", dále režim přenesení daňové povinnosti a povinnosti při podávání kontrolního hlášení. 
Součástí publikace jsou informace GFŘ, které se k uplatnění DPH u nemovitých věcí vztahují. - 1. vydání - 
ISBN: 978-80-7554096-6 (brožováno)  

28968  

Stanislav Kouba  

Systém principů daňového práva   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, xi, 169 stran : ilustrace  

Výklad teorie daňového práva včetně odkazů na poznatky nejen právních teoretiků a praktiků, ale také 
na poznatky ekonomické a historicko-komparativní. Obsahem kapitol je zkoumání daňových principů, 
definice daně a její charakteristika, odlišení daně od poplatku a popsání systému a konkrétních 
principů daňového práva v právní praxi. Příloha obsahuje tabulku s 27 definicemi pojmu daně včetně 
citace a vyjádřenými definičními znaky a dále schéma vztahů principů v daňovém právu (zásady 
regulatorního záměru, prostředků regulace a zásady efektivity regulace). - Vydání první - Kniha je 
dostupná také v systému ASPI a v elektronické podobě. - ISBN: 978-80-7552-685-4 (brožováno) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

28957  

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.)  

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, 333 stran  

Publikace obsahuje příspěvky, které byly předneseny na mezinárodní vědecké konferenci na Právnické 
fakultě UK v červnu 2017. Příspěvky představují pestrou škálu názorů na sdílenou ekonomiku. Jsou 
prezentovány různé názorové proudy z různých oborů a právních odvětví. Příspěvky se zabývají 
pracovněprávními, daňovými i finančními aspekty sdílené ekonomiky a dalšími souvisejícími aspekty. 
Hovořilo se např. na téma flexibilní zaměstnávání, proměna pracovního trhu, právní status řidičů 
společnosti Uber, daňové aspekty sdílené ekonomiky, virtuální měny, služby zprostředkovávající 
ubytování v kontextu místních poplatků, vybrané aspekty DPH v této souvislosti, regulace sdílené 
ekonomiky, principy jejího fungování, právní povaha subjektů vystupujících v rámci sdílené 
ekonomiky aj. - Vydání první - Částečně slovenský text. - ISBN: 978-80-7552-874-2 (brožováno)  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

28920  

Joseph E. Stiglitz  

The euro : and its threat to the future of Europe   

Euro : hrozba společné měny pro budoucnost Evropy  

[Místo vydání není známé] : Allen Lane the Penguin Press, 2016, xxix, 454 stran : grafy  

V roce 2010 se globální finanční krize z roku 2008 přeměnila na "eurokrizi". Ta stále nepolevila. 
Devatenácti zeměmi eurozóny otřásla hospodářská stagnace a dluhová krize. Některé z nich byly v depresi 
roky, zatímco vládnoucí síly eurozóny se potácely od jednoho stavu nouze ke druhému, zejména v Řecku. 
Zatímco tvůrci společné měny oslavovali euro jako páku, která by mohla Evropu sjednotit a podpořit 
prosperitu, společná měna způsobila ve skutečnosti opak. Nositel Nobelovy ceny a úspěšný autor 
Joseph E. Stiglitz ve své knize bourá převládající konsenzus o tom, co trápí Evropu, ničí mistry 
úsporných opatření, když nabízí sérii plánů, které mohou zachránit kontinent před další devastací. Jak 
Stiglitz přesvědčivě argumentuje, stagnace Evropy a ponurý výhled jsou přímým důsledkem chybného 
vzniku eura. Problémy se navíc zhoršily od té doby, co politická integrace předstihla integraci 
hospodářskou. Stiglitz ukazuje, jak současná struktura podporuje spíše divergenci než konvergenci. 
Odhaluje špatná nařízení Evropské centrální banky, zaměřená pouze na inflaci, a vysvětluje, jak 
chybná jsou opatření eurozóny, obzvláště směrem ke krizovým zemím. Otázka zní: může být euro 
zachráněno? Stiglitz nastiňuje tři možné postupy: základní reformy struktury eurozóny a opatření 
uvalených na členské země; dobře řízené ukončení experimentu s jednotnou měnou euro; nový systém 
přezdívaný "flexibilní euro". Každý z nich by vyžadoval mnohem větší politickou vůli a spolupráci, 
než se dosud vůdcům eurozóny podařilo najít. Alternativou je však chaotický rozpad a ještě horší 
politická krize než Evropa doposud utrpěla. - Poznámky. - ISBN: 978-0-241-25815-6 (vázáno)  

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

28916  

edited by Ewald Nowotny, Doris Ritzberger-Grünwald, Helene Schuberth  

The challenge of economic rebalancing in Europe : perspectives for CESEE countries   

Problém hospodářské vyváženosti v Evropě : perspektivy pro země střední, východní a 
jihovýchodní Evropy  

Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, ©2015, xi, 250 s. : tabulky, grafy  

V dlouhém období po akutní globální finanční krizi v letech 2008 a 2009 zůstává hledání ekonomické 
rovnováhy s novými zdroji růstu a produktivity přetrvávající nutností. Tato kniha se zabývá 
výslednými kompromisy a výzvami a to zejména ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Kniha 
přispívá k poučení z předchozích bilančních recesí. Zaměřuje se také na často přehlíženou vazbu mezi 
makroekonomickou nerovnováhou a ekonomickou nerovností. Další příspěvky se zaměřují na 
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vzájemnou součinnost mezi měnovou politikou a finanční stabilitou, čímž se k těmto důležitým 
otázkám přidává regionální pohled. - Poznámky. - ISBN: 978-1-78471-979-1 (vázáno)  

28917  

International Monetary Fund  

World economic outlook. April 2017. Gaining momentum?   

Světový hospodářský výhled. Duben 2017. Nabírání na síle?  

Washington : International Monetary Fund, 2017, xvii, 238 s. : tabulky, grafy, rámečky, vzorce  

Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální 
ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v letech 2017-2018 (z dubna 2017). K posilování 
globálního růstu a k odhadu vývoje cen komodit. Detailnější analýzy hospodářských vyhlídek a růstu 
jednotlivých světových regionů. Rozvoj trhu komodit  a prognózy, se zaměřením na roli technologií a 
nekonvenčních zdrojů na globálním ropném trhu. Růst rozvíjejících se a rozvojových trhů v komplikovaném 
vnějším prostředí. Pochopení sestupného trendu podílů na pracovním příjmu. Statistická příloha 
shrnuje historická data a odhady pro roky 2017-2018 i střednědobé scénáře na období 2019-2022. - 
Poznámky, přílohy. - ISBN: 978-1-47556-465-5 (brožováno)  

Informatika. Počítače  

28965  

Luděk Nezmar  

GDPR : praktický průvodce implementací   

Praha : Grada, 2017, 301 stran  

Publikace vysvětluje proces zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod 
názvem GDPR (General Data Protection Regulation) a jak jednotlivá ustanovení a povinnosti ovlivní 
chod firem a organizací. Smyslem nařízení je ochránit data před jejich zneužitím. Norma zakládá 
firmám a organizacím mnoho povinností v oblasti práva, managementu, nastavení a zabezpečení 
struktury informačních technologií. Zároveň definuje práva lidí vůči těm, kteří osobní data sbírají a 
využívají je ke své činnosti. Jednotlivé kapitoly vysvětlují tyto okruhy: pozadí vzniku GDPR, hodnota 
osobních údajů, obecné nařízení GDPR a jeho zásady a principy, práva a odpovědnosti, projekt 
implementace GDPR do organizace, souhlas se zpracováním osobních údajů, informační technologie, 
doplňující předpisy a další informace k tématu. - První vydání - Slovník pojmů ochrany osobních 
údajů a GDPR. - ISBN: 978-80-271-0668-4 (brožováno)  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

28918  

International Monetary Fund  

Global financial stability report : is growth at risk?. October 2017   

Zpráva o globální finanční stabilitě : je růst v nebezpečí?. Říjen 2017  

Washington : International Monetary Fund, 2017, xv, 118 stran : tabulky, grafy, rámečky, vzorce  

Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 
globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tato zpráva se zabývá 
hospodářským růstem, zadlužením domácností, finanční situací a stabilitou. - Poznámky -- Přílohy. - 
ISBN: 978-1-48430-839-4 (brožováno)  

28919  

International Monetary Fund  

Global financial stability report : getting the policy mix right. April 2017   

Zpráva o globální finanční stabilitě : získání správné kombinace politik. Duben 2017  

Washington : International Monetary Fund, 2017, xiv, 108 stran : tabulky, grafy, rámečky, vzorce  

Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 
globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tato zpráva se zabývá 
nacházením správné kombinace politik, nízkým růstem, nízkými úrokovými sazbami a finanční 
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intermediací. Ztrácejí země kontrolu nad domácími finančními poměry? - Poznámky -- Přílohy -- 
Slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-47556-456-3 (brožováno)  

Podnik a podnikání  

28964  

Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Daniel Remeš, Karel Šteker  

Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady   

Praha : Grada, 2017, 228 stran : ilustrace  

Ucelený přehled o postupech a metodách provedení finanční analýzy. Jednotlivé kapitoly vysvětlují 
účel finanční analýzy, význam účetních výkazů  jako zdrojů dat pro její zpracování, způsoby 
vyhodnocení výsledků a využití postupů benchmarkingu. Jsou zmíněny i slabé stránky finanční analýzy. 
Také její integrace do konceptů měření a řízení výkonnosti a dopady využití IFRS na výsledky finanční 
analýzy. Závěr přináší shrnutí a metodická doporučení pro efektivní zpracování a využití finanční 
analýzy v podnikatelské praxi. Výklad doprovázejí příklady a případová studie. - 3. kompletně 
aktualizované vydání - Přehled mezinárodních účetních standardů a interpretací. - ISBN: 978-80-271-
0563-2 (brožované)  

28956  

Jindřich Špička  

Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin   

V Praze : C.H. Beck, 2017, xviii, 173 stran : ilustrace  

Kromě přehledu metod finanční analýzy a diskuse o jejich silných a slabých stránkách použití, ukazuje 
publikace vazbu finanční analýzy na strategickou analýzu a strategické řízení podniku. Na hodnocení 
finanční situace je pohlíženo jiným způsobem, z pohledu zájmových skupin subjektů, bez jejichž 
podpory by organizace přestala existovat (stakeholdeři). Více z obsahu kapitol: zdroje dat z finančního 
účetnictví, analýza struktury účetních výkazů, krátkodobé finanční řízení, finanční řízení kapitálové 
struktury, rentabilita, finanční analýza pro strategické rozhodování vlastníků a investorů, finanční 
analýza pro malé podnikatele i neziskové organizace, scoringové modely predikace finanční situace, 
benchmarking jako nástroj pro hodnocení, systematizace ukazatelů z pohledu zájmových skupin. 
Závěrečná kapitola obsahuje souhrnný příklad s komentářem. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-
664-7 (brožováno)  

28960  

Jiří Ctibor, Iva Horáčková  

Franchising   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, xiv, 184 stran : ilustrace  

Publikace seznamuje s franchisovým podnikáním a jeho právními aspekty v ČR. Úvodní kapitoly 
vysvětlují základní pojmy franchisingu, jeho typy a historii tohoto způsobu podnikání. Následuje 
praktická část, ve které je popsán způsob franchisového podnikání a obsah franchisové smlouvy. 
Právní úprava franchisingu v ČR včetně judikatury je obsahem dalších kapitol.  Franchisové systémy 
v zahraničí, přehled asociací franchisingu a upozornění na další internetové zdroje k problematice jsou 
uvedeny v závěru publikace, jejíž právní stav je k 30.6.2017. - Vydání první - Částečně anglický text. - 
ISBN: 978-80-7552-661-8 (brožováno) 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

28954  

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, 
Věra Brodecká, Romana Hlúšková  

Bytové domy, zdroj příjmů i povinností : komplexní průvodce od A do Z : rady a zkušenosti 
odborníků z praxe: správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech   

Praha : 1. VOX, 2017, 359 stran  

Příručka komplexně pokrývá problematiku vlastnictví bytového fondu. Srozumitelně a prakticky 
seznámí se vším, co by pronajímatel nebo investor v oblasti realit měl znát, a to v širších daňových a 
právních souvislostech. Upozorňuje na časté chyby, nabízí příklady a také odpovědi obecnějšího 
charakteru, nejen k bytovým domům. Autoři poradí, jak snížit rizika pronájmu, získat optimální výnos 
a současně dosáhnout toho, aby nájemníci nebo vlastníci bytů byli spokojeni se službami. Příručka je 
sestavena z těchto kapitol: Nemovitost jako investice; Koupit nebo nekoupit danou nemovitost; Katastr 
nemovitostí; Struktura a obnova bytového fondu; Ekonomika nájemného bydlení; Jak efektivně 
pronajmout nemovitost; Správa bytového fondu; Smluvní vztahy; Služby poskytované s užíváním 
bytových a nebytových prostor; Pohledávky; Průkaz energetické náročnosti budovy; Pojištění - 
ochrana majetku vlastníka; Poradenství a vzdělávání v oblasti nemovitostí; Zákony a co v nich hledat; 
Nemovitosti a daně; Nemovitosti a EET. - 1. vydání - Publikace vychází z právního stavu ke dni 
1.7.2017. - ISBN: 978-80-87480-53-3 (brožováno)  

Právo  

28961  

Kristián Csach, Bohumil Havel a kol.  

Akcionářské dohody   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, xxvi, 293 stran  

Akcionářské dohody a jejich význam a role v korporačním právu. První část publikace obsahuje 
všeobecný výklad o akcionářských dohodách. Druhá část se zabývá akcionářskými dohodami a 
převody účasti na společnosti. Následující část obsahuje kapitoly zaměřené na vztah akcionářských 
dohod a správu a řízení obchodních společností. Závěr publikace přibližuje právní úpravu akcionářských 
dohod v Polsku, Nizozemsku, Anglii či Německu. - Vydání první - Český a slovenský text. - ISBN: 
978-80-7552-784-4 (brožováno)  

28967  

Helena Prášková  

Nové přestupkové právo   

Praha : Leges, 2017, 448 stran  

Výklad institutů hmotného a procesního přestupkového práva v ČR, jehož nová právní úprava 
vstoupila v platnost 1.7.2017 (zák. č. 250/2016 Sb., zák. č. 251/2016 Sb. a zák. č. 183/2017 Sb.). 
Rozbor nové právní úpravy z pohledu teorie i praxe správního práva a srovnání s teorií uplatňovanou 
v trestním právu a trestním řízení, včetně historického a zahraničního srovnání. Důraz je kladen na 
analýzu nových nebo nově pojatých institutů. Rozbor pojmů trvajících přestupků a pokračování v přestupku 
je doplněný o příklady a relevantní judikaturu. Výklad se zabývá i analýzou právnické osoby, jejím 
postavením jako pachatele, přičitatelností jednání fyzických osob jednajících za právnickou osobu, 
objektivní odpovědností právnické osoby a liberačními důvody. Spolu s analýzou jsou uvedeny 
příklady a judikatura k jednotlivým uvedeným tématům. Pozornost je věnována též postavení 
poškozeného a náhradě škody způsobené přestupkem. - Vydání první - ISBN: 978-80-7502-221-9 
(brožovaná)  
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28950  

Jiří Žůrek  

Praktický průvodce GDPR   

Olomouc : ANAG, 2017, 223 stran  

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) je účinné od května 2018. Přináší 
změnu a nové povinnosti ve zpracovávání osobních údajů a v jejich ochraně. Průvodce podává výklad 
struktury Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, definic a působnosti tohoto nařízení. Další 
kapitoly pojednávají o zásadách zpracování, o povinnostech správce, právech subjektů údajů, o odpovědnosti 
a sankcích. Praktická část popisuje pravidla pro šíření obchodních sdělení, pro provozování 
kamerového systému a nabízí další užitečné informace. - 1. vydání - Anglické pojmy a zkratky. - 
ISBN: 978-80-7554-097-3 (brožováno)  

15392/80  

Ústavní soud České republiky  

Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 80, ročník 2016 - I. díl   

V Praze : C.H. Beck, 2017, 728 stran +1 CD ROM  

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 
díle nálezy č. 1 až 36, usnesení č. 1 až 4 z roku 2016. - Vyd. 1. - CD ROM s věcným rejstříkem 
zahrnuje veškeré vydané svazky, tj. od č. 1 do č. 80. - ISBN: 978-80-7400-657-9 (vázáno)  

28948  

Jiří Jelínek a kolektiv  

Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část   

Praha : Leges 2017, 976 stran  

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona 
o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Podle stavu k 1.10.2017. - 
6. aktualizované a doplněné vydání - Souběžný anglický a německý obsah. - ISBN: 978-80-7502-236-3 
(vázáno)  

28953     Pouze prezenčně   

Jiří Jelínek a kolektiv  

Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif   

Praha : Leges, 2017, 1312 stran  

Znění zák. č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku a znění zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 
vše ve znění pozdějších zákonů, s poznámkami a judikaturou. Součástí publikace jsou i předpisy 
souvisící - zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu 
odnětí svobody a advokátní tarif. Aktualizované vydání publikace reaguje na přijaté novelizace a nově 
publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení. 
Uvedené judikáty byly vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. - 7. aktualizované 
vydání podle stavu k 1.10.2017 - ISBN: 978-80-7502-230-1 (vázáno)  

28949  

Luboš Jemelka, Pavel Vetešník  

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ; Zákon o některých přestupcích : komentář   

V Praze : C.H. Beck, 2017, xxv, 1127 stran  

Komentované znění zák. č. 250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon 
upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření, zásady 
pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. 
Komentované znění zák. 251/2016 Sb., zákona o některých přestupcích, který upravuje některé 
přestupky vyskytující se na různých úsecích veřejné správy, včetně druhu a výše správních trestů, 
které lze za jejich spáchání uložit. Výklad obsahuje odkazy na související ustanovení, předpisy i judikaturu. 
Právní stav publikace je ke dni 1.7.2017. - Vydání první - Přehled souvisejících právních předpisů. - 
ISBN: 978-80-7400-666-1 (vázáno)  
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28963  

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček  

Zákon o svobodném přístupu k informacím   

Praha : Wolters Kluwer, 2017, xii, 271 stran  

Prakticky zaměřený komentář zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
účinném od 1.8.2017. Komentář je doplněn příklady z praxe a odkazy na judikaturu. Zvláštní 
pozornost je věnována obcím jako povinným subjektům poskytování informací. - Vydání první - 
ISBN: 978-80-7552-859-9 (brožováno)  

Účetnictví  

28966  

Dana Dvořáková  

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS   

Brno : BizBooks, 2017, 368 stran : ilustrace  

Cílem publikace je pomoci porozumět logice IFRS a usnadnit výkladem i praktickými příklady 
studium a aplikaci IFRS v praxi. Výklad je zaměřen zejména na účetnictví a výkaznictví obchodních, 
výrobních podniků a podniků poskytujících služby. Jednotlivé části publikace systematicky seznamují 
s danou oblastí a vzájemnými vazbami a souvislostmi jednotlivých standardů v kapitolách: Mezinárodní 
harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví; Koncepční rámec finančního výkaznictví; Oceňovací 
přístupy užívané v IFRS; Rozvaha; Dlouhodobá nehmotná aktiva; Dlouhodobá hmotná aktiva určená 
k užívání účetní jednotkou; Leasingy; Dlouhodobé investice; Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a 
ukončované činnosti; Zásoby; Biologická aktiva; Finanční nástroje; Vlastní kapitál, výkaz o změnách; 
Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva; Závazky vůči zaměstnancům; Daně ze zisku; Státní 
dotace; Výnosy ze smluv se zákazníky; Výkaz o úplném výsledku hospodaření - výsledovka; Výkaz 
peněžních toků; Komentář k účetním výkazům. Publikace vychází z aktuálního znění standardů 
vydaných do 31.3.2017, zahrnuje však i aktualizaci či nově přijaté standardy, které vstoupí v platnost 
od roku 2019. - 5. aktualizované a přepracované vydání - Klíčová slova s anglickými ekvivalenty. - 
ISBN: 978-80-265-0692-8 (vázáno)  

28969  

Robert Mládek  

IFRS a US GAAP : accounting policies and procedures = IFRS a US GAAP : postupy účtování   

Praha : Leges, 2017, 464 stran : ilustrace  

Příručka obsahuje pouze příklady a ukazuje, jak aplikovat standardy IFRS a US GAAP v každodenní 
praxi. Příklady jsou rozčleněny do částí: peníze a peněžní ekvivalenty, krátkodobé investice, 
pohledávky a výnosy, zásoby, časové rozlišení, dlouhodobý (fixní) majetek, leasing, závazky, reálná 
hodnota, transakce v cizí měně. Všechen text je uváděn dvojjazyčně. - ISBN: 978-80-7502-194-6 
(brožované)  

28921  

Jacob Soll  

The reckoning : financial accountability and the making and breaking of nations   

Zúčtování : finanční odpovědnost a vznik a zánik národů  

London : Allen Lane the Penguin Press, ©2014, xvii, 276 stran : ilustrace  

Kniha historika Jacoba Solla ukazuje, jak užívání a zneužívání účetnictví určilo osudy celých 
společností. Znovu a znovu se ukazuje, že dobré a čestné účetnictví bylo nástrojem pro budování 
úspěšných společností, států a říší. Když je však zanedbáno nebo se dostane do špatných rukou, může 
přispět ke koloběhu zkázy, který pokračuje do současnosti. Autor sleduje překvapivě silný vliv 
účetnictví na finanční a politickou stabilitu od mocné Medicejské banky ve 14. století v Itálii až po 
finanční krizi v roce 2008. - ISBN: 978-1-846-14641-1 (vázáno)  
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28705X  

kolektiv autorů  

Účetní závěrka podnikatelů 2017   

Praha : Svaz účetních, 2017, 72 stran  

Sestavování účetní závěrky za rok 2017 doplněné o praktické rady a příklady. Nejdůležitější změny 
v postupech účtování. Proces inventarizace, uzávěrkové operace, účetní závěrka, právní úprava 
konsolidace. - ISBN: 978-80-87367-82-7 (brožováno)  

Veřejná správa  

28955  

Petr Vojtek, Vít Bičák  

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci : komentář   

V Praze : C.H. Beck, 2017, xv, 423 stran  

Komentované znění zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné 
moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích 
a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů (naposledy č. 303/2013 Sb.). Komentovaná ustanovení 
zákona jsou doplněna odkazy na související ustanovení, rozhodnutí, literaturu a především odkazy na 
četnou judikaturu. - 4. vydání - ISBN: 978-80-7400-670-8 (vázáno)  

28951  

Miroslav Kunt, Tomáš Lechner  

Spisová služba   

Praha : Leges, 2017, 384 stran  

Vývoj spisové služby v ČR. Právní předpisy, které se oblasti spisové služby týkají nebo s ní úzce 
souvisejí. Nařízení eIDAS a GDPR. Rozbor všech etap výkonu spisové služby, od příjmu dokumentů 
až po skartační řízení a kontrolní mechanismy. Různé aspekty ukládání dokumentů (analogové a digitální). 
Tvorba spisového řádu a realizace klasické i digitální spisovny. Vybrané typy dokumentů. Systém archivů 
ČR. Problematika přístupu k archiváliím. Právní stav publikace je k 1. srpnu 2017. - 2. aktualizované 
vydání - ISBN: 978-80-7502-233-2 (brožováno) 

Veřejné finance. Rozpočet  

28946     Pouze prezenčně  

předkladatel Bohuslav Sobotka, předseda vlády  

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 : Materiál je předkládán podle § 30 
odst. 5 a 6 zákona č. 218/2000 Sb.   

Praha : Ministerstvo financí ČR, [2017], 9 svazků  

Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2016 obsahuje následující částí: Část A. Návrh státního 
závěrečného účtu České republiky za rok 2016. Část B: Ekonomický vývoj a veřejné rozpočty. Část C: 
Zpráva o výsledcích hospodaření státního rozpočtu. Část D: Zpráva o stavu a vývoji státních finančních 
aktiv a státních záruk. Část E: Zpráva o řízení státního dluhu. Část F: Zpráva o hospodaření dalších složek 
veřejných rozpočtů a o fondech organizačních složek státu. Část G: Tabulková část k návrhu státního 
závěrečného účtu ČR. Část H: Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol. Část I: Informace o postupu 
privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech (dle zák. č. 178/2005 Sb.). - 
Materiál je předkládán podle § 30 odst. 5 a 6 zákona č. 218/2000 Sb. - (brožováno) 
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Ostatní  

21555XX     Pouze prezenčně  

Historický ústav AV ČR  

Biografický slovník českých zemí. [20. sešit], Go-Gz   

Praha : Historický ústav AV ČR, 2017, IX, 659-835 stran  

Biografický slovník poskytuje data o již nežijících osobnostech. Dvacátý sešit obsahuje životopisy 
osobností, jejichž jméno začíná písmeny Go-Gz. Každé heslo je opatřeno standardizovaným záhlavím, 
životopisem dané osoby a je doplněno o příslušné bibliografické údaje. - Vyd. 1. - ISBN: 80-7277-
214-7 (soubor)  

28962  

Bastian Obermayer, Frederik Obermaier ; přeložil František Ryčl  

Panama Papers : historie odhalení celosvětového významu : jak jsme objevili utajené miliardy 
předsedů vlád, diktátorů, funkcionářů FIFA, šéfů koncernů a superboháčů - jakož i tajné peníze 
Putinova nejbližšího okolí   

Brno : Host, 2017, 359 stran  

Příběh investigativních novinářů z německého deníku Süddeutsche Zeitung. Získali přístup k informacím 
o datech společností, díky kterým nahlédli do uzavřeného paralelního světa, v němž se pracuje s ukrytými 
miliony. Jsou to peníze korporací, premiérů i diktátorů, šejků, emírů a králů, mafie, překupníků a 
drogových bossů, tajných agentů, představitelů FIFA, aristokratů, celebrit a velmi bohatých lidí. 
Autoři se rozhodli aktivizovat Mezinárodní sdružení investigativních novinářů — ICIJ. Více než čtyři 
sta novinářů z nejvýznamnějších médií na světě spolupracovalo v přísném utajení, aby na jaře 2016 
společně publikovali tzv. Panamské dokumenty. Jak obrovské jmění vlastní úzká elita, která se nikomu 
nezodpovídá? - První vydání - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7577-142-1 (brožováno)  

28959  

Robert B. Cialdini ; překlad Petr Miklica  

Zbraně vlivu : manipulativní techniky a jak se jim bránit   

V Brně : Jan Melvil 2012, 333 stran : ilustrace, portréty  

Publikace o metodách přesvědčování a manipulace a o úspěšné obraně proti těmto přesvědčovacím 
taktikám. Autor analyzuje výsledky svého výzkumu vyjednávání, přesvědčování a vyhovění. Taktiky, 
které se používají za účelem získání souhlasu, rozděluje do šesti kategorií. Každá z těchto kategorií se 
řídí určitým základním psychologickým principem, který ovládá lidské chování. Kniha je podle těchto 
principů uspořádána do částí: reciprocita, závazek a důslednost, sociální schválení, autorita, 
oblíbenost, vzácnost a bezprostřední vliv. - Vydání první - ISBN: 978-80-87270-32-5 (brožováno)  
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Seznam českých periodik pro rok 2018 

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

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

čtvrtletník 

Sbírka zákonů České republiky nepravidelně 
Scientia et Societas čtvrtletník 
Senát čtvrtletník 
Soudní inženýrství čtvrtletník 
Soudní judikatura měsíčník 
Soudní rozhledy měsíčník 
Správní právo 8x ročně 
Statistika čtvrtletník 
Statistika & my měsíčník 
Stavební právo - Bulletin čtvrtletník 
Trestněprávní revue měsíčník 
Týden týdeník 
Účetní a daně měsíčník 
Účetnictví měsíčník 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí čtvrtletník 
Účetnictví v praxi měsíčník 
Unes - účetnictví neziskového sektoru měsíčník 
Ústřední věstník ČR 4x ročně 
Veřejná správa čtrnáctideník 
Veřejné zakázky dvouměsíčník 

Veřejné zakázky v praxi dvouměsíčník 
Zemědělec týdeník 
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Seznam zahraničních periodik pro rok 2018 

American Economic Journal : Applied Economics USA čtvrtletník 
American Economic Journal : Economic policy USA čtvrtletník 
American Economic Journal : Macroeconomics USA čtvrtletník 

American Economic Journal: Microeconomics  USA čtvrtletník 
The American Economic Review USA 5x ročně 
Auszüge aus Presseartikeln Německo 2x týdně 
Der Betrieb Německo týdeník 
Biatec Slovensko měsíčník 

Bulletin for international taxation Holandsko měsíčník 
CESifo Economic studies Velká Británie čtvrtletník 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht Německo měsíčník 
Deutsche Bundesbank - Monthly report Německo měsíčník 
The Economist Velká Británie týdeník 
Ekonomické rozhľady Slovensko čtvrtletník 
European taxation : official journal of the Confédération 
fiscale européenne Holandsko měsíčník 
European financial review Velká Británie dvouměsíčník 
Financial Times Velká Británie deník 
Finansy Rusko měsíčník 
FinanzArchiv Německo čtvrtletník 
Finanz-Rundschau Německo čtrnáctideník 
Fiscal studies Velká Británie čtvrtletník 
Global trade and customs journal Holandsko měsíčník 
Handelsblatt Německo deník 

IMF Economic Review USA čtvrtletník 
International financial statistics USA měsíčník 

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

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