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

V rubrice Podrobně k tématům najdete dva přehledové 
články, první nese název „Evropská směrnice o platebních 
službách PSD2: základní informace, podmínky úspěchu, vliv 
na model fungování bank a další ohlasy v tisku“ a přibližuje 
názory odborné veřejnosti na tento dokument, který vešel 
v účinnost v lednu letošního roku a do české legislativy jej 
zapracovává zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Od 
směrnice se mimo jiné očekává, že bude akcelerovat 
spolupráci velkých bank a fintechových start-upů. 

Druhý článek pod názvem „Spravedlivé a efektivní zdanění 
digitální ekonomiky: návrhy Evropské komise“ shrnuje různě 
vyznívající komentáře v odborném tisku ke dvěma navrhovaným 
směrnicím týkajících se problematiky zdanění digitální  
ekonomiky v EU. První směrnice by přinesla dlouhodobé 
řešení prostřednictvím reformy pravidel pro korporátní daně 
tak, aby zisky byly evidovány a zdaňovány tam, kde mají firmy 
významnou interakci se svými uživateli.  Druhá navrhovaná 
směrnice by přinesla řešení problematiky zdanění digitální 
ekonomiky zavedením dočasné daně z příjmů z digitálních 
aktivit jako nepřímé daně z obratu. 

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

 

 

 

Mgr. J. Benda 
vedoucí redakční rady 

 

 

 

 

 

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

Publikováno na webu MF 

Makroekonomická predikce - duben 2018: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ 
makroekonomika/makroekonomicka-predikce/ 
2018/makroekonomicka-predikce-duben-2018-31528 

 

Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
30. 3. 2018 – 30. 4. 2018 se tentokrát věnuje tématu: 

Změny v elektronické evidenci tržeb 
 
Byl zpracován z tištěných médií, televize, rozhlasu 
a internetových serverů a naleznete jej včetně 
archivu starších monitoringů v sekci Monitoring 
médií na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
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Evropská směrnice o platebních službách PSD2: základní informace, 

podmínky úspěchu, vliv na model fungování bank a další ohlasy v tisku 

Mgr. Ing. Taťána Dudáčková 

Oddělení 5904, Informační podpora a knihovna 

 

V březnovém čísle bulletinu Finanční a ekonomické informace byla v jednom z článků představena 

směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II)
1
. Jak bylo zmíněno, nejedná se o jedinou novou 

regulaci, která nyní finanční sektor čeká. V tomto čísle proto bude přiblíženo další z nových opatření, 

konkrétně směrnice o platebních službách PSD2 (Payment Services Directive
2
), která vešla v účinnost 

v lednu letošního roku. V tisku již řada přehledových článků k tomuto tématu vyšla, budou proto 

zmíněny zejména zásadnější aspekty této směrnice, popř. diskuze, kterým se v literatuře dosud 

věnovalo méně pozornosti. 

O cílech a důvodech vzniku platební směrnice i novinkách, které PSD2 zavádí, informuje tisková 

zpráva Evropské komise Payment Services Directive (PSD2): Regulatory Technical Standards 

(RTS) enabling consumers to benefit from safer and more innovative electronic payments
3
 vydaná 

v listopadu loňského roku. Směrnice PSD2, která vešla v účinnost 13. ledna 2018, by měla usnadnit 

inovace, podpořit konkurenci a efektivnost. Záměrem je poskytnout spotřebitelům větší výběr služeb, 

a zároveň zajistit vyšší úroveň zabezpečení. PSD2 se dotkne také provozovatelů inovativních 

platebních služeb (tzv. fintechů)
4
. Část nových opatření upravují tzv. regulatorní technické standardy 

(regulatory technical standards, RTS) připravené na základě návrhu Evropské bankovní asociace. 

Tyto standardy by měly být účinné v září příštího roku. RTS zavádí povinnost tzv. silné autentifikace 

zákazníků (povinnost uživatele prokázat se při platbě alespoň dvěma za tří stanovených typů 

bezpečnostních prvků), a dále specifikuje standardy komunikace mezi bankami a fintechovými 

společnostmi. Údaje o zákazníkovi budou na základě jeho souhlasu poskytnuty třetím stranám 

(např. poskytovatelům informací o účtech, což je jedna z nově zavedených služeb). Banky budou 

povinny vytvořit speciální komunikační kanál, který třetím stranám přístup k datům umožní. Jako 

komunikační kanál může sloužit i upravené elektronické bankovnictví. Jednou z dalších změn bude 

i zákaz praktiky zvané „screen scraping“, kterou dosud některé aplikace využívaly a které spočívá 

v tom, že aplikace přistupuje k datům o uživateli a transakcích pod jeho jménem a heslem 

prostřednictvím uživatelského rozhraní (zákazník sděluje aplikaci své uživatelské údaje). Společnosti 

však budou mít možnost se na změny díky přechodnému období přizpůsobit. Tisková zpráva 

v neposlední řadě informuje o souvislosti s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation, 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které bude účinné od 25. května 2018
5
.  

                                                      
1
DUDÁČKOVÁ, Taťána. Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II): ohlasy v tisku, vliv na investiční 

výzkum, a další nadcházející regulace ve finančním sektoru. Finanční a ekonomické informace: dokumentační 

bulletin MF. 2018, 26(3), 10-13. ISSN 1804-7262. 
2
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na 

vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a 

zrušuje směrnice 2007/64/ES. In: Úřední věstník. L 337, 23. prosince 2015, s. 35-127. ISSN 1977-0626. 

Dostupné také z: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj  
3
EVROPSKÁ KOMISE. Payment Services Directive (PSD2): Regulatory Technical Standards (RTS) enabling 

consumers to benefit from safer and more innovative electronic payments. In: European Commission - Press 

Releases [online]. Brussels, 27 November 2017 [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-17-4961_en.htm?locale=en  
4
Web Fintech Weekly definuje „fintech“ jako podnik, který poskytuje finanční služby využíváním softwaru a 

moderních technologií (https://www.fintechweekly.com/fintech-definition). Další definice viz např. článek 

Fintech část I. – definice a subjekty na webu epravo.cz https://www.epravo.cz/top/clanky/fintech-cast-i-definice-

a-subjekty-106711.html?mail.  
5
Základní informace (v angličtině) k tomuto hojně diskutovanému nařízení viz např. tisková zpráva Questions 

and Answers – General Data Protection Regulation Evropské komise dostupná na adrese http://europa.eu/rapid/ 

press-release_MEMO-18-387_en.htm  

http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4961_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4961_en.htm?locale=en
https://www.epravo.cz/top/clanky/fintech-cast-i-definice-a-subjekty-106711.html?mail
https://www.epravo.cz/top/clanky/fintech-cast-i-definice-a-subjekty-106711.html?mail
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-387_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-387_en.htm
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O tom, jak může směrnice PSD2 ovlivnit budoucí modely fungování bank, hovoří článek Ollyho 

Jacksona PSD2 gives banks chance to evolve
6
. Směrnice zavádí dva nové typy platebních služeb: 

poskytování informací o účtech a iniciaci platebních služeb. Často se uvádí, že fintechové společnosti 

představují pro zavedené banky hrozbu, tak tomu ale být nemusí – i banky mohou začít provozovat 

nově zavedené platební služby a vstoupit na nové trhy. V souvislosti s PSD2 (a také GDPR) se 

nicméně stále objevují obavy z kybernetických útoků a případných ztrát dat. PSD2 tedy může pro 

banky představovat hrozbu i příležitost. 

Na rizika vstupu velkých technologických společností na trh finančních služeb upozorňuje článek 

Finance chiefs warn on Big Tech’s shift to banking
7
. Martin Arnold v příspěvku cituje zástupce 

několika bank, kteří se například obávají další koncentrace moci v rukou technologických společností 

nebo nerovné pozice bank a technologických společností z důvodu rozdílné regulace. Francisco Gonzáles, 

jeden z oslovených zástupců, tak uvádí, že banka je odpovědná za vše, co se uvnitř ní stane, odpovědnost 

technologických společností však taková není. A banky budou v budoucnu na technologických 

firmách čím dál více závislé (budou např. využívat jejich cloudová řešení). Podle Richarda Lumba, 

dalšího z oslovených, je otázkou, zda by pak velké technologické firmy neměly začít být spojovány se 

systémovým rizikem (riziko, kdy pád jedné instituce může postupně způsobit pád dalších institucí).  

Ve starším článku Vaulting ambition; Open banking
8
 časopisu The Economist byly mimo jiné 

zmíněny podmínky úspěchu nové legislativy. Autor nejprve připomíná prospěšnost pravidel („rozbití“ 

monopolu na využívání dat o zákaznících bank a potenciální vznik nových aplikací), pak ale dodává, 

že některé z obav, které jsou v souvislosti s PSD2 zmiňovány, mohou být opodstatněné (zejména v oblasti 

kyberbezpečnosti). Vznik nových pravidel také automaticky neznamená jejich úspěšnou implementaci – 

k tomu, aby byla směrnice PSD2 úspěšná, by měly být splněny tři podmínky: souhlas, který poskytuje 

zákazník, musí být explicitně a jasně vyjádřen (ne skryt uvnitř mnohastránkového dokumentu) a klient 

musí mít také možnost jej odvolat; regulatorní instituce musí tvrdě postupovat vůči subjektům, které 

poruší pravidla; a zároveň musí existovat dostatečná flexibilita, aby v případě, že se zjistí, že je určitá 

fintechová instituce systémově významná, byly dodatečně zpřísněny standardy dohledu. 

Odlišného vnímání směrnice v různých odborných okruzích si všímá Kin Lane v příspěvku Shifting 

Gears Between the Technology and Politics of APIs
9
 na svém blogu. Autor se ve své praxi věnuje jak 

technickým, tak politickým aspektům nové směrnice, přičemž podle jeho názoru se často o těchto aspektech 

v příslušných kruzích hovoří příliš odděleně. Nebylo by tak na škodu vystavit developery politickým 

aspektům směrnice PSD2, a zároveň přestat chránit podniky před některými technickými detaily. 

Postojů ke směrnici PSD2 se týká i článek How U.S. can avoid U.K.’s mistakes in open banking
10

. 

Podle autora Paula Schause se projekt otevřeného bankovnictví (open banking)
11

 ve Velké Británii 

setkal nedlouho po svém spuštění s odmítavými postoji na straně veřejnosti i v médiích. Za kořen 

problému Schaus považuje nedostatečné informování veřejnosti o přínosech otevřeného bankovnictví 

a nadměrné obavy britských obyvatel z různých podvodů. Autor je toho názoru, že je jen otázka času, 

než se otevřené bankovnictví dostane i do USA – americké banky by se proto měly poučit a pokusit se 

veřejnost o přínosech informovat důkladněji, a dále svým klientům srozumitelným způsobem 

                                                      
6
JACKSON, Olly. PSD2 gives banks chance to evolve. IFLR: International Financial Law Review. Jan 26, 

2018. ISSN 0262-6969. Dostupné také komerčně ze systému Proquest. 
7
ARNOLD, Martin. Finance chiefs warn on Big Tech's shift to banking. In: FT.com [online]. February 4, 2018 

[cit. 2018-04-03]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/d9b3d79e-0995-11e8-8eb7-42f857ea9f09  
8
Vaulting ambition; Open banking. In: The Economist. 2017, 422(9033), 16. ISSN 0013-0613. Dostupné také 

komerčně ze systému Proquest. 
9
LANE, Kin. Shifting Gears Between the Technology and Politics of APIs. In: API evangelist [online]. 26 Jan 2018 

[cit. 2018-04-03]. Dostupné z: https://apievangelist.com/2018/01/26/shifting-gears-between-the-technology-and-

politics-of-apis/  
10

SCHAUS, Paul. How U.S. can avoid U.K.’s mistakes in open banking. In: American Banker [online]. February 

02 2018, 9:30am [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: https://www.americanbanker.com/opinion/how-us-can-avoid-

uks-mistakes-in-open-banking  
11

Více o projektu „open banking“ ve Velké Británii viz související web: https://www.openbanking.org.uk/  

https://www.ft.com/content/d9b3d79e-0995-11e8-8eb7-42f857ea9f09
https://apievangelist.com/2018/01/26/shifting-gears-between-the-technology-and-politics-of-apis/
https://apievangelist.com/2018/01/26/shifting-gears-between-the-technology-and-politics-of-apis/
https://www.americanbanker.com/opinion/how-us-can-avoid-uks-mistakes-in-open-banking
https://www.americanbanker.com/opinion/how-us-can-avoid-uks-mistakes-in-open-banking
https://www.openbanking.org.uk/
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vysvětlit, jakým způsobem banka zajišťuje, že jsou data sdílena bezpečně, tak, aby bylo 

minimalizováno riziko krádeže identity či podvodu. 

Na některé nedostatky platební směrnice upozorňuje článek Porodní bolesti evropské platební 

směrnice PSD2
12

 Michala Vodrážky, který byl publikován na konci ledna v Hospodářských novinách. 

Autor kritizuje skutečnost, že směrnice nedefinuje nově regulované služby, čímž není jasné, zda se 

vztahuje také na zavedené typy služeb, které fungují řadu let bezproblémově. Druhým problémem je 

podle Vodrážky to, že jsou otevřena jen některá data (data o platbách), a jiná (např. zůstatky na spořicích 

účtech) již nikoli. Stejně jako další autoři pak Vodrážka připomíná odklad vydání i nabytí účinnosti 

technických standardů pro autentizaci klientů a bezpečnou komunikaci bank se třetími stranami 

(RTS). Většině členských států se dále nepodařilo směrnici včas transponovat do domácího práva
13

. 

Z jiného úhlu pohledu se na regulaci fintechových společností dívá Jan Šovar v komentáři FinTech 

v Česku: Legislativní iniciativa míří výlučně z Bruselu
14

. Přístup České republiky k regulaci fintechů 

spočívá podle autora v pouhé transpozici evropské směrnice, ačkoli řada států vytváří i národní 

regulaci. Zmíněné společnosti se tak musí řídit běžnými předpisy ze soukromoprávní i veřejnoprávní 

oblasti, což jejich činnost mnohdy znesnadňuje. Evropská směrnice i diskuze v této oblasti proto 

mohou České republice pomoci vytvořit pro fintechové společnosti, jež do budoucna představují velký 

ekonomický potenciál, lepší podmínky. 

V neposlední řadě se řada autorů zabývá souvislostí (či rozpory) směrnice PSD2 a nařízení GDPR. 

Jedním z takových příspěvků je i článek Jana Procházky PSD2 a GDPR – harmonie či disonance?
15

 

publikovaný v časopise Právní rádce. Autor zdůrazňuje nutnost sladit implementaci obou předpisů 

v praxi, a dále se soustředí na dvě témata – na odpovědnost za získání souhlasu klienta ke sdílení 

údajů se třetími stranami a na vymezení citlivých údajů o platbách. Podle autora z požadavků obou 

předpisů není jasné, zda by souhlas klienta ke sdílení údajů o platbách měla zajistit třetí strana 

(subjekt, který bude přistupovat k údajům) nebo sama banka. Podle názoru Jana Procházky bude na 

třetí straně, aby si zajistila souhlas s využitím dat klienta banky v souvislosti s poskytnutím konkrétní 

platební služby, na bance bude naopak zajištění souhlasu k předání údajů dané třetí straně (včetně 

rozsahu poskytnutých dat, četnosti, apod.). Za další nejasnost autor považuje chybějící vymezení 

„citlivých údajů o platbách“ (zatímco GDPR citlivé údaje jasně vymezuje, PSD2 definuje „citlivé 

údaje o platbách“ obecněji a konkrétní posouzení nechává na bankách). Hrozí tak, že banky zaujmou 

spíše opatrný přístup a raději označí za citlivé údaje všechny údaje, které citlivými údaji být mohou. 

V závěru autor upozorňuje na riziko, že banky při implementaci upřednostní soulad s GDPR, a to 

z důvodu hrozících vysokých pokut, které by jim při opomenutí hrozily. To by mohlo posléze 

negativně ovlivnit dosažení přínosů, které se od PSD2 očekávají.  

Do české legislativy směrnici zapracovává zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Jak již bylo 

uvedeno, stále se diskutuje o tom, zda je nový předpis pro banky hrozbou, či spíše příležitostí, jak ale 

informuje článek Banky pouštějí start-upy ke svým datům
16

, v českém prostředí se již objevilo 

několik prvních „vlaštovek“ spolupráce bank a start-upů (a to i přes přechodné období, díky kterému 

mají zatím banky na zpřístupňování svých dat ještě čas). 

 

                                                      
12

VODRÁŽKA, Michal. Porodní bolesti evropské platební směrnice PSD2. In: Hospodářské noviny. 30. 1. 2018, 

s. 19. ISSN 0862-9587. Dostupné také ze sítě resortu MF z Aktivních novin. 
13

Aktuální informace o tom, které členské země EU transponovaly směrnici do své legislativy a do jakých 

zákonů konkrétně, lze zjistit ze systému EUR-Lex na této adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 

NIM/?uri=CELEX:32015L2366  
14

ŠOVAR, Ondřej. FinTech v Česku: Legislativní iniciativa míří výlučně z Bruselu. Právní rádce. 2017, 25(9), 

44. ISSN 1210-4817. Dostupné také ze sítě resortu MF v Aktivních novinách. 
15

PROCHÁZKA, Jan. PSD2 a GDPR: Harmonie, či disonance?. Právní rádce. 2017, 25(10), 46. ISSN 1210-

4817. Dostupné také ze sítě resortu MF v Aktivních novinách. 
16

BUKOVSKÝ, Jaroslav. Banky pouštějí start-upy ke svým datům. In: E15.cz [online]. 2. března 2018 09:00 

[cit. 2018-04-03]. Dostupné z: http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/digitalni-revoluce-ve-

financnictvi-banky-pousteji-start-upy-ke-svym-datum-1344027  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2366
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX:32015L2366
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/digitalni-revoluce-ve-financnictvi-banky-pousteji-start-upy-ke-svym-datum-1344027
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/digitalni-revoluce-ve-financnictvi-banky-pousteji-start-upy-ke-svym-datum-1344027
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Spravedlivé a efektivní zdanění digitální ekonomiky: návrhy Evropské komise  

Ing. Bc. Daniel Kný 

Oddělení 5904, Informační podpora a knihovna 

 

Dne 21. 3. 2018 představila Evropská komise (EK) návrhy dvou směrnic, které se týkají problematiky 

zdanění digitální ekonomiky v EU.
1
 Tato legislativní aktivita se setkala s celou řadou reakcí ze strany 

ekonomických komentátorů, specialistů v daňové oblasti, zájmových sdružení či politických 

představitelů od zcela odmítavých po nadšené. Článek se věnuje stručnému popisu obsahu 

navrhovaných směrnic, důvodům, o které Komise opírá svůj záměr upravit problematiku zdanění 

digitální ekonomiky v EU, a kritické reflexi těchto důvodů i samotných návrhů. Pozornost je zaměřena 

rovněž na otázku, k jakým důsledkům by mohlo přijetí návrhů Komise vést a jaké jsou vůbec šance na 

jejich prosazení v legislativním procesu EU. 

První směrnice,
2
 kterou Komise navrhuje, má představovat dlouhodobé řešení a má vést k reformě 

pravidel pro korporátní daně tak, aby zisky byly evidovány a zdaňovány tam, kde mají firmy významnou 

interakci se svými uživateli prostřednictvím digitálních kanálů. Členské státy by tak mohly zdaňovat 

zisky generované na jejich území, aniž by zde firma musela být fyzicky přítomna. K tomu by mělo 

sloužit zavedení pojmu „digitální přítomnost“ či „virtuální stálá provozovna“, přičemž k naplnění 

definice tohoto pojmu musí být splněno alespoň jedno ze tří kritérií. Firma musí v členském státu 

realizovat příjmy přesahující 7 milionů eur nebo zde musí mít více než 100 000 uživatelů během 

zdaňovacího roku či musí během tohoto období s obchodními partnery uzavřít přes 3000 obchodních 

smluv, na jejichž základě poskytuje digitální služby. Nová pravidla by vedla ke změně způsobu 

alokace zisků mezi členskými státy. Podle Komise by tak bylo lépe reflektováno, jak firmy vytvářejí 

hodnotu v on-line prostředí, a zajistila by se reálnější vazba mezi tím, kde jsou digitální zisky firem 

tvořeny a kde zdaňovány. Komise navrhuje, aby do zisků firem byla započítána tržní hodnota 

následujících položek: zaprvé zisků z využití dat uživatelů (např. díky umístění reklamy), zadruhé 

služeb propojujících uživatele (např. na on-line tržištích či platformách pro sdílenou ekonomiku) a 

zatřetí dalších digitálních služeb (mj. z předplatného streamingových služeb). Toto dlouhodobé řešení 

zdanění digitální ekonomiky pak má být nakonec integrováno do rámce společného konsolidovaného 

základu korporátní daně (CCCTB), jehož návrh v současnosti rovněž prochází legislativním procesem.  

Druhá navrhovaná směrnice
3
 obsahuje dočasné řešení problematiky zdanění digitální ekonomiky. 

Zavedena by byla dočasná daň z příjmů z digitálních aktivit. Tato (nepřímá) daň z obratu by byla 

uvalena na příjmy vytvořené na základě následujících činností: zaprvé prodeje on-line prostoru pro 

reklamu, zadruhé digitálních zprostředkovacích aktivit, které umožňují uživatelům vstupovat do 

vztahů s jinými uživateli a usnadňovat prodej zboží a služeb mezi nimi a zatřetí prodeje dat 

                                                      
1
 Spolu s nimi Komise přijala také právně nezávazné doporučení, v němž nabádá členské státy k úpravě jejich 

bilaterálních daňových dohod se třetími zeměmi. Pro doslovné znění doporučení viz EUROPEAN COMMISSION. 

Commission Recommendation of 21.3.2018 relating to the corporate taxation of a significant digital presence. 

In: European Commission [online]. 21. března 2018 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_ 

customs/sites/taxation/files/commission_recommendation_taxation_significant_digital_presence_21032018_en.pdf.  
2
 EUROPEAN COMISSION. Fair taxation of the digital economy. In: European Commission [online]. 2018 

[cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-

economy_en. Pro úplné znění návrhu směrnice viz EVROPSKÁ KOMISE. Návrh směrnice Rady, kterou se 

stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti. In: EUR-Lex 

[online]. 21. března 2018 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid= 

1524470471097&uri=CELEX:52018PC0147.  
3
 EUROPEAN COMISSION. Fair taxation of the digital economy. In: European Commission [online]. 2018 

[cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-

economy_en. Pro úplné znění návrhu směrnice viz EVROPSKÁ KOMISE. Návrh směrnice Rady o společném 

systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb. In: EUR-Lex 

[online]. 21. března 2018 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri= 

CELEX:52018PC0148.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/commission_recommendation_taxation_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/commission_recommendation_taxation_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1524470471097&uri=CELEX:52018PC0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1524470471097&uri=CELEX:52018PC0147
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52018PC0148
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vytvořených z informací, které o sobě uživatelé poskytnou. Přechodná daň by se vztahovala pouze na 

firmy s celosvětovým ročním příjmem od 750 milionů eur a s příjmem z digitálních aktivit na území 

EU od 50 milionů eur. Komise navrhuje 3% sazbu daně a předpokládá roční výnos ve výši 5 mld. eur, 

který by plynul do rozpočtů členských zemí.  

EK uvádí řadu důvodů, proč přichází s příslušnými legislativními návrhy. Mezinárodní pravidla pro 

korporátní daně podle ní neodpovídají současné realitě, kdy různé obchodní modely umožňují firmám 

tvorbu zisku z digitálních služeb, aniž by vůbec v dané zemi byly fyzicky přítomny. Současné daňové 

systémy rovněž nedokážou rozpoznat nové způsoby, jak jsou zisky v digitálním světě generovány. 

Zatímco například uživatelé v jedné zemi přispívají k tvorbě hodnoty sdílením svých preferencí na 

sociálních sítích, zisky jsou často zdaňovány v jiné zemi, kde nadnárodní společnost vyvinula 

příslušné reklamní algoritmy.
4
 Komise dále uvádí, že digitalizované firmy v průměru čelí výrazně 

nižší efektivní sazbě daně (9,5 %) ve srovnání s tradičními obchodními modely (23,2 %).
5
 Příjmy 

digitálních firem rovněž rostou mnohem rychleji (14 % ročně) jak v porovnání s dalšími IT a 

telekomunikačními společnostmi (3 % ročně), tak i s ostatními nadnárodními firmami (0,2 % ročně). 

Kombinace rychlého růstu digitálních firem s jejich nízkým zdaněním tak vede k podkopání rozpočtových 

příjmů členských zemí EU. Některé členské státy konec konců již začaly podnikat jednostranné kroky 

směrem ke zdanění digitální ekonomiky, což Komise považuje za velké riziko pro jednotný (digitální) 

trh. Aby zabránila jeho fragmentaci, přichází tak s prozatímním řešením v podobě 3% daně z obratu 

digitálních firem. Jak již lze dovodit z výše uvedených efektivních sazeb daně, nezajišťuje současný 

daňový režim rovné podmínky při soutěži tradičních a digitálních firem. Ačkoliv jistá míra daňové 

podpory digitalizace i výzkumu a vývoje je záměrná, kombinace mobilnější a virtuálnější povahy 

digitálního obchodního modelu s mezerami a nesouladem mezi různými národními daňovými režimy 

umožňuje výraznější snížení daňového zatížení digitálních firem, než jaké bylo očekáváno. Komise 

deklaruje, že hlavní výzvou a zároveň jejím záměrem je nastavení prostředí, kde mohou být využity 

digitální příležitosti pro podporu evropské konkurenceschopnosti a rovněž zajištěno férové zdanění. 

Přitom respektuje základní princip mezinárodních pravidel, že zisky mají být daněny tam, kde je 

vytvářena příslušná hodnota. EU aktivně podporuje snahy o řešení problematiky zdanění digitální 

ekonomiky na globální úrovni, přičemž hlavní platformu pro tyto snahy představuje OECD. Hledání 

konsensu na této úrovni je však obtížné a EU si již podle Komise nemůže dovolit dále čekat. EK vidí 

ve svých návrzích potenciál jasného příkladu, jak by diskutované principy na mezinárodní úrovni 

mohly být transformovány do moderního, spravedlivého a efektivního rámce korporátního zdanění 

přizpůsobeného digitální éře.  

Philip Stephens v článku pro Financial Times „Three cheers for the European Commission’s tax on tech“
6
 

považuje návrhy Komise za krok správným směrem, co se týče povolání digitálních firem ke 

společenské odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že zanedbatelné daňové příjmy od některých 

celosvětově nejziskovějších firem představují mocnou zbraň v rukách antiglobalizačních populistů, 

měli by zastánci otevřeného mezinárodního obchodu a liberálně demokratické vlády takové iniciativě 

tleskat. Stephens naznačuje, že navrhovaná daň z obratu by mohla podchytit některé skryté zisky, 

které digitální firmy generují v EU. Zároveň považuje spojení problematiky digitální daně s jinými 

transatlantickými spory (mj. ohledně cel na ocel a hliník) za záškodnickou taktiku administrativy USA 

vzhledem k tomu, že daň není namířena cíleně na americké společnosti, ale na zhruba 100 nadnárodních 

firem z celého světa. Bez daňových příjmů podle Stephense nemohou vlády podniknout opatření 

v oblasti vzdělávání, trhu práce či sociální péče, která jsou nezbytná pro zmírnění ekonomické 

dislokace řady občanů.  

                                                      
4
 EUROPEAN COMISSION. Fair taxation of the digital economy. In: European Commission [online]. 2018 

[cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-

economy_en.  
5
 EUROPEAN COMISSION. Questions and answers on a fair and efficient tax system in the EU for the digital 

single market. In: European Commission [online]. March 21, 2018 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: http://europa.eu/ 

rapid/press-release_MEMO-18-2141_en.htm.   
6
 STEPHENS, Philip. Three cheers for the European Commission’s tax on tech. In: FT.com [online]. March 21, 2018, 

2:32 pm [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/6af07a2e-2cf4-11e8-9b4b-bc4b9f08f381# 

myft:list:page.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/fair-taxation-digital-economy_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2141_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2141_en.htm
https://www.ft.com/content/6af07a2e-2cf4-11e8-9b4b-bc4b9f08f381#myft:list:page
https://www.ft.com/content/6af07a2e-2cf4-11e8-9b4b-bc4b9f08f381#myft:list:page
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V rozhovoru pro International Tax Review „Q&A: EC’s Stephen Quest talks about the EU’s digital 

tax future“
7
 dostal prostor k obhajobě návrhů Komise její generální ředitel pro daně a celní unii 

Stephen Quest. Ten mj. vyvrací přirovnání přechodné digitální daně k „dočasnému“ unijnímu řešení 

DPH na začátku 90. let, které však vydrželo dodnes. Tehdy se totiž jednalo o urychlené řešení 

administrativního problému, zatímco současný tlak na rychlé přijetí nějaké formy přechodné digitální 

daně je spíše politické povahy. Na dotaz ohledně potenciální nadbytečnosti iniciativy na úrovni EU, 

když je problematika zdanění digitální ekonomiky řešena na úrovni OECD, Quest reaguje dvěma 

argumenty. Zaprvé je podle něj třeba mít společnou pozici EU při jednáních OECD a G20 a nikoliv 28 

zvláštních stanovisek. Zadruhé má Komise v popisu práce péči o společný (digitální) trh, přičemž 

vyčkávání na globální řešení by mohlo vést k mixu 28 odlišných úprav digitálního daňového práva, 

což by poškodilo evropské firmy. Quest rovněž tvrdí, že Komise neusiluje o nějaký specifický daňový 

režim pro digitální firmy jako spíše o nastavení systému, který lépe zohlední, jak je hodnota tvořena 

v digitální ekonomice, a zdaní ji spravedlivým a vyváženým způsobem. 

Zajímavý pohled na dočasnou digitální daň nabízí Simon Nixon ve svém komentáři ve Wall Street 

Journal „Europe plants a flag in the digital-tax debate“.
8
 Ačkoliv Komise odmítá, že by digitální daň 

byla namířena proti Spojeným státům, nemohla si podle Nixona vybrat provokativnější moment 

k předložení příslušných návrhů. Nixon uznává, že argument Komise založený na ochraně jednotného 

trhu má své opodstatnění, protože až deset zemí zvažuje zavedení svých vlastních internetových daní. 

Zhruba polovina z firem dotčených digitální daní EU však bude pravděpodobně pocházet z USA, 

přičemž Komise dle citovaného představitele jedné z technologických firem nebere v potaz, že ve 

Spojených státech proběhla daňová reforma, která dovede americké firmy s významnými zahraničními 

činnostmi k vyšším odvodům v rámci americké korporátní daně. Vzhledem k tomu, že by podle 

návrhu Komise byla digitální daň považována za výdaj pro daňové účely, vedlo by její zavedení ke 

snížení daňových příjmů USA. Naneštěstí však mezinárodní snahy o nastolení pravidel pro zdanění 

digitální ekonomiky podle Nixona nikam nevedou. Pokud tedy bude EU v otázce digitální daně 

vystupovat jednotně, může to být – podobně jako v otázkách zahraničního obchodu – nakonec ona, 

kdo se při formulaci pravidel globálního daňového systému prosadí. 

Kritický tón ve vztahu k dočasné digitální dani můžeme zaznamenat v komentáři od The Economist 

„The old one-two“.
9
 Na jednu stranu připouští, že dani z obratu se lze vyhnout obtížněji než dani ze 

zisku, v jejímž případě nadnárodní firmy využívají celé řady účetních operací (mj. vnitroskupinových 

půjček) k přesunu zisků do zemí (např. do Irska či Lucemburska), kde čelí nízkým sazbám daně. Na 

druhou stranu se daň z obratu může vymstít. Není např. jasné, co bude se ztrátovými firmami, které 

mají vysoký obrat. Zmíněny jsou rovněž námitky amerického ministra financí Steva Mnuchina, který 

nepovažuje daň z obratu internetových firem za spravedlivé opatření. Zároveň stále probíhá živá 

debata, kde přesně vlastně technologičtí giganti vytváří zdanitelnou hodnotu. Je to tam, kde sídlí jejich 

programátoři? Nebo tam, kde se nachází jejich duševní vlastnictví? Případně tam, odkud pocházejí 

jejich uživatelé? Jako slibnější se podle The Economist jeví návrh směrnice, který nabízí dlouhodobé 

řešení problematiky zdanění digitální ekonomiky. Zdaněny by podle něj byly digitální zisky, nikoliv 

příjmy firem. Je však poněkud nejasné, jaká část zisků by se odvozovala z příjmů, jež v daném návrhu 

definují, které firmy by byly podrobeny příslušné dani. Komentář připouští, že hrozba digitální daně 

z obratu může urychlit plány na lepší zdanění zisků. 

Také úvodník on-line verze britského deníku The Daily Telegraph „Tech tax reforms“
10

 kritizuje 

navrhovanou přechodnou digitální daň EU i podobnou iniciativu britského ministerstva financí 

                                                      
7
 Q&A: EC’s Stephen Quest talks about the EU’s digital tax future. International Tax Review [online]. 2018. 

ISSN 09587594. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/2010268001?accountid=45378.  
8
 NIXON, Simon. Europe plants a flag in the digital-tax debate. In: WSJ.com [online]. March 21, 2018, 7:59 pm 

[cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/europe-plants-a-flag-in-the-digital-tax-debate-

1521676758.  
9
 The old one-two. The Economist, 426 (9084), 60-61 (Mar 24, 2018). Dostupné též z: https://search.proquest.com/ 

docview/2017355386?accountid=45378  
10

 Tech tax reforms. In: Telegraph.co.uk [online]. March 22, 2018, 7:06 pm [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: 

https://www.telegraph.co.uk/opinion/2018/03/22/tech-tax-reforms/.  

https://search.proquest.com/docview/2010268001?accountid=45378
https://www.wsj.com/articles/europe-plants-a-flag-in-the-digital-tax-debate-1521676758
https://www.wsj.com/articles/europe-plants-a-flag-in-the-digital-tax-debate-1521676758
https://search.proquest.com/docview/2017355386?accountid=45378
https://search.proquest.com/docview/2017355386?accountid=45378
https://www.telegraph.co.uk/opinion/2018/03/22/tech-tax-reforms/
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(tzv. Google tax). Danit obrat místo zisku není dobrý nápad, protože potlačuje podnikavost a inovaci. 

Řešením podle úvodníku není ignorovat klesající příjmy státních rozpočtů od technologických 

gigantů, ale globální reforma korporátní daně. Podobným způsobem, avšak podrobněji argumentuje 

i Paul MacDonnell, výkonný ředitel Globální digitální nadace v článku „Europe needs corporate tax 

reform – a digital tax isn’t it“.
11

 Vítá návrh Komise na společný konsolidovaný základ korporátní 

daně (CCCTB) i navrhovanou směrnici, která řeší zdanění digitální ekonomiky z dlouhodobého 

hlediska, za podmínky, že nepovede k dvojímu zdanění a k destabilizujícím rozdílům ve vztahu 

k daňovým režimům mimo EU. Souhlasí také s tím, že nadnárodní firmy by měly být podrobeny dani 

ze zisků v zemích, jejichž obyvatelé, právní systémy a infrastruktura přispěly k tvorbě těchto zisků. 

Odmítá však specifické opatření, zejména v podobě 3% daně z obratu, zaměřené na digitální firmy. 

MacDonnel se domnívá, že skutečným důvodem pro příslušnou iniciativu je evropská snaha o zvěcnění 

aspektů digitální ekonomiky nacházejících se mimo zisky či oceňování. Kriticky přitom nahlíží na 

vznikající evropskou doktrínu, jež označuje interakce digitálních platforem s uživateli, kteří za služby 

neplatí, za transakce s finanční hodnotou. Komise podle něj správně identifikuje příspěvek uživatelů 

k tvorbě hodnoty digitálních platforem, avšak je třeba dodat, že mají lví podíl na využití této hodnoty 

skrze nižší transakční náklady, snadněji dostupná zaměstnání či zlepšený přístup ke kultuře. Zdanění 

obratu digitálních platforem by tak nevedlo jenom k poškození evropské produktivity, ale také 

potrestání evropských spotřebitelů za výhody, které získaly díky digitálním platformám.    

Kritické vyznění má rovněž komentář Leonida Bershidskyho „The EU digital tax is back on the 

agenda – and as wrong as ever“.
12

 Není sice podle něj nutné se obávat, že by přechodná digitální daň 

způsobila masivní výpadky v rozpočtech zemí s nízkou sazbou korporátní daně (jako např. Irsko), kde 

sídlí některé velké technologické společnosti. Bershidsky se však domnívá, že dočasná daň z obratu by 

se mohla stát stejně vytrvalou jako evropská pravidla pro DPH ze začátku 90. let. Není podle něj třeba 

přijímat nějaké velké globální či evropské daňové reformy, protože technologické firmy jsou samy 

o sobě ochotny dobrovolně akceptovat větší odvody, aby se vyhnuly neustálým útokům ze strany 

politiků a nejisté daňové legislativě. Philip Connolly v článku „PwC boss: EU digital tax proposal is 

‘not fit for purpose’“
13

 uvádí, že by zavedení digitální daně mohlo stát Irsko až 250 milionů eur na 

ušlých daňových příjmech. Cituje také zprávu OECD, která pár dní po zveřejnění návrhů Komise 

varuje před možnými negativními dopady unilaterálně zavedené digitální daně EU na investice a 

hospodářský růst. 

Ještě ostřeji na návrhy Komise reaguje úvodník Wall Street Journal „Europe’s tax war on U.S. tech“.
14

 

Tvrdí, že Evropa záměrně usiluje o zdanění amerických technologických firem a zahajuje tak svou 

vlastní hospodářskou válku proti USA. S využitím dat think tanku ECIPE, jenž odhaduje, že míra 

zdanění technologických firem je 29 % v porovnání s 28 % v případě tradičních společností, zpochybňuje 

čísla, se kterými pracuje Evropská komise. Navrhovaná daň z obratu představuje skrytý způsob, jak 

omezit vnitrounijní daňovou konkurenci a jak redistribuovat výnosy ze států s nižšími daňovými 

sazbami do zemí se sazbami vyššími. Evropa podle WSJ nemá být překvapena, pokud Donald Trump 

využije tuto iniciativu jako záminku pro eskalaci svého protekcionismu.
15

 Jasně negativní postoj vůči 

návrhům Komise vyjádřila ve svém prohlášení „NTU criticizes EU cigital tax scheme as 

                                                      
11

 MACDONNELL, Paul. Europe needs corporate tax reform – a digital tax isn’t it. In: EUobserver [online]. 

March 23, 2018, 12:25 am [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://euobserver.com/opinion/141423.  
12

 BERSHIDSKY, Leonid. The EU digital tax is back on the agenda – and as wrong as ever. In: Independent.ie 

[online]. March 17, 2018, 2:30 am [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://www.independent.ie/business/ 

technology/news/the-eu-digital-tax-is-back-on-the-agenda-and-as-wrong-as-ever-36713833.html.  
13

 CONNOLLY, Philip. PwC boss: EU digital tax proposal is ‘not fit for purpose’. In: The Sunday Times 

[online]. March 25, 2018, 12:01 am [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://www.thetimes.co.uk/article/pwc-boss-

eu-digital-tax-proposal-is-not-fit-for-purpose-ws0j29tkc.  
14

 Europe’s tax war on U.S. tech. In: WSJ.com [online]. March 21, 2018, 6:45 pm [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: 

https://www.wsj.com/articles/europes-tax-war-on-u-s-tech-1521672316.  
15

 Viz též reakci na tento úvodník ve formě zveřejněného dopisu od Michaela Stumoa, výkonného ředitele 

Koalice pro prosperující Ameriku. STUMO, Michael. EU is right to seek more taxes from U.S. platforms. In: 

WSJ.com [online]. April 2, 2018, 11:17 am [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/eu-is-

right-to-seek-more-taxes-from-u-s-platforms-1522682260.    
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https://www.wsj.com/articles/eu-is-right-to-seek-more-taxes-from-u-s-platforms-1522682260
https://www.wsj.com/articles/eu-is-right-to-seek-more-taxes-from-u-s-platforms-1522682260


Podrobně k tématům                                                                                             Informace Odborné knihovny MF  

__________________________________________________________________________________________ 

12 

'ungrounded, complex, and discriminatory'“
16

 také americká Národní unie daňových poplatníků 

(NTU). Zdravé zásady daňové správy podle ní porušuje i Komisí navrhovaná nová definice fyzické 

přítomnosti pro daňové účely, tedy virtuální stálá provozovna či digitální přítomnost. NTU dále uvádí, 

že výnosy z korporátní daně členských států EU za posledních dvacet let rostly o 40 % rychleji než 

jejich hospodářství. Kritizovány jsou dokonce dopady na vládu práva v EU. 

Za arbitra výše citovaných komentářů a stanovisek bychom do jisté míry mohli považovat odborný 

článek Georga Koflera, Guntera Mayra a Christopha Schlagera „Taxation of the digital economy: 

"quick fixes" or long-term solution?“,
17

 který však v European Taxation vyšel ještě před oficiálním 

zveřejněním legislativních návrhů EK. Za povšimnutí stojí již samotná skutečnost, že autoři oceňují 

zprávy Komise a OECD, co se týče zmapování rozdílů mezi daňovým zatížením tradičních a 

digitálních obchodních modelů. Rovněž připouští, že hranice, které oddělují předměty daně z příjmu a 

zdanění spotřeby, se mohou čím dál tím více rozmazávat. V politických i technických debatách je 

podle nich tendence k přijetí pohledu na takovou daň z příjmu, která je více spojena s poptávkou 

v jurisdikci trhu spíše než s nabídkou v jurisdikci sídla firmy. Co se týče krátkodobých i dlouhodobých 

řešení zdanění digitální ekonomiky, jež jsou součástí dvou navrhovaných směrnic, uvádí autoři jejich 

výhody i nevýhody a vyzývají k diferencovanému přístupu podle různých digitálních obchodních 

modelů, přičemž blíže popisují rozdíly mezi obchodním modelem Amazonu a Googlu.  

Šanci návrhů směrnic na prosazení v legislativním procesu EU se věnují Mehreen Khan, Rochelle 

Toplensky a Guy Chazan v článku „Berlin gets cold feet over EU tech tax promoted by Macron“.
18

 

Zatímco Evropský parlament v této oblasti disponuje pouze konzultativní pravomocí, rozhoduje Rada 

EU jednomyslně. Návrhy Komise přitom čelí opozici ze zemí s nízkými sazbami korporátních daní, 

mezi něž patří Irsko či Lucembursko. Nizozemsko, Dánsko a Finsko prosazují mezinárodní řešení na 

úrovni OECD. Rovněž Německo modifikuje svou původní podporu návrhům Komise. Nově vyjadřuje 

skepsi vůči dani úzce zaměřené na příjmy digitálních firem a obává se dalších sporů se Spojenými 

státy v době, kdy nad světem visí hrozba obchodní války. Obavy se také týkají toho, jak přesun 

zdanění z produkce na spotřebu může zasáhnout německé automobilové firmy, které se čím dál tím 

více zaměřují na produkci chytrých aut budoucnosti, jež jsou závislá na datech. Přesto ve společném 

prohlášení Spojené království, Francie, Německo, Itálie i Španělsko podpořily koordinovaný postup na 

úrovni EU ve chvíli, kdy chybí širší globální konsensus. Meehren Khan a Rochelle Toplensky 

v článku „The EU’s ‘digital tax’: how US tech groups would be hit“
19

 vyjadřují skepsi ohledně toho, 

zda získají návrhy Komise podporu všech 28 členských států EU. Jako plán B se tak zvažuje posílená 

spolupráce pouze těch zemí, které budou ochotny v oblasti zdanění digitální ekonomiky společně 

postupovat. Zatímco v březnových závěrech Evropské rady
20

 není o problematice zdanění digitální 

ekonomiky výraznější zmínka, bude se tomuto tématu věnovat červnový summit lídrů EU.   

Na závěr lze konstatovat, že komentáře a stanoviska vůči návrhům Evropské Komise na zdanění 

digitální ekonomiky se liší v samotné definici problému. Skutečně tzv. digitální firmy unikají 

efektivnímu a spravedlivému zdanění a jsou podrobeny nižším efektivním sazbám daně než tradiční 

obchodní modely? Většina komentářů a odborných zdrojů v této otázce dává za pravdu Komisi. Z toho 

také vyplývá relativní shoda, že v dlouhodobém horizontu je třeba v této oblasti podniknout nějaká 

opatření. Jasně preferované je globální řešení, avšak nepanuje shoda, nakolik je možné ho dosáhnout 

                                                      
16

 NTU Criticizes EU digital tax scheme as 'ungrounded, complex, and discriminatory'. Targeted News Service 

[online]. Mar 21, 2018. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/2016817975?accountid=45378.  
17

 KOFLER, Georg; MAYR, Gunter; SCHLAGER, Christoph. Taxation of the digital economy: "quick fixes" or 

long-term solution? European Taxation. 2017, 57(12), 523-532.  
18
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by Macron. In: FT.com [online]. March 21, 2018, 7:33 pm [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://www.ft.com/ 
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FT.com [online]. March 21, 2018, 3:53 pm [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/1cbff630-

2d09-11e8-9b4b-bc4b9f08f381#myft:list:page.  
20

 EVROPSKÁ RADA. Zasedání Evropské rady (22. března 2018) - závěry. In: Consilium [online]. 23. března 

2018 [cit. 2018-04-23]. Dostupné z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2018-INIT/cs/pdf.  
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v rámci rozumného časového horizontu či zda vůbec je to možné. Komisí navrhovaná směrnice, která 

obsahuje krátkodobé řešení v podobě přechodné (dočasné) daně z příjmu z poskytování digitálních 

služeb, je podrobena poměrně ostré kritice, přičemž vyhlídky na její jednomyslné prosazení v Radě 

EU jsou v současné době poměrně špatné. Nelze tedy vyloučit rozhodnutí užší skupiny členských států 

EU pro posílenou spolupráci v této oblasti. 
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Daně  

Alena Schillerová ; rozhovor vedli David Klimeš a David Minařík   

Babiš je nejlepší šéf v mém životě    

Ekonom, Sv. 62, (2018) č. 11, s. 22-27  

Rozhovor s ministryní financí A. Schillerovou o připravované novele zákona o elektronické evidenci 

tržeb, novém off-line režimu pro nejmenší podnikatele v rámci EET, termínu začátku třetí a čtvrté 

etapy EET a poslaneckém pozměňovacím návrhu vyčleňujícím všechny podnikatele s obratem do 

milionu korun z evidence tržeb. Dále se ministryně vyjadřuje k daňovému balíčku a jeho politickému 

prosazování, plánům na zrušení superhrubé mzdy, snížení efektivní sazby daně z příjmů fyzických 

osob a solidární přirážky a snížení celkové odvodové zátěže živnostníků. Zmiňuje také připravovaný 

nový zákon o daních z příjmů, požadavek na výměnu daňových informací se zahraničními správci 

daně, zajišťovací příkazy i soudní spory s nimi spojené.  

René Offermanns, Steef Huibregtse, Louan Verdoner, Jakub Michalak   

Bridging the CCCTB and the arm's length principle : a value chain analysis approach    

Propojení CCCTB se zásadou obvyklých tržních podmínek : přístup prostřednictvím analýzy 

hodnotového řetězce  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 11, p. 466-480  

Autoři analyzují návrhy na společný konsolidovaný základ daně (CCTB) a společný konsolidovaný 

základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB) v kontextu transferového oceňování. Docházejí 

k závěru, že přístup prostřednictvím analýzy hodnotového řetězce je jediným možným způsobem, jak 

sladit CCCTB pravidla se zásadou obvyklých tržních podmínek. Uvedeno je také několik početních 

příkladů, v nichž je znázorněna aplikace CCCTB jak ve vztahu k operacím uvnitř EU, tak i mimo ni. - 

Poznámky. -- K CCTB/CCCTB viz též s. 504-507.  

Milena Otavová  

Daňové aspekty fúzí    

Daně a právo v praxi, Sv. 23, (2018) č. 3, s. 15-19  

Příspěvek se zaměřuje na daňové povinnosti zúčastněných korporací při jejich fúzi (zejména sloučení) 

z pohledu daně z příjmů právnických osob. Autorka nejprve představuje právní úpravu fúze 

obchodních společností z pohledu zákona o daních z příjmů a podmínky pro využití určitých daňových 

výhod při fúzi. Dále se věnuje lhůtám pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, 

placení záloh na daň z příjmů a daňovým odpisům hmotného majetku v souvislosti s přeměnami 

obchodních korporací. Seznamuje také s uplatněním daňové ztráty a dalších odčitatelných položek a 

slev na dani i s dalšími možnostmi čerpání daňových výhod z pohledu zúčastněné korporace. 

Doplněno příklady.  

Zdeněk Morávek  

Daňové přiznání veřejně prospěšného poplatníka    

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 19, (2018) č. 3-4, s. 18-20  

Příspěvek se nejprve věnuje lhůtám a povinným náležitostem podání daňového přiznání k dani z příjmů 

právnických osob za r. 2017 a poté se podrobněji zaměřuje na specifika veřejně prospěšného 

poplatníka a jeho daňového přiznání k dani z příjmů. Komentuje obsah formuláře daňového přiznání 

se zdůrazněním konkrétních řádků, na které je z hlediska příspěvkových organizací nutno se zaměřit. 

Autor upozorňuje, že pokud veřejně prospěšnému poplatníkovi nevznikne daňová povinnost, nemá 

povinnost podávat daňové přiznání.  

Zdeněk Morávek  

Dary přijaté neziskovými subjekty a jejich zdanění    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 13, (2018) č. 3-4, s. 102-104  

Autor nejprve charakterizuje darovací smlouvu a bezúplatné plnění dle nového občanského zákoníku. 

Poté se zaměřuje na zdaňování přijatých darů z pohledu veřejně prospěšných poplatníků a na podmínky 

osvobození bezúplatných příjmů těchto poplatníků od daně z příjmů. Upozorňuje, že od r. 2018 byla 
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vyčleněna skupina poplatníků, u kterých jsou bezúplatné příjmy osvobozeny od daně vždy, bez ohledu 

na účel použití daru. Jedná se o územní samosprávné celky nebo jimi zřízené příspěvkové organizace, 

dobrovolné svazky obcí, veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy se sídlem na území ČR. 

Problematiku osvětluje na příkladech.   

Matthias Oldiges   

Das Ende der Aufteilungsgebote im UStG? : Konsequenzen aus dem EuGH-Urteil Stadion 

Amsterdam CV zur einheitlichen Leistung und zum einheitlichen Steuersatz    

Konec separačních povinností v zákoně o DPH? : důsledky rozsudku Evropského soudního 

dvora Stadion Amsterdam CV k jednotnému plnění a jednotné daňové sazbě   

Der Betrieb, Jg. 71, (2018) Nr. 10, S. 541-544  

K rozsudku Soudního dvora Evropské unie z 18.1.2018 v kauze Stadion Amsterdam CV (C-463/16), 

který požaduje jednotnou daňovou sazbu DPH za jednotné plnění. Tím je podle autora zpochybněna 

konformita části německého zákona o DPH s unijním právem, neboť německá norma u řady plnění 

předpokládá jejich rozčleňování na jednotlivé části s odlišnými daňovými sazbami (např. u hotelových 

služeb či prodeje nemovitostí). - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M13.  

João Sérgio Ribeiro  

Did the ECJ go too far in Brisal (Case C-18/15)?    

Zašel ESD příliš daleko v případu Brisal (C-18/15)?  

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 11, p. 496-502  

Autor v článku kritizuje rozhodnutí ESD v případu Brisal s tím, že soud zašel příliš daleko při 

ztotožnění rezidentů s nerezidenty s ohledem na odpočet nákladů. Došlo tak ke vzniku nadměrné 

administrativní zátěže jak pro finanční úřady, tak pro daňové poplatníky. Rozhodnutí rovněž skrytě 

pobízí členské státy k tomu, aby se vzdaly zdanění úroků u zdroje. Autor obviňuje ESD z příliš 

fundamentalistického postoje k volnému pohybu a rozsudek v případu Brisal vnímá jako podkopávání 

daňové suverenity členských států EU. - Poznámky.  

Nils Linnemann, Falko Weiß  

Die geplante Abschaffung der Abgeltungssteuer - Analyse des Entwurfs des Koalitionsvertrags 

zwischen CDU, CSU und SPD vom 7.2.2018    

Plánované zrušení srážkové daně - analýza návrhu koaliční smlouvy mezi CDU, CSU a SPD 

ze 7.2.2018   

Finanz-Rundschau, Jg. 100, (2018) Nr. 5, S. 220-225  

V souvislosti se zaváděním mezistátní automatické výměny daňových informací se v Německu množí 

požadavky na zrušení nebo omezení paušální srážkové daně (Abgeltungssteuer) na kapitálové příjmy, 

která byla v r. 2007 zavedena primárně kvůli absenci nástrojů na zamezení odlivu zisků do zahraničí. 

Také koaliční smlouva čtvrtého kabinetu kancléřky A. Merkelové obsahuje cíl zrušení srážkové daně 

na úrokové výnosy. Autoři článku podrobují otázku konce srážkové daně kritické analýze, v níž 

nejprve zkoumají daňovou zátěž jejích plátců vůči plátcům daně z příjmů fyzických osob a následně 

předkládají argumenty z odborné literatury proti vyššímu zdanění dividend a na podporu rozlišování 

mezi příjmy z dividend a z úroků. - Poznámky. -- K tématu viz také Der Betrieb č. 8/2018, s. M4-M5 

(komentář) a s. 393-399 (analýza daňověpolitických cílů v koaliční smlouvě mezi CDU, CSU a SPD).   

Daniel Delhaes  

Die Maut- und Klauenseuche : Verkehrsinfrastruktur    

Mýtovka a kulhavka : dopravní infrastruktura   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 49 (9.3.2018), S. 11  

Spuštění mýtného systému pro osobní vozidla na německých dálnicích a silnicích 1. třídy (Bundesstraßen) 

má oproti původnímu termínu již více než dva roky zpoždění. A v ohrožení je i náhradní termín v r. 2019, 

a to nejen kvůli žalobám sousedních států u Soudního dvora EU, ale především pro průtahy v procesu 

výběru provozovatele systému. Stále otevřené přitom zůstávají zásadní otázky týkající se ochrany 

osobních údajů, údržby platebních terminálů na hranicích země či ručení provozovatele za 

hospodárnost systému. 
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Václav Benda  

DPH u finančních činností v roce 2018    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 26, (2018) č. 4, s. 28-33  

Finanční činnosti patří mezi vyjmenovaná plnění, na něž se vztahuje osvobození od daně bez nároku 

na odpočet daně dle zákona o DPH. Finanční činnosti jsou vymezeny v § 54, dílčí změny v tomto 

vymezení byly provedeny novelou zákona o DPH č. 371/2017 Sb. v návaznosti na zákon o platebním 

styku s účinností od 13.1.2018. Článek se nejprve zaměřuje na vymezení předmětu daně a místa plnění 

pro finanční služby. Poté představuje osvobození od daně u finančních činností prováděných především 

bankami, u finančních činností prováděných v souvislosti s investičními nástroji a u ostatních finančních 

činností. V závěru stručně shrnuje pravidla pro uplatňování odpočtu daně ve vztahu k finančním činnostem 

vyplývající z § 72 až § 79c zákona o DPH.  

Alžběta Vejvodová  

Finanční úřady mají políčeno na spřízněné podniky    

Právní rádce, Sv. 26, (2018) č. 2, s. 18-20  

Finanční úřady v ČR považují převodní ceny za vysoce rizikový nástroj vedoucí k daňovým únikům. 

Příspěvek informuje o nárůstu počtu kontrol v oblasti převodních cen u nás i v zahraničí a upozorňuje 

na některé indikátory rizikovosti obchodů mezi spřízněnými osobami a službami poskytnutými v rámci 

skupiny. Autorka uvádí, že se chystá novelizace pokynů GFŘ k převodním cenám D-334, a 

zdůrazňuje, že dle daňového řádu nese důkazní břemeno u správnosti cen účtovaných v rámci skupiny 

daňový poplatník. Zmiňuje některá soudní rozhodnutí k dané problematice a zaměřuje se na stanovení 

správné výše převodních cen a dokumentaci dokládající skutečně vynaložené náklady a další skutečnosti 

týkající se převodních cen. -- K tématu směrnice ATAD v Česku viz také příspěvek na s. 40-41.  

Andreas Kowallik  

Herausforderungen aus der Besteuerung hybrider und digitaler Geschäftsmodelle : aktueller Stand, 

erwartete Entwicklungen sowie Handlungsempfehlungen    

Výzvy vyplývající ze zdanění hybridních a digitálních obchodních modelů : aktuální stav, 

očekávaný vývoj, jakož i doporučení dalšího postupu   

Der Betrieb, Jg. 71, (2018) Nr. 11, S. 599-603  

Diskuse na úrovni OECD, Evropské unie i v rámci vznikající německé koaliční vlády naznačují, že 

otázka zdanění digitální ekonomiky nebude jen teoretickou, ale i praktickou disciplínou. Autor 

předkládá několik návrhů na definici digitálních obchodních modelů vzešlých z dosavadní odborné 

diskuse, kriticky hodnotí dosavadní německý přístup k procesu digitalizace, shrnuje mezinárodní a 

některé národní návrhy na zdanění digitálního a hybridního hospodářství a dává dotčeným podnikům 

doporučení, s čím by měly v souvislosti s možnými daňovými změnami počítat. - Poznámky. -- 

Shrnutí článku na s. M13.  

Ulrich Prinz, Fabian Ludwig  

ICAP-Pilotprojekt der OECD - Ein neuer internationaler Betriebsprüfungsansatz    

Pilotní projekt OECD "ICAP" - nová mezinárodní metoda podnikového daňového auditu   

Der Betrieb, Jg. 71, (2018) Nr. 9, S. 477-478  

Dne 23.1.2018 byl spuštěn v rámci OECD pilotní projekt pro další vývoj podnikového daňového 

auditu s názvem "International Compliance Assurance Programme" (ICAP). Projekt se zaměřuje na 

multilaterální, kooperativní posuzování daňových rizik u nadnárodních podniků a jeho cílem je 

zvýšení účinnosti přeshraničních kontrol, jakož i zajištění vyšší míry jistoty v rovině práva a plánování 

pro podniky. K programu se zatím jako aktivní účastníci přihlásily Austrálie, Velká Británie, Itálie, 

Japonsko, Kanada, Nizozemí, Španělsko a USA. Autoři shrnují doposud známé informace o ICAP a 

jeho systému vyhodnocování rizik a vyjadřují politování, že Německo na projektu participuje pouze 

jako pozorovatel. - Poznámky.  
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Vilma Priluckyte  

Is Lithuania's measure combating VAT avoidance compatible with the VAT Directive?    

Je litevské opatření proti vyhýbání se DPH kompatibilní se směrnicí o dani z přidané hodnoty?   

International VAT monitor, Vol. 29, No. 1 (2018), p. 11-16  

Členské státy EU mají možnost ve své legislativě stanovit výši obratu, do jejíhož dosažení se podniky 

nemusí registrovat k DPH. V Litvě odpovídá tato hranice 45 000 eur, zároveň však platí, že pokud 

určitá osoba ovládá několik právnických osob, posuzuje se výše obratu pro všechny tyto právnické osoby 

dohromady. Účelem tohoto opatření je zabránit situaci, kdy by majitel podniku firmu rozdělil záměrně 

na několik menších, aby se vyhnul placení DPH. Evropská směrnice o DPH však hovoří o možnosti 

seskupování za účelem DPH pouze v článku 11 a Litva podle autorky nesplnila podmínky, které jsou 

s možností implementace tohoto ustanovení do národní legislativy spojeny. - Poznámky.  

Jana Strachoňová-Drexlerová   

Karuselové podvody    

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 19, (2018) č. 3-4, s. 54-57  

Autorka nejprve rozebírá podstatu karuselových podvodů, které patří mezi podvody na úseku daně z přidané 

hodnoty a představují významnou část úniků DPH. Uvádí, že karuselové podvody se kvalifikují jako 

trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku. 

Problematická bývá kvalifikace jednání ostatních účastníků řetězce v podvodu. Dále se zabývá 

prokazováním účasti v těchto podvodech a možnostmi, jak jim zabránit (administrativní řešení 

prostřednictvím lokačního čísla DPH (VLN), změna systému DPH tak, že by se daň odváděla vždy 

přímo správci daně, používání certifikovaného daňového softwaru, uplatnění principu země původu). 

Následně představuje kontrolní hlášení, režim přenesení daňové povinnosti a ručení příjemce 

zdanitelného plnění jako zákonné možnosti, jak vzniku karuselových podvodů v ČR předcházet.   

Petr Taranda  

Několik poznámek k judikatuře z oblasti daňového a insolvenčního řízení aneb Bude někdy 

z polojasna jasno?    

Daně a právo v praxi, Sv. 23, (2018) č. 3, s. 48-53  

Výklad vztahu mezi příslušnými ustanoveními zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení (insolvenční zákon), a daňového řádu č. 280/2009 Sb. se zaměřením na problematiku vztahů 

insolvenčního řízení a daně z přidané hodnoty. Autor prostřednictvím komentování judikatury dokládá 

vývoj a rozpory zkoumaného vztahu. Hledá odpověď na otázku, zda má daňový řád nějaké ustanovení, 

které je lex specialis vůči § 170 insolvenčního zákona. Uvádí, že právní úprava v daňovém řádu, která 

souvisí s problematikou daňového subjektu v úpadku a vypořádání jeho daňových povinností, v mnoha 

směrech nevychází z koncepce insolvenčního zákona, ale spíše ji překračuje v neprospěch daňového 

subjektu a ve prospěch správce daně. - Poznámky.  

Sophie Schurowski  

Neuer Regelungsvorschlag der OECD zur Offenlegung von CRS-Umgehungsmodellen und offshore 

Strukturen    

Nový regulační návrh OECD na přiznání offshorových struktur a modelů obcházejících 

společné standardy pro automatickou výměnu informací o finančních účtech (CRS)   

Finanz-Rundschau, Jg. 100, (2018) Nr. 6, S. 245-253  

V reakci na aféry s daňovými úniky (Panama a Paradise Papers) vyzvali dne 13.5.2017 ministři financí 

zemí skupiny G7 OECD, aby vypracovala nové regulační pokyny, které by zamezily obcházení 

standardu automatické výměny informací o finančních účtech (Common Reporting Standard, CRS) a 

tvorbě offshorových struktur za účelem zakrytí skutečných vlastníků. První diskusní návrh OECD byl 

zveřejněn v prosinci 2017 a předpokládá pro banky, advokátní kanceláře a daňové poradce rozšíření 

informačních povinností vůči národním finančním úřadům a automatické sdílení informací mezi dotčenými 

státy navzájem. Autorka představuje tento návrh včetně námitek dotčených stran a srovnává jej s návrhem 

Evropské komise z 23.6.2017 měnícím směrnici č. 2011/16/EU o administrativní spolupráci a s německým 

zákonem proti obcházení daňové povinnosti (Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz). V článku je 

kritizována neharmonizovaná paralelnost všech těchto iniciativ a formulovány podněty pro další oblasti 

možných daňových úniků, na něž by se měl zákonodárce zaměřit. - Poznámky.  
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Fabiola Annacondia  

Practical information on European VAT    

Praktické informace o evropské DPH   

International VAT monitor, Vol. 29, No. 1 (2018), p. 27-43  

V tradičním přehledu publikovaném v časopise International VAT monitor vždy v prvním čísle roku 

autorka shrnuje klíčové prvky systémů DPH v různých evropských zemích (členských i nečlenských 

EU). Součástí přehledové tabulky a souvisejících poznámek jsou informace o základních a snížených 

(popř. i zvýšených) sazbách DPH, o prahových hodnotách, o formátu identifikačního čísla DPH, o úřadech 

daňové správy, které vrací DPH obchodníkům-nerezidentům, i o úřadech, které poskytují nerezidentům 

informace o národních pravidlech DPH. - Poznámky.  

Martin Děrgel   

Příjmy ze zahraničí v daňovém přiznání. 2. část   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 26, (2018) č. 4, s. 3-11  

Problematika příjmů daňových rezidentů ČR ze zahraničí a jejich zobrazení v daňovém přiznání 

příjmů právnických a fyzických osob. V této části autor představuje samostatné zdanění zahraničních 

příjmů v přiznání k DPPO (příjmy dividendového charakteru) a zahraniční příjmy fyzických osob ze 

závislé činnosti v zahraničí, u kterých není třeba podávat přiznání k dani. Dále osvětluje vynětí 

zahraničních příjmů a zápočet zahraniční daně v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Upozorňuje 

na rozdíl mezi globálním a individuálním prostým zápočtem daně a problematiku dokresluje několika 

praktickými příklady. V závěru je připojen stručný popis vybraných položek daňového přiznání k české 

dani z příjmů fyzických osob.   

Jan Sanders  

Recent VAT implementations and the rule of law    

Zavádění DPH v nedávné době a princip právního státu   

International VAT monitor, Vol. 29, No. 1 (2018), p. 23-26  

V posledních letech došlo v některých zemích k rychlému přechodu na DPH. Mnohé rozvojové země 

zavádějí po vzoru zemí západních daň z přidané hodnoty s cílem zvýšit příjmy, mnohdy je však přechod na 

DPH náhlý a spojený s daňovou nejistotou. Autor ve svém krátkém příspěvku upozorňuje na to, 

že samotné "převzetí" DPH ze západního světa neznamená, že určitá země bude přistupovat stejně i k tzv. 

principu právního státu, a vyzývá k dalším debatám na mezinárodní půdě o tomto tématu. - Poznámky.  

Rolf-Rüdiger Radeisen  

Rechnungen, Vorsteuerabzug und der EuGH : die ordnungsgemäße Rechnung und der 

Vorsteuerabzug    

Účty, odpočet daně na vstupu a Soudní dvůr EU : řádná faktura a daňový odpočet   

Der Betrieb, Jg. 71, (2018) Nr. 11, S. 593-598  

K rozsudku Evropského soudního dvora z 15.11.2017 (v případech C-374/16 - kauza Rochus Geissel a 

C-375/16 - kauza Igor Butin) v otázce formálních náležitostí daňových dokladů opravňujících k odpočtu 

daně na vstupu. Konkrétně se jednalo o případy schránkových adres dodavatele, které německý 

Spolkový finanční dvůr (BFH) kromě jiného před ESD rozporoval. Podle unijních soudců by však 

spojování adresy s ekonomickými aktivitami poskytovatele plnění odporovalo zaručeným svobodám v EU 

a rozhodujícím kritériem by měla zůstat poštovní dosažitelnost vystavovatele faktury. Autor tento 

rozsudek a jeho implikace podrobněji analyzuje a zasazuje jej do kontextu německé legislativy k DPH 

a předchozí judikatury ESD a BFH. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M12.   

Václav Benda  

Služby v EU a souhrnné hlášení    

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 19, (2018) č. 3-4, s. 30-34  

Pravidla pro uplatňování DPH při poskytování služeb jak v tuzemsku, tak i u tzv. přeshraničních 

služeb vyplývají z evropské směrnice o společném systému DPH. Příspěvek rozebírá nejprve obecná 

pravidla pro uplatňování DPH v tuzemsku ve vztahu ke službám, včetně vymezení předmětu DPH, 

pravidel pro registraci, místa plnění, základu daně a sazeb daně. Dále se zaměřuje na poskytování 

služeb ve vztahu k jiným členským státům a třetím zemím a na dopady na aplikaci DPH v těchto 
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případech. Plátce daně při poskytnutí služby mimo tuzemsko neuplatňuje u této služby daň na výstupu 

podle platného zákona o DPH, nicméně je povinen vykazovat je v přiznání k DPH a některé z nich 

také v souhrnném hlášení. Problematika souhrnného hlášení k DPH je v textu dále vysvětlena a 

ilustrována na několika příkladech.  

Petr Kout   

Společnost (sdružení bez právní subjektivity) po daňových změnách    

Daně a právo v praxi, Sv. 23, (2018) č. 3, s. 20-25  

Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo k významným změnám v zákoně o DPH, které se týkají postupů 

u společníků společnosti v rámci jejich ekonomické činnosti. Příspěvek rekapituluje tyto změny a 

upozorňuje na hlavní úskalí, která společníci musí řešit nejpozději do konce r. 2018. Autor nejprve 

vymezuje základní charakteristiku společnosti (sdružení bez právní subjektivity), dále představuje 

speciální úpravu společné činnosti ve sdružení z hlediska DPH a změny i přechodná ustanovení 

zákona č. 170/2017 Sb., kterými tento speciální postup zaniká. Informuje o publikování metodické 

pomůcky GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1.7.2017. Problematika je ilustrována 

několika praktickým příklady. -- K tématu viz také Účetnictví v praxi č. 3/2018, s. 27-30.  

Doug Godden and Elisabeth (Liz) Allen   

The development of modern revenue controls on alcoholic beverages  [elektronický zdroj]   

Vývoj moderních způsobů regulace příjmů u alkoholických nápojů   

World customs journal, Vol. 11 (2017), No. 2, p. 3-22  

Kolky u alkoholických nápojů používá přibližně 50 zemí po celém světě s cílem zabránit daňovým 

únikům. Autoři se v článku zabývají efektivitou tohoto opatření u sedmi zemí: Dánska, Turecka, 

Jihokorejské republiky, Velké Británie, Keni, Kolumbie a Maroka. V případě, že jsou kolky zavedeny 

jako izolované opatření, je jejich úspěšnost limitována. Zavedení kolků by mělo být součástí širšího 

rámce opatření. Boj proti ilegálnímu obchodu a daňovým únikům je účinnější, pokud je správně 

nastaven systém spotřebních daní (tak, aby byl jednoduchý a nediskriminační), pokud jsou nelegální 

aktivity monitorovány a dostatečně penalizovány a pokud jsou kolky (v případě jejich zavedení) 

obtížně padělatelné a ne příliš nákladné. Instituce, které se podílejí na výběru daní, by měly navzájem 

spolupracovat. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://worldcustomsjournal.org/archive/   

The old one-two : digitax in Europe   

Dvojitý úder : digitální daň v Evropě   

The Economist, Vol. 426 (2018), No. 9084, p. 60-61  

Evropská komise zvažuje zavedení daně z obratu velkých technologických firem. Daň by se vztahovala 

pouze na firmy od určité výše celosvětových příjmů a příjmů v EU. Opatření je ale kontroverzní a není 

jisté, zda projde. Výhrůžky daní z obratu by však mohly vést k posunu diskuzí o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). -- K velkým technologickým firmám 

viz další články na s. 9 a 39-40 (o aktuální aféře týkající se Facebooku a společnosti Cambridge 

Analytica); ke skandálu Facebooku a Cambridge Analytica a snahám o regulaci internetových gigantů 

viz také Handelsblatt č. 59/2018 (23.3.2018), s. 50-59.  

Gerard Meussen  

Thin capitalization rules and corresponding tax exemptions : all or nothing    

Pravidla nízké kapitalizace a odpovídající daňové výjimky : všechno nebo nic   

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 11, p. 508-511  

Autor rozebírá rozsudek ESD v případu Masco Denmark (C-593/14), který se týká pravidel nízké 

kapitalizace a aplikace ekvivalentního osvobození od daně z úrokového příjmu. Členské státy EU 

mohou chtít prostřednictvím osvobození od daně z úroků zmírnit negativní dopady pravidel nízké 

kapitalizace, která vedou k ekonomickému dvojímu zdanění. Otázka je, zda členský stát, v němž je úrok 

přijímán, je oprávněn aplikovat osvobození od daně z úroků pouze na domácí případy. Autor označuje za 

zajímavé, že ESD dospěl ke zcela odlišnému rozhodnutí v porovnání se stanoviskem generálního 

advokáta. Rozsudek je také významný v souvislosti se směrnicí proti vyhýbání se daňovým povinnostem 

(2016/1164), která harmonizuje pravidla nízké kapitalizace. Autor argumentuje, že za daných podmínek 

by mělo dojít i k harmonizaci při aplikaci osvobození od daně z úroků. - Poznámky.  

http://worldcustomsjournal.org/archive/
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Xénia Makarová  

Transferpricing: nová daňová hrozba aj pre menšie firmy : zdaňovanie spriaznených firiem    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 8, s. 54-55  

Blíže k problematice převodních cen a povinnosti vést odbornou dokumentaci o transferových cenách 

mezi spřízněnými nebo propojenými osobami na Slovensku. Příspěvek přibližuje nedávné změny 

předpisů v oblasti převodních cen a rozšíření okruhu subjektů definovaných jako spřízněné osoby a 

závislé osoby pro účely daně z příjmů. Přibližuje také cenovou i časovou náročnost přípravy odborné 

dokumentace k převodním cenám, kterou má právo daňová správa požadovat od subjektu do 15 dnů 

od doručení výzvy.  

Madeleine Merkx  

VAT and e-services : when human intervention is minimal    

DPH a elektronické služby : kdy je lidský zásah minimální   

International VAT monitor, Vol. 29, No. 1 (2018), p. 17-22  

V lednu 2015 došlo k úpravě pravidel zdanění elektronických služeb daní z přidané hodnoty - dříve se 

zdanění týkalo pouze poskytovatelů pocházejících z nečlenských zemí EU, nově se vztahuje i na evropské 

poskytovatele, přičemž elektronická služba je nyní předmětem DPH ve členském státě, kde má sídlo či 

bydliště zákazník. Jedním z klíčových kritérií, podle kterého se posuzuje, zda je určitá služba službou 

elektronickou, je podmínka, že musí být poskytnuta s minimálním lidským zásahem. V praxi však 

existují případy, kdy se splnění této podmínky obtížně posuzuje. Někteří poskytovatelé také podmínku 

obcházejí (např. najímají levnou pracovní sílu v zahraničí k odesílání e-mailů manuálním způsobem). 

Objevují se i situace, kdy je elektronicky poskytovaná pouze část služby, čímž vznikají další problémy 

s určováním, zda je služba službou elektronickou. V závěru autor navrhuje úpravu definice 

poskytovaných služeb tak, aby byly některé z popsaných problémů odstraněny. - Poznámky.  

Bernd Giezek, Andreas Wähnert   

Wahrscheinlichkeitstheorie in der Betriebsprüfung : von der qualifizierten Stichprobenprüfung 

zur Ziffernanalyse    

Teorie pravděpodobnosti v podnikovém daňovém auditu : od kvalifikované kontroly náhodným 

výběrem po číselnou analýzu  

Der Betrieb, Jg. 71, (2018) Nr. 9, S. 470-476  

Autoři článku jsou toho názoru, že v souvislosti s digitalizací ekonomiky vzrůstají i rizika daňových 

výpadků, na což by finanční správa měla reagovat implementací nových kontrolních metod. Důležitou 

roli by zde měla hrát aplikace metod pracujících s teorií pravděpodobnosti, jejichž příklady jsou 

obsahem článku. Zvláštní pozornost je pak věnována kvalifikovanému kontrolnímu procesu 

náhodného výběru s názvem "Monetary Unit Sampling (MUS)", jenž je v rámci pilotního projektu 

užíván finanční správou německé spolkové země Porýní-Falc. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M13.  

Ivan Macháček  

Zákon č. 170/2017 Sb. a změny v daňovém řešení nájmu a finančního leasingu.1. část   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 26, (2018) č. 4, s. 17-22  

Autor se zabývá vymezením finančního leasingu v zákoně o daních z příjmů a uvádí zpřesnění 

provedená zákonem č. 170/2017 Sb., která se použijí pro smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl 

předmět finančního leasingu přenechán uživateli po 1.7.2017. Cílem provedené úpravy bylo potvrdit, 

že finanční leasing pro účely daní z příjmů se vztahuje pouze na hmotný majetek odpisovaný podle 

ZDP. Dále se zaměřuje na daňové řešení nájemného u operativního leasingu a úplaty u finančního 

leasingu z hlediska daňově uznatelných výdajů a na změny, které pro daňové řešení finančního 

leasingu vyplývají ze zákona č. 170/2017 Sb. Problematika je ilustrována několika příklady.   

Lenka Jehličková, Lukáš Moravec   

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR    

Práce a mzda, Sv. 66, (2018) č. 3, s. 7-14  

Článek se zaměřuje na praktické uplatnění principů a pravidel zdanění závislé činnosti prováděné 

zahraničními pracovníky na území České republiky. Autoři zdůrazňují, že se kromě vnitrostátní právní 

úpravy musí zohlednit také účinné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a druhým 
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dotčeným státem. Přibližují různé modely výkonu práce zahraničních osob a jednotlivé situace 

vysvětlují na příkladech (vyslání k výkonu práce do ČR, zaměstnanec zahraniční společnosti na území 

ČR, mezinárodní pronájem pracovní síly, závislá práce v příhraničních oblastech). Uvádějí, že pro 

nárok ČR na příjmy daňových nerezidentů je třeba, aby tyto příjmy byly součástí výčtu příjmů ze 

zdrojů na území ČR a zároveň musí nárok na jejich zdanění vyplývat z ustanovení příslušné bilaterální 

smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

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. 23, (2018) č. 3  

Příjmy zdaněné v cizině patří do daňového přiznání v Česku (s. 2-9); Uplatnění slevy na manželku v ročním 

zúčtování a daňovém přiznání za rok 2017 (s. 10-14); Daňové aspekty fúzí (s. 15-19); Společnost 

(sdružení bez právní subjektivity) po daňových změnách (s. 20-25); Plnění osvobozená od DPH bez 

nároku na odpočet daně (s. 26-34); Závazky ze smluv příkazního typu (s. 35-41); Několik poznámek 

k judikatuře z oblasti daňového a insolvenčního řízení aneb Bude někdy z polojasna jasno? (s. 48-53); 

Aktuální judikatura - ke způsobu postihování podvodů na DPH, zajištění daně jako nezákonný zásah, 

trvající předpoklady pro zajištění daně (s. 54-56).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále   

Sv. 19, (2018) č. 3-4  

Zákon o daních z příjmů - změny od r. 2018 (s. 3-4); Ručení za daň (s. 5-8); Daňové starosti českých 

rezidentů s příjmy ze zahraničí (s. 12-15); Daňové přiznání veřejně prospěšného poplatníka (s. 18-20); 

Likvidace majetku a daň z příjmů (s. 21-23); DPH při prodeji pozemku (s. 24-26); Povinnost přiznat 

DPH - kdy vzniká? (s. 27-29); Služby v EU a souhrnné hlášení (s. 30-34); Nárok na odpočet DPH, 

podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (s. 35-37); Jak správně vést daňovou evidenci? (s. 49-51); 

Karuselové podvody (s. 54-57); Veřejné rejstříky - 1. část (s. 58-60); Daňové odpisování automobilu 

(s. 70-72); Naturální a zaručená mzda (s. 80-83); Zákoník práce - změny (s. 84-87); Přiznání k dani 

z příjmů FO za rok 2017 (s. 88-93).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK   

Sv. 26, (2018) č. 4  

Příjmy ze zahraničí v daňovém přiznání - 2. část (s. 3-11); Zpřísnění uplatnění paušálních výdajů 

v roce 2018 - dopady na daňové a pojistné zatížení podnikatelů (s. 11-17); Zákon č. 170/2017 Sb. a 

změny v daňovém řešení nájmu a finančního leasingu - 1. část (s. 17-22); Osvobození některých 

bezúplatných příjmů (s. 23-27); DPH u finančních činností v roce 2018 (s. 28-33); Aplikace IFRS 15 - 

Výnosy ze smluv se zákazníky - 1. část (s. 33-38); Předání účetní závěrky do sbírky listin (s. 38-40); 

Dovolená bez novely zákoníku práce - 2. část (s. 41-43).  

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

Sv. 2018, č. 5-6  

GDPR - Co je dobré vědět. 2. část - dokončení (s. 1-5); Souvislý příklad sestavení přiznání k dani 

z příjmů právnických osob (DPPO) za zdaňovací období 2017 (s. 6-9); Uplatnění DPH při poskytnutí 

služby vztahující se k nemovité věci (s. 10-12).  

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

Sv. 2018, č. 7  

Elektronický doklad - kam s ním a jak? - blíže k právní úpravě a vystavení, odeslání, přijetí a uložení 

elektronického dokladu (s. 1-7); Uplatnění DPH u pronajatého majetku - dotaz (s. 7).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2018, č. 5  

Dotazový speciál: Poskytnutí služeb v EU (s. 1); Služba vztahující se k nemovité věci v EU (s. 3); 

Osvobození mezinárodní přepravy od DPH (s. 3); Doklad bez DIČ dodavatele (s. 5);  Dodání zboží 

s přepravou (s. 5); Neuplatněné poukazy (s. 7); Pronájem výpočetního výkonu datacentra (s. 8). 
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DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2018, č. 6  

Institut stížnosti v daňovém řízení (s. 1-5); Dovoz zboží z Číny - dotazy a odpovědi (s. 5); Omylem zaslaná 

platba finančnímu úřadu - dotazy a odpovědi (s. 6-7); Nájemné a obrat pro DPH - dotazy a odpovědi (s. 7).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 12  

V debatě o Evropě nesmí být tabu - rozhovor s C. Fuestem, německým profesorem ekonomie, o německé 

politice a ekonomické budoucnosti Evropy (s. 16-21); Daně na poslední chvíli: podrobný návod, jak 

postupovat při vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob - mimořádná příloha a daňové 

přiznání pro zaměstnance (s. 23-65); Deset let od vypuknutí finanční krize - infografika (s. 66-67); 

Úředník za časů Babiše: snadný nástup, snadný vyhazov - změny služebního zákona (s. 68-69); Spory 

o advokátní mlčenlivost: novela daňového řádu ohrožuje důvěru klientů v právníky (s. 78-79).  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 50 (12.3.2018)   

Daně firem: Evropská unie chce měnit pravidla - informace o hlasování o návrzích dvou směrnic, 

které určí, jak by v EU měly velké nadnárodní firmy danit své zisky (s. 2); Proti Macronovi: část EU 

odmítá plány Francie - evropská integrace (s. 5); Snižování daní pomocí půjček příbuzným firmám 

brzy skončí - omezení daňové uznatelnosti úroků z půjček V EU (s. 10).   

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 54 (16.3.2018)   

Digitální firmy mají platit daň z obratu - návrh nových pravidel pro stálou provozovnu a tříprocentní 

daň z obratu pro digitální služby v EU (s. 5) a související komentář na s. 9.   

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 58 (22.3.2018)   

Celníci budou moci kontrolovat EET v utajení, s krycími doklady - zvýšení pravomocí celní správy (s. 4); 

Advokáti a daňoví poradci o tajemství nepřijdou. Poslanci pirátský návrh na poslední chvíli shodili - 

přijatá novela neobsahuje zbavení mlčenlivosti advokátů a daňových poradců (s. 7); Berňák radí 

daňařům pozdě - závazné posouzení (s. 8); Evropská komise přichází s řešením, jak zdanit velké digitální 

firmy tam, kde poskytují své služby - pravidla pro stálou provozovnu, tříprocentní daň z hrubých tržeb 

za digitální služby (s. 13).  

Účetnictví v praxi  

Sv. 18, (2018) č. 3  

Osvobození služeb souvisejících s vývozem a dovozem od DPH (s. 4-9); Poskytování stravování 

zaměstnancům - závodní stravování z daňového pohledu (s. 14-17); Nová pravidla zdaňování 

společností (sdružení) (s. 27-30); Rozdíly v daňovém řešení prodeje hmotného majetku zařazeného a 

nezařazeného v obchodním majetku (s. 31-35).   

Ekonomické vědy. Ekonomie  

Xénia Makarová  

Matematikou proti korupcii : pranie špinavých peňazí    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 10, s. 22-23  

Článek upozorňuje na model pro identifikaci nestandardních firem v systému veřejných zakázek 

(pracuje s metodou obálky dat), který byl vyvinut na slovenské univerzitě, na jeho uplatnění v praxi i na 

přínosné výsledky. Věnuje se i dalším projektům studentů oboru informačních technologií zaměřeným 

na odhalování podezřelých obchodů, praní špinavých peněz a neobvyklých obchodních operací za 

pomoci dat z veřejně dostupných databází. -- Více o expertních systémech pro boj s korupcí a analýzu 

veřejných zakázek vyvíjených v SR viz Trend č. 11/2018, s. 38-40.  

 

 

 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 

__________________________________________________________________________________________ 

 

23 

Francisco J. Buera, Yongseok Shin   

Productivity growth and capital flows : the dynamics of reforms    

Růst produktivity a toky kapitálu : dynamika reforem   

American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 9, (2017) No. 3, p. 147-185  

Autoři si kladou otázku, proč do rychle rostoucích ekonomik nepřitéká kapitál, přičemž se snaží vysvětlit 

vzájemnou dynamiku mezi souhrnnou produktivitou výrobních faktorů a kapitálovými toky s využitím 

modelu, jenž předpokládá heterogenní výrobce a nedostatečně rozvinutý domácí finanční trh. Pokud 

významná ekonomická reforma odstraní specifická pokřivení v malé otevřené ekonomice, dochází 

k růstu souhrnné produktivity. Zároveň však roste míra úspor, zatímco míra investic reaguje až se 

zpožděním, což vede k odlivu kapitálu. - Poznámky.  

Lukas Vogel   

Stabilization and rebalancing with fiscal or monetary devaluation : a model-based comparison    

Stabilizace a opětovné nastolení rovnováhy s fiskální a monetární devalvací : modelové srovnání   

CESifo Economic studies, Vol. 63, (2017) No. 2, p. 235-253  

V článku je využit makroekonomický model všeobecné rovnováhy QUEST ve verzi malé otevřené 

ekonomiky ke srovnání fiskální devalvace a devalvace nominálního měnového kurzu s ohledem na 

jejich dopad na ekonomickou aktivitu a běžný účet. Autor především zkoumá, do jaké míry se 

(kvantitativně) fiskální devalvace podobá přizpůsobení nominálního měnového kurzu při zmírňování 

ztráty produktu spojené s opětovným nastolením rovnováhy poptávky a s vnějším přizpůsobením. 

Dochází přitom k přesunu tohoto přizpůsobení z kontrakce domácí poptávky k růstu exportu. Fiskální 

a měnová devalvace podporují vnější přizpůsobení a zmírňují jeho dopad na ekonomickou aktivitu 

v přítomnosti cenových a mzdových rigidit. Kvantitativní dopad přesunu daňového zatížení z práce na 

spotřebu (jako standardní příklad fiskální devalvace) však zůstává velmi mírný. - Poznámky. -- Viz též 

IMF Economic Review č. 2/2017, s. 241-272.  

By Julian di Giovanni, Andrei A. Levchenko, and Isabelle Mejean   

The micro origins of international business-cycle comovement    

Mikroekonomický původ společného pohybu hospodářských cyklů mezi různými zeměmi   

The American Economic Review, Vol. 108 (2018), No. 1, p. 82-108  

Autoři v článku zkoumají mikroekonomické příčiny společného pohybu hospodářských cyklů v různých 

zemích. Východiskem je předpoklad, že většinu obchodních toků zajišťuje pouze několik velkých 

firem. K výzkumu byla využita data o francouzských firmách, jejich zahraničním obchodu a přidané 

hodnotě za období 1993-2007. Výsledky naznačují, že ke společnému pohybu hospodářských cyklů 

dochází z části kvůli šíření šoků na úrovni firem (prostřednictvím zahraničního obchodu a propojení 

poboček nadnárodních firem působících v různých zemích), studie má tedy i makroekonomické 

dopady. - Poznámky.  

Josef Arlt, Peter Trcka, Markéta Arltová   

The problem of the SARIMA model selection for the forecasting purpose    

Problémy výběru modelu u procesu SARIMA za účelem prognózování   

Statistika, Vol. 54, (2017) No. 4, p. 25-32  

Proces SARIMA používaný k modelování časových řad multiplikativně sezónního typu je zvláštním 

případem procesu ARIMA, kterým lze generovat časové řady vykazující trend. Příspěvek hodnotí 

schopnost identifikovat vhodné modely pro časové řady generované v rámci procesu SARIMA s rozdílnou 

hodnotou parametrů a analyzuje přesnost předpovědí založených na vybraných modelech. Autoři 

seznamují s provedenou simulační studií a snaží se nalézt časové řady, pro které je poměrně snadné 

určit správný model, i ty, pro které je to obtížnější. Navrhují také novou automatickou modelovací 

metodu SARIMA. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Lauren R. Rublin, Frank Doll   

"Aktien sind so teuer, dass es wehtut"    

"Akcie jsou tak drahé, že to bolí"  

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 5, S. 68-73  

Devět amerických hvězdných investorů (Jeff Gudlach, Scott Black, Mario Gabelli, Meryl Witmer, 

Abby Joseph Cohen, Oscar Schafer, Henry Ellenbogen, Bill Priest a Paul Wick) diskutovalo u kulatého 

stolu partnerského časopisu Barron's o akciích, bitcoinu a nebezpečí rostoucích úroků. Radí 

německým investorům, do kterých produktů investovat.   

Stefan Ingves ; rozhovor vedli Andreas Kröner a Yasmin Osman  

"Der Handel mit Bitcoin ist wie ein Besuch im Kasino"    

"Obchodování s bitcoinem je jako návštěva kasina"   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 35 (19.2.2018), S. 28-29  

Rozhovor s guvernérem švédské centrální banky (Sveriges Riksbank) a předsedou Basilejského 

výboru pro bankovní dohled S. Ingvesem o rizicích kryptoměn, přednostech elektronických peněz 

centrálních bank a přetahování o globální pravidla pro vlastní kapitál bankovních institucí. Ingves 

nepovažuje kryptoměny typu bitcoinu za měny a přirovnává je ke spekulativním komoditám, jakými 

jsou poštovní známky, medaile či umělecká díla. Zároveň nevidí možnost, jak by se kryptoměny 

mohly stát součástí bankovních obchodů bez toho, aby nevznikl větší prostor pro praní peněz. Naopak 

elektronické peníze emitované Riksbank by mohly být vhodnou odpovědí na snižující se význam 

peněžní hotovosti, aby úspory domácností nezávisely jen na účetních penězích komerčních bank. 

Dosažení mezinárodní shody na regulačním balíčku Basilej III označuje Ingves za malý zázrak, byť by 

si osobně přál přísnější minimální požadavky pro regulatorní kapitál a likviditu bank. Rizika pro 

kapitálové trhy však výrazně překračují působnost Basilejského výboru, otázek kybernetické 

bezpečnosti, regulace cen nemovitostí a finančních aktivit nebankovních institucí se proto musí 

ujmout jiní aktéři.  

Michael H. Meissner   

Accountability of senior compliance management for compliance failures in a credit institution    

Odpovědnost managementu úvěrové instituce, jenž má na starosti problematiku souladu    

s legislativou, za selhání v této oblasti   

Journal of financial crime, Vol. 25 (2018), No. 1, p. 131-139  

Autor se zabývá tématem odpovědnosti za "compliance" (soulad s předpisy) u manažerů úvěrových 

institucí, kteří mají tuto problematiku na starosti. Za zřízení či existenci funkce "compliance" je 

obvykle u banky odpovědné představenstvo; legislativa USA, členských států EU ani společná 

evropská legislativa však nehovoří o individuální odpovědnosti vrcholných manažerů odpovědných za 

"compliance" v případě jejich selhání. Autor nejprve popisuje organizaci funkce "compliance" uvnitř 

bank a činnost těchto jednotek, dále analyzuje odpovědnost manažerů na daných pozicích z pohledu 

smluvního práva, trestního práva i práva pracovního. - Poznámky.  

Michal Bock, Jaromír Tichý  

Assessment of investor's portfolio of P2P loans and structured certificates of P2P loans    

Ocenění investorského portfolia P2P půjček a strukturovaných certifikátů P2P půjček   

Acta VŠFS, Vol. 11 (2017), No. 2, p. 121-143  

Autoři se v článku zabývají P2P půjčkami v České republice. Nejprve představují obecněji koncept 

P2P půjček (výhody a nevýhody těchto půjček z pohledu dlužníka a věřitele, koncept P2P certifikátů, 

systém ověřování dlužníků u P2P platforem, sekundární trh půjček), poté přistupují k ocenění 

investorského portfolia na platformě Zonky a modelují zátěžové testy. P2P půjčky jsou podle autorů 

perspektivní, bude však záležet i na výších úrokových sazeb u bankovních vkladů, kreditních karet, 

spotřebitelských a kontokorentních úvěrů. - Poznámky. -- Plný text je dostupný také na webu Acta 

VŠFS. Plný text dostupný z: http://www.vsfs.cz/?id=1042   

 

http://www.vsfs.cz/?id=1042
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By Boris Liedtke and S. David Young  

Banks are still thinking short-term    

Banky stále myslí krátkodobě   

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 6 (December - January), p. 43-45  

V období po uplynulé finanční krizi došlo ke zpřísnění regulace v bankovním sektoru (např. byly 

zpřísněny kapitálové požadavky). Jedna z příčin, která podle autorů ke krizi přispěla, však zůstává 

ignorována. Banky se stále zaměřují na ziskovost a krátkodobé cíle, místo aby se zabývaly 

dlouhodobým zvyšováním hodnoty. Orientaci na dlouhodobé zvyšování hodnoty by mohly podpořit 

dvě změny: zavedení povinnosti zahrnovat do reportingu i zprávy o implicitní hodnotě (embedded 

value reports), podobně jako v pojišťovnictví, a podpora fintechových společností, namísto jejich 

nadměrné regulace. Fintechové společnosti představují pro tradiční banky konkurenci. Řada z nich se 

na vytváření hodnoty soustředí, regulatorní orgány však zavádějí regulace, které představují bariéry 

pro vstup do odvětví, a tím vlastně chrání zavedené (a krátkodobě uvažující) finanční instituce.   

Adam Turner and Angela Samantha Maitland Irwin   

Bitcoin transactions : a digital discovery of illicit activity on the blockchain    

Bitcoinové transakce : digitální odhalování nelegální aktivity u blockchainu   

Journal of financial crime, Vol. 25 (2018), No. 1, p. 109-130  

Bitcoin a další kryptoměny jsou obviňovány z toho, že vzhledem k anonymitě uživatelů usnadňují 

provádění ilegálních činností (např. praní špinavých peněz). Anonymitu transakcí navíc posilují i nové 

služby a nástroje, jako je "Dark Wallet" či "Bitcoin Fog". Autoři v článku po představení způsobu 

fungování bitcoinu a na základě série experimentů ukazují, jak pomocí dostupných nástrojů a metod 

označovat potenciálně podezřelé transakce a navrhují funkční architekturu systému, který by mohl 

k zachycování těchto transakcí sloužit. - Poznámky.  

By Jack Rasmus  

Bitcoin, cryptos and financial asset bubbles    

Bitcoin, kryptoměny a finanční bubliny   

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 6 (December - January), p. 58-64  

Ceny bitcoinu v závěru r. 2017 prudce vzrostly. Odborníci i mezinárodní instituce (konkrétně Banka 

pro mezinárodní vypořádání) upozorňují na potenciální zdroje nestability mezinárodního finančního 

systému. Autor v článku vysvětluje příčiny současné "bubliny kryptoměn", přičemž za jednu z hlavních 

považuje nadměrnou likviditu na finančních trzích, která byla způsobena nekonvenční měnovou politikou 

centrálních bank (kvantitativní uvolňování). Dále srovnává bitcoinovou bublinu s "tulipánovou 

bublinou", která se objevila v 17. století v Nizozemí. I tehdy byl příčinou bubliny nadměrný příliv 

peněz. V závěru autor diskutuje o tom, zda mohou kryptoměny spustit finanční krizi podobnou té, 

která proběhla v letech 2008-2009. - Poznámky.  

Can't hardly wait   

Nemohou se dočkat  

The Economist, Vol. 426 (2018), No. 9084, p. 70  

Centrální banky ve vyspělých zemích touží po normalizaci měnové politiky, je ale otázkou, co je 

vlastně "normální". Ekonomické podmínky ve světě se pravděpodobně v dohledné době k normálu 

nevrátí - vyspělé ekonomiky se potýkají se stárnoucí populací a nízkým růstem produktivity; kapitálu 

je více, než lze rozumně využít, a inflace je nízká a stabilní. Je možné, že pokud nedojde k náhlé a 

výrazné změně ekonomických podmínek ve světě, budou muset centrální bankéři plány na normalizaci 

měnových politik opustit, popř. přijmout jiná (alternativní) řešení.   

By David Spencer  

Confronting the power of finance : towards de-financialisation    

Konfrontování moci financí : směrem k definancializaci   

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 6 (December - January), p. 40-42  

Financializace je proces, který se podle autora vyznačuje růstem finančních aktivit, trhů i finančních 

zájmů napříč ekonomikou, společností a kulturou. Ani světová finanční krize přibližně tři desetiletí 

trvající financializaci nezvrátila, pouze pozměnila, a zároveň vytvořila zdroje dalších možných 
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budoucích krizí. V současné době je jedním z největších problémů nízká produktivita v rozvinutých 

zemích. Ta je zároveň úzce spojena s nízkými mzdami a investicemi. Podle autora je řešením 

„definancializace“ spočívající v omezení moci finančního odvětví, v silnější roli státu (přímá podpora 

průmyslu, technologií a infrastruktury; snižování nerovností; vysoké zdanění příjmů i majetku) a v posílení 

role zaměstnanců (spoluúčast při rozhodování). - Poznámka.  

Martina Kláseková, Ján Záborský  

Domácnosti dostanú tvrdý limit na úvery : úverovanie    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 11, s. 42-43  

Zadlužení slovenských domácností na úrovni 38 procent v poměru k HDP je nejvyšší v regionu střední 

a východní Evropy a stále se rychle zvyšuje. Rychlý růst retailových úvěrů vytváří ekonomické 

nerovnováhy zhoršující finanční stabilitu SR. Článek informuje o tom, že Národná banka Slovenska 

plánuje v nejbližší době zavést úvěrovou brzdu v podobě limitu dluhu k příjmu domácností (DTI), 

stropem pro zadlužení bude osminásobek ročního příjmu domácnosti. Zpřísnění se plánuje i pro 

poskytování velkých hypoték. Autor zvažuje dopad těchto opatření na zájemce o úvěr, nabídku 

bankovních produktů i úvěrový trh. Jako související opatření zmiňuje také plánované omezení provizí 

pro zprostředkovatele.   

Frank M. Drost   

Einigung in letzter Sekunde    

Dohoda v poslední vteřině  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 43 (1.3.2018), S. 28-29  

Investiční společnosti Cerberus a J. C. Flowers na poslední chvíli vstoupily do krachující německé 

banky HSH Nordbank, která byla dosud ve většinovém vlastnictví spolkových zemí Šlesvicka-Holštýnska 

a Hamburku. Pokud kupní smlouvu posvětí Evropská komise, Evropská centrální banka, německý 

antimonopolní úřad a oba zemské parlamenty, bude tím ukončena dlouholetá anabáze potíží tohoto 

bankovního domu, které byly způsobeny vysokou měrou špatných úvěrů rejdařským podnikům 

v kombinaci s finanční krizí. Celkový privatizační výnos se bude pohybovat kolem jedné miliardy eur. 

Avšak náklady, které sanace HSH Norbank od r. 2008 stála daňového poplatníka, vlády obou 

spolkových zemí odhadují na 11 až 14 miliard eur (konečná částka se bude ještě odvíjet od objemu 

všech aktivovaných garancí). -- K tématu viz také rozhovor na s. 29 a komentář na s. 27.   

Stanislav Šaroch, Jan Famfule   

European banking union: current state of play and how to fix its weaknesses    

Evropská bankovní unie: současný stav a jak napravit její slabiny   

Současná Evropa, Sv. 22 (2017), č. 1, s. 17-29  

Autoři hodnotí hlavní nedostatky a potenciální rizika současné podoby evropské bankovní unie. 

Kriticky posuzují institucionální nastavení jednotného bankovního dohledu a analyzují jednotné řešení 

bank v problémech a jeho podpůrnou legislativu v podobě směrnice o ozdravných postupech a řešení 

krize bank (BRRD). Hodnotí také hlavní inovaci směrnice BRRD, tzv. princip "bail-in" řešení bank 

v problémech, jak co se týká jasných výhod ve srovnání s klasickým bailoutem z veřejných prostředků, 

tak i potenciálních nevýhod spojených zejména s efekty systémové nákazy a negativních dopadů na 

určité skupiny věřitelů. Zdůrazňují potřebu účinného mechanismu jištění (backstop), vzhledem 

k nedostatečným zdrojům současného jednotného fondu pro řešení krizí, a navrhují různé možnosti 

fiskálního zajištění. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://www.vse.cz/se/141   

Sandra Brožová  

Finanční zajištění v kontextu evropského práva    

Obchodní právo, Sv. 26, (2017) č. 12, s. 436-444  

Článek je zaměřen na institut finančního zajištění a jeho vymezení v české a evropské legislativě s ohledem 

na význam pro zajištění transakcí na finančních trzích. Akcentuje aktuální problematiku - jak judikaturu 

Soudního dvora EU, tak novelu českého zákona o finančním zajištění účinnou od ledna 2018, kterou 

přinesla související sektorová legislativa (MiFID II - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/65/EU o trzích finančních nástrojů) a doporučení Světové banky pro Českou republiku týkající 

se možného rozšíření přípustných aktiv pro využití v rámci finančního zajištění. - Poznámky.  

https://www.vse.cz/se/141
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Ruth Berschens  

Kampf gegen das Finanzrisiko : EU-Einlagensicherung    

Boj proti finančnímu riziku : společné evropské pojištění vkladů   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 53 (15.3.2018), S. 8   

Evropská komise usiluje o souhlas Německa se systémem společného pojištění vkladů v eurozóně 

EDIS, aby systém mohl být spuštěn ještě před koncem funkčního období Junckerova týmu v r. 2019. 

Za tímto účelem předložil komisař pro finanční trhy V. Dombrovskis návrhy na snadnější odpis špatných 

úvěrů z bilancí bank a zpřísnění předpisů o míře vlastního kapitálu. Zda se německá spolková vláda 

nechá pro EDIS získat, je ale nadále nejisté. Německý kabinet totiž zatím trvá na podmínkách, jež jsou 

zase nepřijatelné pro jiné státy eurozóny, jako je alespoň osmiprocentní vlastní kapitál banky pro její 

připuštění do procedury řízené likvidace, stanovení horní hranice špatných úvěrů v bankovních 

bilancích nebo omezení nákupu státních dluhopisů domovského státu.   

Alexander Busch  

Kryptische Währung    

Tajemná měna  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 38 (22.2.2018), S. 30-31  

Venezuelský prezident N. Maduro oznámil emisi státní kryptoměny petro, jejíž hodnota by se měla 

odvíjet od ceny venezuelské ropy. Většina expertů nicméně pochybuje, zda se v případě petra jedná 

o skutečnou kryptoměnu nebo jen o svérázný termínovaný kontrakt na ropu a snahu o obcházení 

mezinárodních sankcí. Rovněž k úspěchu této měny jsou ekonomové skeptičtí, neboť ten se odvíjí od 

důvěry veřejnosti. A zde si venezuelská vláda nestojí vůbec dobře, o čemž svědčí i hyperinflace 

oficiální národní měny bolívar forte (4300 procent v meziročním srovnání). Fungování samotného 

petra je navíc značně netransparentní a informace pro potenciální investory jsou stále velmi vágní.  

Martina Kláseková, Ján Záborský  

Nový veľký pokus o mobilné platby by konečne mohol vyjsť : Google Pay a ďalší    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 10, s. 40, 42   

Slovensko se stalo první zemí, ve které společnost Google představila prostředek k využívání 

mobilních plateb Google Pay, který vznikl sloučením Android Pay a Google Wallet. Příspěvek 

informuje o zavádění a fungování tohoto produktu a zvažuje potenciál této služby digitálního 

bankovnictví. Seznamuje také s použitým zabezpečením mobilních plateb prostřednictvím tokenů. 

Krátce zmiňuje i rozmach mobilních plateb v Číně a program WeChat. -- Viz také rozhovor se šéfem 

slovenského Googlu na s. 43.  

Nikos Passas  

Report on the debate regarding EU cash payment limitations    

Příspěvek k debatám o omezeních na hotovostní platby v EU   

Journal of financial crime, Vol. 25 (2018), No. 1, p. 5-27  

Evropská komise oznámila na počátku března 2017 veřejné konzultace k tématu  omezení plateb 

v hotovosti (cash payment limitations), a to v souvislosti s přijetím akčního plánu proti financování 

terorismu o rok dříve. Autor v článku kritizuje počáteční hodnocení dopadů (inception impact 

assessmet) - hodnocení podle autora nevychází z dostatečných empirických základů a může škodit jak 

zájmům běžných občanů EU, tak dokonce i v boji proti trestné činnosti. Otázky v souvisejícím 

dotazníku byly podle autora formulovány nevhodným a zavádějícím způsobem. Trestné činy, kvůli 

kterým se o omezení plateb v hotovosti uvažuje, jsou rozdílných povah a mají různé příčiny a opatření 

by je stejně nevyřešilo. Hotovostní platby teroristů v Evropě jsou spíše nízké, zároveň však dochází 

k vážným organizovaným zločinům, které jsou spojeny s bezhotovostními platbami. Hrozí také, že 

vedlejším efektem opatření bude vyvinutí nových sofistikovanějších metod, které bude těžší potírat. - 

Poznámky.  
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Max Seddon  

Russia bad bank to aid bailed-out lenders : rescue effort    

Ruská bad bank má pomoci sanovaným úvěrovým institucím : snaha o záchranu  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39745 (3.4.2018), p. 2   

Centrální banka Ruské federace plánuje vytvořit zvláštní bad bank s názvem Trust, jež by převzala 

toxická aktiva za 19 miliard dolarů od zestátněných problémových bank Otkrytie, Promsvyazbank a 

B&N Bank. Podle guvernérky centrální banky E. Nabiulliny by se někdejší největší soukromá ruská 

banka Otkrytie měla sloučit s B&N Bank a do r. 2020 být připravena k reprivatizaci, Promsvyazbank 

by naopak zůstala v rukou státu a měla sloužit jako specializovaný poskytovatel úvěrů pro ruský zbrojní 

průmysl. Přesto ale daňový poplatník zřejmě obdrží dosud největší účet za sanaci bank v ruské historii.   

Yasmin Osman  

Sehenden Auges in die Krise : Bankenaufsicht    

Vidoucím okem vstříc krizi : bankovní dozor  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 44 (2.3.2018), S. 34  

Z odpovědi německé spolkové vlády na interpelaci poslance strany Zelených G. Schicka vyplývá, že 

národní bankovní dozor před vypuknutím finanční krize věděl o riskantních obchodech v řadě 

německých bank, přesto ale nezasáhl. Především se jednalo o problémové banky IKB, HSH Nordbank 

či HRE, které počínaje r. 2007 byly sanovány či dočasně zestátněny. Podle oslovených expertů stál za 

příliš opatrným postupem Spolkového úřadu pro dozor nad finančními službami (BaFin) a Německé 

spolkové banky větší důraz na právní než ekonomické aspekty problematických operací. Zdaleka 

vyloučeny ale také nejsou ani tehdejší politické tlaky na nižší míru regulace. -- K tématu viz také 

komentář na s. 31.  

Martina Kláseková  

Slovenské banky zarobili viac, než sa čakalo : bankové zisky    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 9, s. 39-41  

Bližší pohled na ziskovost slovenského bankovního sektoru za r. 2017 a na faktory ovlivňující 

pozitivní dynamiku výnosů bank. Jako zdroje zisku jsou mimo jiné uváděny devizové spekulace a 

úrokové arbitráže na českou korunu, kterou donedávna oslabovala ČNB. Za zlepšením hospodářského 

výkonu bank stojí také čisté úrokové příjmy a rozpouštění opravných položek. Autorka ale upozorňuje 

na zavedení nových pravidel pro tvorbu opravných položek v bankovním účetnictví a na zvažovaná 

dodatečná pravidla pro snížení potenciálu nadměrného růstu zadlužení domácností ze strany NBS.   

Kate Allen  

Sukuk market at crossroads in push for global standards    

Trh se sukuky se nachází na křižovatce kvůli snahám o dosažení globálních standardů   

Financial Times, Vol. 2018, No. 39743 (31.3.2018), p. 15   

Islámské dluhopisy sukuk, které v souladu s právem šaría nejsou zatíženy úroky, jsou předmětem 

diskusí mezi ekonomy a analytiky finančních institucí. Důvodem je rostoucí volání po standardizaci 

těchto obligací, jejichž komplikovaná struktura je pro investory častou překážkou. Velká Británie, 

která v r. 2014 vstoupila v omezeném měřítku na trh se sukuky, dokonce zkoumá možnosti 

alternativních řešení v podobě hybridních dluhopisů na pomezí sukuků a standardních bondů.   

By Gregor Gall   

The financial crisis in Britain from the employee perspective : what went wrong and how it can 

be stopped from happening again?    

Finanční krize ve Velké Británii z pohledu zaměstnanců : v čem se udělala chyba a jak zabránit, 

aby k tomu došlo znovu?  

The European financial review, Vol. 8, (2017) No. 6 (December - January), p. 35-38  

Autor popisuje, jak dopadla nedávná finanční krize na běžné zaměstnance finančního sektoru ve Velké 

Británii. Mnozí řadoví zaměstnanci opustili svá pracovní místa dobrovolně s vidinou odstupného, k nuceným 

odchodům docházelo spíše zřídka. Celkově však počet zaměstnanců klesl méně, než se očekávalo, a to 

mj. z důvodu vzniku nových pracovních pozic. Navzdory zhoršeným pracovním podmínkám se 

zaměstnanci finančního sektoru příliš nebránili, např. nedocházelo ke stávkám. Podle autora lze i přes 
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různá přijatá opatření očekávat další finanční krizi i v budoucnu. Zaměstnanci se mohou dostat do 

podobné situace jako před deseti lety, odbory však ztratily vyjednávací sílu. Řešením by podle autora 

mohly být některé návrhy labouristické strany inspirované systémem, který funguje v Německu. - 

Poznámky.  

Jindřich Neubauer   

Veřejná podpora bankám ve světle směrnice o ozdravných postupech a řešení krize na  

finančním trhu    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 10, (2018) č. 3, s. 73-76  

Autor se v článku zaměřuje na možnosti řešení obtíží bank za pomoci veřejné podpory, a to jak v rámci 

řešení krize podle pravidel BRRD, tak mimo ně. Cílem článku je poskytnout obecný přehled 

fungování tohoto rámce pro poskytování veřejné podpory finančním institucím v obtížích a nikoliv 

úplný rozbor jednotlivých případů z nedávné doby (zejména potíže italských bank). - Poznámky.  

Frank Wiebe  

Von Büchern zu Banken : Amazon    

Od knih k bankám : Amazon  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 47 (7.3.2018), S. 29  

Komentář k záměru nadnárodního internetového obchodu a technologického koncernu Amazon 

nabízet svým zákazníkům v USA platební karty a peněžní konta, čímž by tato firma částečně vstoupila 

do oblasti bankovních služeb. Podle autora by takováto expanze mohla být pro klasické banky daleko 

nebezpečnější než nedávný rozvoj fintechových společností, se kterými banky nakonec nalezly modus 

vivendi. Amazon totiž disponuje díky množství uživatelských kont daleko přesnějšími informacemi 

o spotřebitelském chování a osobních údajích zákazníků než samotné bankovní domy. Klasické 

bankovnictví by tak sice asi nebylo nahrazeno, mohlo by se ale dostat do závislosti na Amazonu, 

pokud si nebude budovat vlastní zdroje informací o své klientele.   

By J. Lynette Dewitt   

Will environmental events grow social investing?    

Povedou přírodní katastrofy k nárůstu společenského investování?   

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 6 (December - January), p. 19-22  

Od 80. let 20. století roste počet přírodních katastrof a zvyšují se také škody jimi způsobené. Zároveň 

dochází k růstu zájmu o tzv. sociální investování. To lze podle autorky obecněji definovat jako 

jakoukoli investiční strategii, která se snaží spojovat ve svých cílech finanční návratnost a společenské 

dopady. Autorka krátce představuje sociální investování, následně popisuje životní cyklus sociálního 

investování i souvislosti s řízením rizik. - Poznámky.  

Zbyněk Kalabis  

Z historie centrální banky Rumunska - Banca Nationala a Romaniei    

Bankovnictví, Sv. 26, (2018) č. 3, s. 48-49  

Seznámení s historickým vývojem i současností centrálního bankovnictví v Rumunsku. Nejprve k založení 

Národní banky Rumunska (Banca Nationala a Romaniei) v r. 1880 a k její činnosti, pobočkové síti a 

emitování rumunských bankovek. Dále k vývoji po začátku první světové války, krytí válečných 

výdajů státu a k přesunu národních rezerv do Moskvy. Poté k poválečné činnosti a k měnovému 

sjednocování země, rozvoji bankovního sektoru v Rumunsku a k aktivitám centrální banky během 

druhé světové války. Následně k přeměně na státní banku v r. 1948 a k transformaci centrálního 

bankovnictví  v období po r. 1990. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank   

Sv. 26, (2018) č. 3  

Další úspěch blockchainu v bankovnictví (s. 7); Kyberbezpečnost fintechů si vezmou na starost velcí 

hráči (s. 8); Zákaz surcharge aneb kolik platí české obce za karty? - průzkum ministerstva financí 

o mezibankovních poplatcích (s. 10-11); Instituty omezení vlastnického práva na základě zákona o AML 
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(s. 18-20); Hospodářský růst, platební bilance a vývoj měnového kurzu v konvergující ekonomice (s. 24-28); 

Bezpečnost informací v cloudech (s. 30-31); Česká republika vydává nové dluhopisy aneb co nového 

v regulaci (s. 46).   

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

Karolína Súkupová, Jiří Kamenický  

Česko patří mezi nejrychleji rostoucí země EU    

Statistika & my, Sv. 8, (2018) č. 1, s. 30-31  

Statistický pohled na makroekonomický vývoj české ekonomiky v r. 2017. Po zpomalení dynamiky 

HDP v předchozím roce se od počátku r. 2017 meziroční růst zrychloval a ve 3. čtvrtletí dosáhl 5 %, 

ČR se tak drží mezi nejrychleji rostoucími ekonomikami EU. Výdaje na konečnou spotřebu tvoří již 

třetím rokem základnu domácího hospodářského růstu, jsou doprovázeny meziročním růstem 

investiční aktivity (tu nejvíce ovlivnily investice do ICT či ostatních strojů a zařízení) a stále vysokou 

zahraniční poptávkou. Dokládaný růst celkové zaměstnanosti, snižování míry nezaměstnanosti, 

nedostatek pracovní síly a tlak na růst mezd jsou průvodními jevy tohoto hospodářského vývoje.   

Sven Böll, Marc Etzold, Max Härder, Thomas Schmelzer   

Deutschland, du kannst es besser : Reformen    

Německo, umíš to lépe : reformy   

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 7, S. 28-32  

V Německu řeší Unie a SPD v koaliční smlouvě nejdůležitější problémy jen váhavě. Přitom jsou už na 

mnoha místech vyřešeny. Článek provází zemí, která skrývá velkou budoucnost. Věnuje se reformám, 

které se týkají péče, vzdělání, práce, bydlení a digitalizace.   

Torsten Riecke  

Digitalisierung allein reicht nicht : Produktivität    

Pouze digitalizace nestačí : produktivita   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 38 (22.2.2018), S. 10   

Analýza think-tanku McKinsey Global Institute (MGI) o vývoji produktivity v sedmi vyspělých 

státech od r. 2000 má ambici poskytnout odpověď na fenomén klesající produktivity a jeho řešení. 

Podle MGI mohou za pokles produktivity na méně než jedno procento důsledky "dotcomové" 

investiční bubliny z přelomu milénia a finanční krize po r. 2008, kdy došlo nejprve k efektu nasycení 

trhu a poté i k snížení poptávky. Proces digitalizace však má potenciál produktivitu opět zvýšit k růstovým 

hodnotám až 2 procent v následujících deseti letech. Sama digitální revoluce ale musí být doprovázena 

"produktivními investicemi" státu, které by zvýšily kupní sílu nízkopříjmových skupin a soukromou 

spotřebu. V dlouhodobém časovém horizontu pak studie MGI nespatřuje konflikt mezi nástupem 

digitálních technologií a stabilní zaměstnaností.   

Till Hoppe, Martin Buchenau, Markus Fasse, Axel Höpner   

Europa will Batterien bauen    

Evropa chce vyrábět baterie   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 39 (23.2.2018), S. 20-21  

Několik evropských průmyslových konsorcií plánuje vstup do oblasti výroby baterií a systémů 

skladování energie do elektroautomobilů a budov, kde zatím dominují podniky z východní Asie. 

Záměr hodlá podpořit i Evropská komise, jejíž místopředseda M. Šefčovič již pracuje na návrhu 

dotačních stimulů na vývoj a produkci baterií "made in EU". -- K tématu viz také rozhovor na s. 21, 

dále článek Falsch gepolt, WirtschaftsWoche č. 7/2018, s. 57-59.  
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Steven Hill  

Krieg gegen Bus und Bahn : Deutschland, aufgepasst: Auch Ubers neues Fahrdienstmodell 

ist zerstörerisch    

Válka s autobusem a vlakem : dávej pozor, Německo: také nový přepravní model Uberu je 

destruktivní   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 59 (23.3.2018), S. 72   

Kritický komentář k obchodnímu modelu hybridní taxislužby, na němž jsou založeny společnosti 

Uber, Lyft, Ola a další. Podle autora budou tyto společnosti přes všechny své dosavadní přísliby křivit 

trh, neboť ceny za přepravu nadále více či méně dotují z výnosů na kapitálovém trhu. Představují tak 

nekalou konkurenci nejen ostatním taxislužbám, ale oslabují také veřejnou dopravu a přispívají k dopravním 

zácpám v ulicích měst a vyšším emisím oxidu uhličitého. Tvrzení, že nabídka přepravy Uberu a 

podobných poskytovatelů je součástí sdílené ekonomiky a příspěvkem k udržitelnému rozvoji, 

označuje autor článku za lživé. Reputaci by si tyto služby ale mohly zachránit, kdyby byly podrobeny 

silné regulaci, která by se týkala kvóty na počet vozů, zákazu dotování cen a dodržování standardů ve 

vzdělávání, odměňování, pojištění a sociálním zabezpečení řidičů.   

Norbert Häring  

Nur gut gemeint : Energieeffizienz    

Jen dobře míněno : energetická účinnost   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 45 (5.3.2018), S. 14  

Článek shrnuje ekonomické analýzy, jejichž výsledky zpochybňují účinnost regulací ve stavebnictví a 

dotačních systémů pro domácnosti za účelem energetických úspor. Podle citovaných studií, které se 

zaměřovaly především na situaci v USA a Mexiku, přinášejí přísnější stavební předpisy a dotace na 

rekonstrukci domů či nákup úspornějších spotřebičů buď jen zanedbatelné výsledky ve snížení 

energetické spotřeby, případně se jedná o velmi nákladné záležitosti v přepočtu na každou uspořenou 

tunu emisí oxidu uhličitého.  

Sha Hua, Jens Münchrath, Stephan Scheuer   

Technologie-Macht China : Pekings Digital-Plan    

Technologická mocnost Čína : pekingský digitální plán   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 49 (9.3.2018), S. 48-52  

Čína a její podniky usilují o dosažení globálního technologického prvenství, o čemž svědčí skutečnost, 

že řada čínských firem je již rovnocennými konkurenty amerických korporací jako Amazon či Apple. 

Čtveřice vedoucích podniků v oblasti digitální ekonomiky a umělé inteligence (Alibaba, Tencent, 

Baidu a iFlytek) také přijala od čínského ministerstva pro vědu a technologie úkoly v rámci 

transformace čínského hospodářství ze světové dílny v zemi samořiditelných aut, "zasíťovaných" měst 

a robotického zdravotnictví. Vzhledem k tamnímu autoritářskému režimu ale tyto plány budí obavy 

ostatních zemí, aby čínské inovativní a na světové trhy expandující firmy založené na "velkých 

datech" nebyly úzce svázány s pekingskou vládnoucí mocí. Západní liberální demokracie by si proto 

měly být této dynamiky vědomy, aby při digitalizaci své ekonomiky nenabraly fatální zpoždění. -- K tématu 

čínské technologické expanze viz také s. 52-57; k zahraničněobchodní expanzi, konkrétně k projektu 

Nové hedvábné stezky, viz článek čínského velvyslance v Německu S. Mingde na s. 72; k rizikovým 

stránkám čínské ekonomiky viz komentář na s. 15.   

Petr Makovský  

The shared economy in the Czech Republic in 2017 and resulting problems in short -term 

housing rentals    

Sdílená ekonomika v ČR v roce 2017 a problémy vyplývající z krátkodobých pronájmů ubytování  

Acta VŠFS, Vol. 11 (2017), No. 2, p. 144-159  

Sdílená ekonomika je v posledních letech na vzestupu, kritici ale upozorňují na nedostatečnou regulaci 

této oblasti, a to zejména v ubytovacích a přepravních službách. Autoři v článku řeší výhody a 

nevýhody sdílené ekonomiky a poté se zaměřují na situaci v ČR. Předkládají případovou studii, ve 

které zkoumají vztah mezi tradičními poskytovateli ubytování (hotely) a poskytovateli ubytování přes 

platformu Airbnb. Bylo zjištěno, že v ČR sdílená ekonomika tradiční poskytovatele nevytěsňuje 

(neexistuje "trade off" u poptávky po obou typech ubytování). Podle autorů existuje pozitivní korelace 
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mezi růstem služeb typu Airbnb a růstem tradičních poskytovatelů ubytování. -- Plný text je dostupný 

také na webu Acta VŠFS. Plný text dostupný z: http://www.vsfs.cz/?id=1042   

Bank of Finland  

Upswing more broadly based – improved chances for balanced growth in Finland : Bank of 

Finland forecast  [elektronický zdroj]   

Vzestup má širší záběr - zlepšené šance pro vyrovnaný růst ve Finsku : prognóza Bank of Finland   

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 91, No. 5 (2017), p. 6-27  

Podle prognóz finské národní banky bude finská ekonomika růst v r. 2018 tempem 2,5 %, v letech 

2019-2020 pak bude činit průměrné tempo růstu 1,5 %. Mezi hlavní faktory, které ovlivnili vzestup 

ekonomiky, patří výrazný růst v zemích, které jsou hlavními obchodními partnery Finska, a 

akomodativní měnová politika v eurozóně. Zlepšení ekonomické situace ovlivňuje i veřejný deficit, 

který se díky tomu sníží. Inflace by se měla zvýšit, pravděpodobně však méně, než v jiných zemích 

eurozóny. - Poznámky. -- Východiska prognózy viz s. 28-31; alternativní scénář viz s. 32-34; 

související tabulky viz s. 83-94. -- Více k hospodářskému růstu dále na s. 35-37 a 38-42. -- O novém 

nástroji pro tvorbu prognóz viz s. 48-50. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/ 

2018/03/BOF_bulletin_5_2017.pdf 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Monatsbericht des BMF   

Jg. 2018, Nr. 2  

Finančně neutrální podnikové zdanění v Evropské unii? - shrnutí posudku expertní rady BMF k návrhu 

na společný vyměřovací základ pro daň z příjmů právnických osob v EU (s. 8-15); Demografické 

rámcové podmínky pro dlouhodobý vývoj nákladů v souvislosti se stárnutím populace v členských 

státech EU (s. 16-23); Roční projekce spolkové vlády: německá ekonomika zažívá silný růst (s. 24-29).  

Informatika. Počítače  

Jana Andraščiková  

GDPR a NIS – cesta k posílení kybernetické bezpečnosti    

Pojistné rozpravy, Sv. 2017, č. 4, s. 20-21  

Autorka informuje o přijetí Strategie kybernetické bezpečnosti pro EU, která tvoří základ nového 

evropského režimu pro případy narušení kybernetické bezpečnosti. Jejím odrazem je i evropská 

směrnice č. 2016/1148/EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a 

informačních systémů v EU (NIS), s níž souvisí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Tyto předpisy výrazným způsobem posunou standardy v oblasti ochrany osobních údajů, bezpečnosti, 

integrity sítí a informačních systémů napříč EU. Článek srovnává souvislosti mezi NIS a GDPR, jejich 

vzájemnou propojenost i rozdílný záběr dopadu. Zdůrazňuje, že GDPR je nařízením specifičtější 

povahy zakotvujícím ochranu osobních údajů v případě jejich zničení, ztráty, změny, neoprávněného 

poskytnutí nebo zpřístupnění, zatímco NIS řeší problematiku bezpečnosti sítí a informačních systémů 

v obecnější rovině. Vzájemná propojenost je ale znatelná v prioritizaci prevence, a to vymezením 

požadavků na zavedení technických a organizačních opatření a notifikační povinnosti. - Poznámky. -- 

Více k vývoji v oblasti ochrany osobních údajů a implementaci nařízení GDPR na s. 8-12. Plný text 

dostupný z: https://www.pojistnyobzor.cz/archiv/81-2017-4  
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Wopke Hoekstra ; rozhovor vedl Jan Hildebrand   

"Vorher mache ich eine Vollbremsung"    

"Nejdřív sešlápnu brzdu"  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 54 (16.3.2018), S. 10-11  

Rozhovor s nizozemským ministrem financí W. Hoekstrou o reformách eurozóny. Nizozemsko není 

podle Hoekstry proti společnému pojištění bankovních vkladů, mělo by však nejprve dojít ke snížení 

rizik podle předem stanovených kritérií. Nejhorší, co by se totiž mohlo v Evropě stát, by bylo vytvoření 

systému, kolem nějž by během budoucí krize vznikly diskuse ohledně jeho férovosti. Z podobného 

důvodu bude ale také nutná reforma struktury rozpočtu Evropské unie, který by se neměl primárně 

soustřeďovat jen na plnění strukturálních fondů, ale také na investice do inovací, ochrany vnějších 

hranic a na výdaje spojené s migrací. Oproti tomu francouzské návrhy na vytvoření zvláštní 

rozpočtové kapacity pro eurozónu považuje Hoekstra za zbytečnou aktivitu, která fungování měnové 

unie nijak nezefektivní.  

Michal Lehuta  

Ako nám z Únie postupne vzniká európska federácia : eurozóna    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 8, s. 42-43  

Evropská komise představila v prosinci 2017 podrobný plán na prohloubení hospodářské a měnové 

unie tak, aby byla eurozóna odolnější vůči případným dalším turbulencím a krizím. Článek informuje 

o navržených opatřeních EK a doplňuje polemický postoj slovenských politiků k některým z nich. 

Zmiňuje mimo jiné nové rozpočtové nástroje pro stabilitu eurozóny v rámci Unie (stabilizační funkce 

k udržení úrovně investic v případě velkých asymetrických otřesů, možnost záchrany bank z eurovalu), 

dobudování bankovní unie, přeměnu Evropského stabilizačního mechanismu (eurovalu) na Evropský 

měnový fond a vznik společného evropského bezpečného finančního aktiva SBBS (cenné papíry kryté 

vládními dluhopisy) jako alternativy ke společným dluhopisům.   

Eva Mihočková  

Češi debatujú o odchode z Únie    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 9, s. 46-47  

Čtyři politické strany, které mají v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR ústavní většinu, vedou 

rozhovory o zákoně o všeobecném referendu. Hnutí SPD se snaží prosadit, aby se v referendu mohlo 

rozhodovat i o vystoupení České republiky z Evropské unie. Příspěvek informuje o hlavních 

charakteristikách připravovaného zákona a shrnuje předpokládané negativní ekonomické důsledky tzv. 

czexitu. Je zdůrazněno, že referendum je v současnosti používáno hlavně jako nástroj politického 

vyjednávání. Krátce jsou zmíněny také možné dopady czexitu na Slovensko. -- K tématu také 

rozhovor s viceprezidentem českého Svazu průmyslu a dopravy R. Špicarem na s. 48-49.  

Harold James  

Ein europäisches Bretton Woods : eine Achse Merkel-Macron kann historische Bedeutung für 

Europa haben    

Evropský Bretton Woods : osa Merkelová-Macron může mít pro Evropu historický význam   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 55 (19.3.2018), S. 48   

Autor komentáře podporuje myšlenku přebudování Evropského stabilizačního mechanismu na 

Evropský měnový fond, o což usiluje i nastupující čtvrtý kabinet německé kancléřky. Inspirací pro 

případné autory "EMF" by ovšem měl být poválečný koncept světového finančního systému Bretton 

Woods, který původně spojoval hospodářské a bezpečnostní otázky. Pokud by se v Evropě podařilo 

naplnit tuto ambici Bretton Woods, jíž učinila přítrž studená válka, mohla by se stát Evropská unie 

vzorem regionální spolupráce i pro ostatní části světa.   
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Hans-Peter Siebenhaar   

Tschechien streitet über einen Czexit : Debatte um EU-Mitgliedschaft    

Česko se pře o czexit : debata o členství v Evropské unii   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 59 (23.3.2018), S. 17   

Česká debata o referendu k dalšímu členství v Evropské unii znepokojuje podnikatele. Podle ankety 

Německo-české průmyslové a obchodní komory je možným "czexitem" zneklidněno na 78 procent v Česku 

působících podnikatelů a 28 procent by v případě vystoupení z EU zvažovalo opuštění země. Česko je 

přitom aktuálně s méně než tříprocentní nezaměstnaností a růstem HDP ve výši 4,5 procent jedním 

z největších beneficientů členství v Unii. Podle německého ekonoma C. Fuesta z Ifo-institutu by proto 

případná otázka v referendu o setrvání v EU měla znít: Jste připraveni ohrozit dobré růstové 

perspektivy země výměnou za více nezávislosti?   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Paul Krugman ; rozhovor vedli Ellen Frauenknecht a Andreas Kluth   

"Wir sehen ein Schauspiel"    

"Vidíme divadýlko"  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 39 (23.2.2018), S. 56-57  

Rozhovor s nositelem Nobelovy ceny za ekonomii P. Krugmanem o zahraničněobchodní a 

hospodářské politice USA a hospodářských reformách v eurozóně. Podle Krugmana jsou hrozby 

protekcionismu ze strany amerického prezidenta D. Trumpa jen divadlem pro jeho voličskou klientelu, 

za nimiž nestojí síla schopná rozpoutat obchodní válku. Rovněž za přehnaná Krugman považuje 

očekávání Trumpovy administrativy od schválené daňové reformy, která nejspíš pouze zvýší deficit 

veřejných financí. Daleko nebezpečnější je upadající zahraničněpolitický vliv USA ve světě. Země 

eurozóny a především Německo se v oblasti vzájemných hospodářských vztahů stávajícímu 

prezidentovi USA těžko zavděčí a měly by se hlavně věnovat tvorbě proinflačních impulsů, které by 

posílily evropskou ekonomiku. -- K rizikům obchodní války vyvolané USA viz článek na s. 50-55.  

Sven Böll, Marc Etzold, Max Härder, Matthias Kamp, Michael Kroker, Bert Losse, Tim Rahmann, 

Christian Ramthun, Jürgen Salz, Christian Schlesiger, Dieter Schnaas, Peter Steinkirchner, Silke Wettach  

America fights : Weltwirtschaft    

Amerika bojuje : světové hospodářství   

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 6, S. 18-26  

Daňový dumping, obchodní válka, závody v devalvaci: americký prezident Trump uplatňuje 

protekcionistickou politiku a jde cestou konfrontace. Německá politika podcenila riziko. Protistrategii 

nikdo nevytvořil.  

Anna Vladimirovna Bobrova   

Assessment of the performance of Russian customs authorities  [elektronický zdroj]   

Hodnocení výkonu ruské celní správy   

World customs journal, Vol. 11, No. 2 (2017), p. 37-48  

Autorka v článku analyzuje indikátory, podle kterých je měřena výkonnost ruské celní správy. 

Považuje je za problematické - indikátory nejsou součástí jednotného systému, duplikují se a na 

různých úrovních celní správy se liší. V článku je navržen nový systém měřítek, který může 

posloužit jako základ reformy kontrolního systému celních orgánů. Plný text dostupný z: 

http://worldcustomsjournal.org/archive/    

Martin Hodula, Bohdan Vahalík  

Effects of oil shocks on EMU exports : technological level differences  [elektronický zdroj]   

Vliv ropných šoků na vývoz zemí EMU : rozdíly technologické úrovně   

Národohospodářský obzor, Vol. 17 (2017), No. 4, p. 399-423  

Autoři zkoumají vztah mezi fluktuacemi cen ropy a technologickou strukturou vývozu zemí Evropské 

měnové unie. Předpokládají, že u zboží různé technologické úrovně je při výrobě potřeba odlišné 

množství ropy. Všechny země EMU jsou čistými dovozci ropy, přičemž podle autorů se dosavadní 

literatura vlivem změn cen ropy na vývoz zemí dovážejících ropu příliš nezabývala. Růst cen ropy 

http://worldcustomsjournal.org/archive/
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zvyšuje produkční náklady, a tím negativně ovlivňuje výstup, domácí poptávku a nezaměstnanost. 

Účinek změn cen ropy na vývoz se liší podle toho, zda jsou hlavními obchodními partnery země ropu 

dovážející či vyvážející. Pokud jsou hlavními obchodními partnery země, které ropu vyvážejí, způsobí 

nárůst cen ropy zvýšení poptávky po zboží zemí dovážejících ropu (díky vyšším příjmům plynoucím 

z dražší ropy). Zdražení ropy dále vede k inflaci a k růstu poptávky po penězích. V případě EMU bylo 

v článku zjištěno, že zvýšení produkce ropy vede k poklesu cen ropy a tím i k podpoře exportu EMU 

díky nižším nákladům. Růst poptávky pravděpodobně ovlivní spíše zboží s vyšší přidanou hodnotou. 

Vývoz zboží vysoké technologické úrovně v prvních měsících po ropném šoku klesne. Zvýšení cen 

ropy ovlivní vývoz zemí EMU pouze okrajově. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

https://doi.org/10.1515/revecp-2017-0021   

Min Wang  

Establishment of an international legal framework for cross-border electronic commerce rules : 

dilemmas and solutions  [elektronický zdroj]   

Zřízení mezinárodního právního rámce pro přeshraniční elektronické obchodování : dilemata a řešení  

World customs journal, Vol. 11, No. 2 (2017), p. 61-76  

V současné době se stále objevují rozdíly v právních úpravách přeshraničního elektronického 

obchodování, zejména co se týče problematiky elektronicky dodávaného obsahu (digitally delivered 

content). Autorka zkoumá pravidla pro elektronické obchodování v USA a EU a rámce vytvořené Světovou 

obchodní organizací, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Komisí OSN pro mezinárodní 

obchodní právo (UNCITRAL), dále se soustředí na rozpory v legislativě a vyzývá k mezinárodní spolupráci 

v této oblasti, tak, aby pravidla vedla k větší předvídatelnosti a jistotě při podnikání. - Poznámky. Plný 

text dostupný z: http://worldcustomsjournal.org/archive/   

Jaroslav Kramer   

Evropský soudní dvůr výrazně zasáhl do solárních arbitráží    

Hospodářské noviny, Sv. 62, (2018) č. 52 (14.3.2018), s. 15   

Informace o přelomovém rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle nějž jsou rozhodčí doložky 

obsažené v dohodách na ochranu investic mezi členskými státy EU v rozporu s unijním právem a neměly 

by tak o nich rozhodovat mezinárodní tribunály. Rozhodnutí soudu může ovlivnit arbitráže v EU a mít 

dopad na všechny již skončené arbitráže mezi investory z jednoho státu EU a jiným členským státem. 

M. Talašová z ministerstva financí krátce shrnuje potenciální dopady na arbitrážní spory ohledně daně 

na solární elektrárny. -- K pozadí a možným důsledkům judikátu Evropského soudního dvora viz také 

Handelsblatt č. 47/2018 (7.3.2018), s. 11 a HB č. 53/2018 (15.3.2018), s. 9. - Více k rozhodnutí sporu 

C-284/16 viz čas. Právní rádce č. 3/2018, s. 60.   

Carmen Reinhart  

Globale Achterbahn : wie die USA in den weltweiten Ölmarkt eingreifen    

Globální horská dráha : jak USA zasahují do světového trhu s ropou  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 37 (21.2.2018), S. 48   

Cena benzinu v USA se ve srovnání se situací před dvěma lety zdvojnásobila na 3 dolary za galon. To 

koresponduje s růstem světových cen ropy, jejž lze přisoudit snahám členů ropného kartelu OPEC, 

Ruska a dalších producentů tlumit těžbu. Současný vývoj však doprovází oslabování kurzu amerického 

dolaru, které má potenciál posílit kupní sílu obchodních partnerů USA, zvýšit poptávku po spotřebě 

energií a zároveň snížit příjmy exportérů ropy, neboť černé zlato je obchodováno právě v dolarech. 

Autorka komentáře nicméně razantní nárůst cen energií spíše nepředpokládá, což zdůvodňuje relativně 

vysokými cenami ropy vůči ostatním průmyslovým surovinám, snahami Saúdské Arábie o dosažení 

stability na trhu a etablováním nových těžařských technologií v USA. To ovšem nikterak neoslabuje 

současný turbulentní charakter světové ekonomiky.   
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Martin Wolf  

How China can avoid a trade war    

Jak se Čína může vyhnout obchodní válce   

Financial Times, Vol. 2018, No. 39741 (28.3.2018), p. 9   

Čína je podle autora komentáře již dlouho terčem kritiky z USA. Zatímco před deseti lety byl 

pranýřován čínský výrazný přebytek běžného účtu platební bilance, nyní se pozornost přesunula na 

bilaterální zahraničněobchodní bilanci s USA a nucené sdílení technologického know-how mezi 

americkými investory v Číně a tamními podniky. Říše středu by se však i ve svém vlastním zájmu 

neměla nechat zatáhnout do protekcionistické spirály a případné americké sankce by měla naopak 

využít k liberalizačním hospodářským reformám a důrazu na společná pravidla v globálních 

hospodářských vztazích. - Poznámka. -- K obchodu mezi Čínou a USA viz také článek "Tumbling 

down: US-China trade" v The Economist (č. 9085/2018, s. 71-73). Další článek v č. 9086/2018, s. 59-60.  

Jana Marková, Ilona Švihlíková   

Komparace vlivu PZI zemí V4 na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance    

Scientia et Societas, Sv. 13, (2017) č. 4, s. 40-64  

Článek se zabývá dopadem přímých zahraničních investic (PZI) do zemí Visegrádské skupiny (ČR, 

Slovensko, Polsko a Maďarsko) na vnější rovnováhu těchto zemí z pohledu platební bilance. Autorky 

nejprve zasazují problematiku PZI do globálního kontextu mezinárodní dělby práce a procesu automatizace 

výrob. Dále zmiňují rizika, jež PZI mohou představovat pro hostitelskou zemi, a srovnávají zkušenosti 

zemí Visegrádu s PZI a relevantní data o platební bilanci, investiční pozici a vývoji reinvestovaných a 

repatriovaných zisků zahraničních investorů. Konkluze článku zní, že ekonomický model zemí 

Visegrádu založený na PZI se již vyčerpal. Pro další zajištění konvergence s vyspělými státy a 

zachování vnější ekonomické rovnováhy by proto země V4 měly věnovat zvýšenou pozornost tvorbě 

nových hospodářských politik a snížení odlivu zisků do zahraničí. - Poznámky.  

Zdeněk Pavlíček  

Následky aneb kontroly ex offo    

Clo-douane, Sv. 52 (2018), č. 2, s. 10-11  

Popis a vývoj agendy kontrol po propuštění zboží (ex offo) celní správou ČR - proměna pravomocí 

(důležité milníky), související organizační změny, výsledky a udělené pokuty, počty kontrol.   

David Müller, Ondřej Svoboda   

Právní aspekty investiční politiky Evropské unie    

Právník, Sv. 156, (2018) č. 3, s. 221-235  

Přehledový článek se zabývá nastavením a vývojem investiční politiky EU a zaměřuje se na její 

nejvíce diskutované aspekty. Autoři nejprve představují změnu kompetencí EU, kterou přinesl vstup 

Lisabonské smlouvy v platnost. Porovnávají nový stav, ve kterém se přímé zahraniční investice staly 

součástí obchodní politiky jako výlučné pravomoci EU, s předcházející situací. Dále rozebírají právní 

statut a povahu bilaterálních dohod o ochraně a podpoře investic jednotlivých členských států před 

přenosem pravomocí a nový mechanismus nastavení mezinárodní odpovědnosti za závazky z porušení 

budoucích evropských dohod (rozdělení této odpovědnosti mezi členské státy a EU prostřednictvím 

evropského nařízení). Poté zkoumají východiska investiční politiky EU a její současnou realizaci 

včetně smluvních standardů a smluvních partnerů. Upozorňují, že vyjednávání o TTIP a posudek 

Soudního dvora EU A-2/15 mají zásadní vliv na směřování EU v investiční oblasti. - Poznámky.  

Henry Foy  

Russia takes $55bn punt on pipeline to satisfy Chinese demand for gas    

Rusko riskuje 55 miliard dolarů na stavbu plynovodu, který by uspokojil čínskou poptávku   

Financial Times, Vol. 2018, No. 39746 (4.4.2018), p. 4   

Ruský energetický koncern Gazprom buduje tři tisíce kilometrů dlouhý plynovod s názvem "Síla Sibiře", 

který by spojoval naleziště zemního plynu na východě Ruska s čínskou hranicí. S 55 miliardami 

dolarů nutných investic se jedná o nejnákladnější energetický projekt od pádu Sovětského svazu. 

Podle plánů Gazpromu by měl být plynovod uveden do provozu v prosinci 2019 a nabýt z hlediska 

exportu plynu stejné důležitosti jako trasy do Evropy. Intenzivnější obchodní vztahy mezi Ruskem a 

Čínou by rovněž mohly přinést hospodářské oživení pro ruské příhraniční regiony na Dálném východě.  
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Alan Towersey  

Simplified procedures for customs intellectual property rights enforcement  [elektronický zdroj]   

Zjednodušené procedury pro vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány   

World customs journal, Vol. 11, No. 2 (2017), p. 49-59  

Autor zkoumá výhody využívání zjednodušené procedury pro zabavování zboží, které porušuje práva 

duševního vlastnictví, ze strany celních orgánů. K posuzování a ověřování výhodnosti metody byl 

použit speciální model a metoda nejmenších čtverců. Na základě využití dat ze zemí Evropské unie 

bylo potvrzeno, že zavedení zjednodušené procedury zvyšuje efektivnost (k zabavování zboží je 

potřeba méně zdrojů). Plný text dostupný z: http://worldcustomsjournal.org/archive/   

Momchil Antov  

The role of information technologies in the development of customs control in the Republic of 

Bulgaria  [elektronický zdroj]   

Role informačních technologií v rozvoji celních kontrol Bulharské republiky   

World customs journal, Vol. 11, No. 2 (2017), p. 101-113  

V uplynulých letech došlo k výraznému rozšíření využívání informačních technologií, přičemž tento 

trend se promítl i do Celního kodexu EU. Informační technologie jsou v tomto dokumentu považovány 

za hlavní nástroj implementace celní kontroly. Úspěšný vývoj specializovaných informačních systémů 

je spolu s jejich implementací u celních správ ale poměrně náročný. Autor v článku zkoumá 

implementaci evropských celních informačních systémů v Bulharsku - charakterizuje bulharské celní 

informační systémy, uvádí hlavní výhody jejich zavedení i některé problémy a poskytuje také návrhy 

na zlepšení. Plný text dostupný z: http://worldcustomsjournal.org/archive/   

Cristiano Morini, Paulo Costacurta de Sá Porto and Edmundo Inácio Jr   

Trade facilitation and customs revenue collection : is that a paradox?  [elektronický zdroj]   

Usnadňování obchodu a výběr celních příjmů : je to paradox?   

World customs journal, Vol. 11, No. 2 (2017), p. 23-36  

Autoři se v článku zabývají tím, zda mohou opatření na usnadnění obchodu přispět k oslabení celních 

kontrol, popř. ke snížení vybraných příjmů. Hledají přitom odpověď na tři otázky: jaká opatření na 

usnadnění obchodu se v současné době v praxi používají, jaký region tato opatření používá v největší 

míře, zda se opatření na usnadnění obchodu dostávají do konfliktu s výběrem příjmů a zda oslabují 

celní kontroly. Na základě průzkumu provedeného mezi zástupci ze 40 zemí bylo zjištěno, že je 

možné zavádět opatření usnadňující obchod a zároveň nesnižovat celní příjmy a neoslabovat kontroly. 

Plný text dostupný z: http://worldcustomsjournal.org/archive/   

Julien Arthur, Alisson Dray  

Trade potentials : targeting foreign markets  [elektronický zdroj]   

Obchodní potenciály : cílení na zahraniční trhy  

Trésor-economics, No. 212 (2017), p. 1-11  

Autoři informují o novém nástroji vyvinutém francouzským Generálním ředitelstvím státní pokladny 

(Direction générale du Trésor), který slouží k odhadu obchodního potenciálu určité země. K odhadu 

obchodního potenciálu je použit gravitační model. Ten popisuje empirické vztahy mezi obchodními 

toky a dalšími faktory, jako je např. geografická vzdálenost zkoumaných zemí, velikost ekonomik či 

existence společných hranic. Obchodní potenciál představuje úroveň vývozu v určitém roce, která 

odpovídá predikci modelu. Autoři dále analyzují zahraniční obchod Francie a zjišťují, že vývoz 

Francie do zemí, které jsou jejími hlavními obchodními partnery, je v souladu s potenciálem; rezervy 

se však objevují u dalších zemí. Dále bylo zjištěno, v jakých sektorech konkrétně existují rezervy 

(Francie by tak např. mohla vyvážet více chemických produktů do Alžírska, Turecka či Ruska). - 

Poznámky. -- Na webu DG Trésor je dostupná také francouzská jazyková verze časopisu. Plný text 

dostupný z: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/TresorEconomics  

 

  

http://worldcustomsjournal.org/archive/
http://worldcustomsjournal.org/archive/
http://worldcustomsjournal.org/archive/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/TresorEconomics
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Podnik a podnikání  

Bernhard Maier; rozhovor vedl Stefan Menzel  

"Der Wettbewerb in Indien ist intensiv"    

"Konkurence v Indii je intenzivní"   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 46 (6.3.2018), S. 16-17  

Rozhovor s předsedou představenstva Škody Auto a. s. B. Maierem o záměru mladoboleslavské 

automobilky na vstup na indický trh, budoucnosti dieselového pohonu a dalších plánech Škody. První 

škodovky by měly v Indii sjet z výrobní linky v r. 2021, přičemž prvotním cílem na subkontinentu je 

společně s mateřským Volkswagenem vyprodukovat více než 300 tisíc vozů ročně. Maier také uvádí, 

že malé vozy již brzy nebudou nabízeny s dieselovým pohonem, přičemž zajímavou alternativou se 

jeví LPG a hybridní pohony. Přímo v Mladé Boleslavi je v plánu výroba elektroautomobilů, a i proto 

by Maier uvítal dohodu s tamními odbory na zavedení soboty jako řádného pracovního dne, což by 

zvýšilo roční produkci o 75 tisíc vozů. Pro rozvoj infrastruktury v městě Mladá Boleslav a přilehlém 

regionu podnik zvažuje vytvořit rozvojový fond s objemem v řádu desítek milionů eur.   

Dieter Fockenbrock  

Die Bahn braucht Milliarden    

Dráhy potřebují miliardy  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 57 (21.3.2018), S. 14-15  

S novou německou vládou velké koalice CDU/CSU a SPD kancléřky A. Merkelové přichází i nové 

zadání pro státního železničního dopravce Deutsche Bahn AG. Prvořadým úkolem této státní akciové 

společnosti nemá být dosahování co nejvyššího zisku, ale navyšování a zlepšování dopravní obslužnosti 

a služeb. To ovšem podle předsedy představenstva koncernu R. Lutze bude znamenat další zadlužení a 

spoluúčast státního rozpočtu. Pravidelný šestimiliardový příspěvek státu, přislíbená dodatečná kapitálová 

injekce ve výši jedné miliardy eur a odstoupení vlády od nároků na dividendy za 1,75 miliardy eur do 

r. 2021 nebudou zjevně stačit. Pouze nákup 119 nových rychlovlaků ICE totiž vyjde na 6 miliard a 

projekty na rekonstrukci železniční sítě a digitalizaci železniční dopravy se mají pohybovat v řádu 

desítek miliard eur. -- Ke změnám v dozorčí radě Deutsche Bahn AG a reorganizaci odborů na 

Spolkovém ministerstvu dopravy specializovaných na železniční dopravu viz článek na s. 15; k tématu 

viz také komentář v HB č. 59/2018 (23.3.2018), s. 26.  

Victoria Cherkasova, Daryush Rasadi   

Earnings quality and investment efficiency : evidence from Eastern Europe    

Kvalita zisku a efektivnost investic : poznatky z východní Evropy   

Národohospodářský obzor, Vol. 17 (2017), No. 4, p. 441-468  

Autoři se zabývají vztahem mezi kvalitou zisku (earnings quality, EQ) a efektivností investic. Kvalita 

zisku poukazuje spolu s kvalitou prezentace informací na celkovou kvalitu finančního vykazování, a 

lze ji zjišťovat mimo jiné pomocí akruálních modelů. Čím jsou vykazované výsledky společnosti 

kvalitnější, tím se zvyšuje efektivnost investic (dochází méně k nedostatečným či nadměrným 

investicím). Vztah mezi EQ a nedostatečnými investicemi je dále silnější u firem působících v oblasti 

průmyslu. Autoři došli k těmto závěrům na základě výzkumu provedeného mezi 7546 firmami 

působícími v průmyslu či obchodu v deseti státech střední, východní a jižní Evropy. - Poznámky. Plný 

text dostupný z: https://doi.org/10.1515/revecp-2017-0023   

Anna Gauto  

Libanons Generation Hoffnung    

Nadějná libanonská generace   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 44 (2.3.2018), S. 66-67  

Libanon se sice potýká s řadou problémů v oblasti bezpečnosti, infrastruktury či migrace, místní start-

upová scéna ale zažívá rozkvět. Důležitým faktorem tohoto vývoje je podpůrný program libanonské 

centrální banky (Banque du Liban) v objemu 400 milionů dolarů s názvem "Circular 331", jenž 

výrazně snižuje rizika pro komerční banky při úvěrování mladých technologických firem. Článek 

představuje některé tyto start-upy, jejich obchodní plány a zakladatele.   

https://doi.org/10.1515/revecp-2017-0023
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Iveta Mackenzie  

Mergers & acquisitions in the European Union. Acquisition activity & economic performance    

Fúze a akvizice v Evropské unii. Akviziční aktivita a výkonnost ekonomiky   

Acta VŠFS, Vol. 11 (2017), No. 2, p. 106-120  

Fúze a akvizice patří mezi strategické manažerské nástroje, s jejichž pomocí lze efektivně vstoupit na 

nové trhy, posílit pozici na stávajících trzích a dosáhnout i dalších cílů. Autorka se zabývá akviziční 

aktivitou v zemích Evropské unie, a to konkrétně vztahy mezi akviziční aktivitou a výkonností 

ekonomiky a akviziční aktivitou a daňovou kvótou. Použity byly indikátory "3M" (M-total, M-score a 

M-index), a následně korelační analýza (Spearmanův koeficient). Podle autorky se potvrzuje, že 

akviziční aktivita souvisí s výkonností ekonomiky - v případě příznivých podmínek akviziční aktivita 

roste a naopak v zemích s nízkou výkonností nebo v recesi zájem o akvizice klesá. Akviziční aktivitu 

dále podporuje nízká daňová zátěž. -- Plný text je dostupný také na webu Acta VŠFS. Plný text 

dostupný z: http://www.vsfs.cz/?id=1042   

Richard Pomahač  

Soudní dvůr EU: Služby sdílené ekonomiky    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 10, (2018) č. 2, s. 54-55  

Rozbor rozsudku Evropského soudního dvora ze dne 20.12.2017 ve věci C-434/15 - Asociación Profesional 

Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL. Profesní organizace sdružující řidiče taxislužeb v Barceloně 

podala žalobu, v níž se domáhala, aby byla společnosti Uber Systems Spain SL uložena povinnost 

ukončit nekalou praktiku spočívající v nabízení služeb vyžádaných prostřednictvím mobilních 

přístrojů a internetu, pokud přímo či nepřímo souvisejí s využíváním digitální platformy Uber ve 

Španělsku. Žaloba se opírala o skutečnost, že majitelé a řidiči vozidel, realizující za daných podmínek 

přepravu osob, nemají licence a povolení stanovené nařízením o taxislužbách v barcelonské aglomeraci. 

Obchodní soud v Barceloně měl za to, že pro řešení sporu je nezbytný výklad několika ustanovení unijního 

práva, a proto se rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru EU několik předběžných otázek.   

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Karel Veselý  

Bude IDD metlou na provizní systémy?    

Profi poradenství & finance, Sv. 6, (2018) č. 1, s. 28-30  

Rozhovor s K. Veselým, ředitelem poradenských služeb pro pojišťovnictví Deloitte, o dopadech 

připravovaného českého zákona o distribuci pojištění. Tento zákon transponuje do našeho právního 

řádu evropskou směrnici o distribuci pojištění č. 2016/97/EU (IDD, Insurance Distribution Directive). 

Zaměřuje se na odměňovací systémy pro investiční produkty a kritéria, která budou muset být v provizních 

systémech povinně zohledněna, i na nutné změny v provizích a dalších odměnách u pojišťoven. 

Charakterizuje další dopady transpozice IDD na kvalifikační požadavky na distributory pojištění a na 

pravidla jednání se zákazníkem, na regulaci distribuce skupinových nebo flotilových pojištění a 

informační povinnosti vůči zákazníkům. Věnuje se také posunutí účinnosti IDD na 1.10.2018 a nařízení 

EK v přenesené pravomoci č. 2017/2359/EU ze září 2017.   

Antonín Daněk  

Desatero povinností zaměstnavatele v roce 2018. Část II.   

Národní pojištění, Sv. 49, (2018) č. 3, s. 20-25  

Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného. Příspěvek 

rozebírá nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v právních podmínkách r. 2018. 

V této části se zaměřuje na odvod pojistného jednotlivými skupinami plátců, na chyby v provádění 

úhrad pojistného za zaměstnance, oznamovací povinnost zaměstnavatele i na opravná hlášení v systému 

oznamování změn ve zdravotním pojištění.   

 

 

 

 

http://www.vsfs.cz/?id=1042
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Lucia Bartůsková  

Charakter peněžité podpory v mateřství a rodičovského příspěvku a jejich vývoj v českých 

zemích v letech 1888-2017    

Scientia et Societas, Sv. 13, (2017) č. 4, s. 3-22  

Článek sleduje vývoj přímé finanční podpory pro rodiny s malými dětmi v českých zemích od zákona 

o nemocenském pojištění z r. 1888, který zavedl čtyřtýdenní podporu matkám po porodu, po 

flexibilizaci čerpání rodičovského příspěvku a jeho navýšení pro rodiče vícerčat v r. 2017. Autorka se 

ve své analýze zaměřuje především na dvě nejvýznamnější dávky pro rodiny, peněžitou podporu v mateřství 

a rodičovský příspěvek. Snaží se přitom zodpovědět otázku, jaké cíle z hlediska rodinné politiky tyto 

transfery naplňovaly a naplňují. - Poznámky.  

Ján Záborský  

Poisťovníctvo čaká legislatívna smršť    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 10, s. 53-55  

Shrnutí nových slovenských pravidel ovlivňujících podobu pojistných produktů a tvář samotného 

pojistného trhu v blízké budoucnosti. Autor zdůrazňuje, že připravovaná úprava daně z pojištění a 

regulace provizí má potenciál výrazně negativně změnit slovenský pojistný trh. Některé produkty, jako 

investiční pojištění a kapitálové pojistky, mizí z trhu, stejně jako firmy poskytující finanční 

poradenství. Opakované státní zásahy směřující k zavedení pojistné daně zvyšují nejistotu na trhu i náklady 

pojišťoven. Je také hodnocena implementace evropské směrnice o distribuci pojištění (IDD) v SR. -- 

Více o vývoji slovenského trhu na s. 56 a 58-61.  

Jiří Vopátek  

Průběžný důchodový systém v ČR : modelové situace s parametry výpočtu pro rok 2018    

Národní pojištění, Sv. 49, (2018) č. 3, s. 7-13  

Autor nejprve představuje změny, které do zákona o důchodovém pojištění přinesla novela č. 203/2017 Sb. 

Jedná se o zastropování věku pro odchod do řádného starobního důchodu a o změnu v oblasti pravidel 

valorizace důchodových dávek. Dále shrnuje aktuální podmínky pro přiznání řádného starobního 

důchodu a parametry pro výpočet nově vyměřené důchodové dávky. Identifikuje také faktory 

ovlivňující výši důchodu. Poté představuje modelové situace a výpočty řádného starobního důchodu 

přiznaného v r. 2018 v různých variantách hrubých ročních výdělků. Vypočítává také individuální 

náhradový poměr a zjišťuje, že s rostoucím předdůchodovým příjmem klesá individuální náhradový 

poměr a důchodová dávka se zvyšuje daleko pomaleji. - Poznámky.  

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Niklas Hoyer, Fulya Cayir, Martin Gerth, Matthias Kamp   

Das Heimspiel : Immobilienatlas    

Domácí utkání : atlas nemovitostí   

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 7, S. 18-27  

Ceny domů a bytů v Německu stále ještě stoupají. Článek přináší atlas cen domů a bytů v 50 

největších německých městech. Přehled ukazuje, kde trh vyšrouboval cenu příliš vysoko a kde se 

koupě ještě vyplatí.  

By Joanne W. Hsu, David A. Matsa, and Brian T. Melzer   

Unemployment insurance as a housing market stabilizer    

Pojištění pro případ nezaměstnanosti jako stabilizátor trhu s bydlením   

The American Economic Review, Vol. 108 (2018), No. 1, p. 49-81  

Autoři zkoumají, jak poskytování dávek nezaměstnaným osobám v USA ovlivnilo jejich schopnost 

splácet hypotéky. Analýza byla provedena za období 1991-2010 napříč různými státy USA (systém 

podpory v nezaměstnanosti není ve Spojených státech jednotný). Bylo zjištěno, že v období Velké 

recese dávky v nezaměstnanosti výrazně snížily počet případů zabavení nemovitosti z důvodu 

neschopnosti splácet hypotéku. Tyto účinky přitom při rozšiřování programů podpory v nezaměstnanosti 

nebyly předem uvažovány (záměrem bylo hlavně podpořit poptávku a spotřebu u nezaměstnaných 

osob). - Poznámky.  
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Petteri Juvonen, Meri Obstbaum  

A new method to measure structural unemployment via labour market flows  [elektronický zdroj]  

Nová metoda měření strukturální nezaměstnanosti pomocí toků na trhu práce   

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 91, No. 5 (2017), p. 56-66  

Finská národní banka vyvinula novou metodu měření strukturální nezaměstnanosti. Metoda, která 

vychází z měření toků na trhu práce, je v článku aplikovaná ve finském prostředí. Bylo zjištěno, že 

nezaměstnanost ve Finsku se blíží strukturální úrovni, a nelze tedy bezprostředně očekávat její 

dramatické snížení. K nárůstu strukturální nezaměstnanosti došlo během finanční krize, kdy řada lidí 

ztratila práci, a nově vytvořená pracovní místa neodpovídala jejich kvalifikaci či lokalitě jejich 

působení. - Poznámky. -- K finskému trhu práce dále viz článek na s. 67-82. Plný text dostupný z: 

https://www.bofbulletin.fi/en/archive/   

Frank Specht  

Damit der Ehrliche nicht der Dumme ist : Schwarzarbeit    

Aby poctivý nebyl za hlupáka : práce na černo   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 42 (28.2.2018), S. 9   

V r. 2017 přišel německý stát podvody na sociálním pojištění zaměstnanců, ilegálním zaměstnáváním 

a neoprávněným čerpáním podpor v nezaměstnanosti o 967,3 milionů eur, což je o téměř pětinu více 

než v roce předcházejícím. Za statistickým nárůstem ale nejsou jen kriminální aktivity, ale také 

zesílené kontroly celní správy, která prověřovala o 29 procent zaměstnavatelů více než v r. 2016. 

Celkový počet kontrol je ale stále nižší než v r. 2014 před účinností zákona o minimální mzdě, nad 

jehož dodržováním rovněž bdí jednotka celní správy proti ilegálnímu zaměstnávání (FKS). Opoziční 

strana Zelených i Německý odborový svaz (DGB) proto upozorňují na stále nedostatečné personální 

zabezpečení FKS, která ještě nedosáhla navýšení stavu o v r. 2014 přislíbených 1600 nových 

pracovníků. -- K tématu viz také komentář na s. 12.   

By Alexander Bick, Nicola Fuchs-Schündeln, and David Lagakos  

How do hours worked vary with income? : cross-country evidence and implications    

Jak se počet odpracovaných hodin liší s výší příjmu? : poznatky z různých zemí a jejich význam  

The American Economic Review, Vol. 108 (2018), No. 1, p. 170-199  

V článku jsou publikovány výsledky nového průzkumu provedeného v 80 zemích s různými úrovněmi 

příjmů s cílem zjistit, jak se liší v těchto zemích počet odpracovaných hodin. Nastavení výzkumu (mj. 

analýza celého kalendářního roku) odpovídalo záměru dosáhnout maximální porovnatelnosti výsledků, 

a to i mezi bohatými a chudými zeměmi. Bylo zjištěno, že s rostoucím agregátním příjmem počet 

odpracovaných hodin klesá, a to jak mezi muži, tak mezi ženami, u různých věkových skupin i u osob 

s různým vzděláním. V rozvojovém světě odpracují zaměstnanci průměrně o 50 % hodin týdně více, 

než v bohatých zemích. Z výsledků podle autorů vyplývá, že rozdíly v produktivitě práce i tzv. 

multifaktorové produktivitě (TFP) jsou mezi různými zeměmi větší, než se dříve myslelo. - Poznámky.  

Eva Mihočková  

Maďarsko chystá daňovú smršť    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 7, s. 52-53  

Maďarsko pociťuje rapidní nárůst nedostatku pracovní síly. Článek shrnuje důvody tohoto vývoje i opatření 

maďarské vlády, která by měla situaci řešit. Alarmujícím problémem je zvláště velká emigrace 

Maďarů do zahraničí i její struktura, protože se z velké části jedná o vzdělanou elitu a mladé 

produktivní osoby. Vinu na této situaci má špatná politická a ekonomická situace v zemi. Získání 

kvalifikované pracovní síly a zamezení odlivu mozků má umožnit podpora růstu mezd, zvyšování 

minimální mzdy, snížení odvodů pro firmy a další daňové škrty.  
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Jakub Morávek  

Ochrana dat zaměstnanců: stačí drobně seřídit stroj    

Právní rádce, Sv. 26, (2018) č. 2, s. 46-48  

Blíže k problematice zpracování a ochrany osobních údajů v rámci pracovněprávních vztahů a plnění 

zákonných povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Autor uvádí, že podobu obligatorního 

zpracování osobních údajů zaměstnanců určují právní předpisy, popř. tam, kde povinnosti a aspekty 

ochrany osobních údajů nejsou řešeny, je třeba postupovat podle obecné právní úpravy na ochranu 

osobních údajů. Dále rozebírá, jakým způsobem GDPR dopadne na pracovněprávní vztahy. 

Zdůrazňuje, že evropské obecné nařízení pouze dílčím způsobem upřesňuje a rozvíjí stávající právní 

úpravu a doplňuje ji o některé nové instituty. Jako nové a problematické momenty označuje povinnost 

zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, kodexy chování a 

oznámení bezpečnostního incidentu. V závěru se věnuje otázkám kolem povinností a garancí u nového 

institutu - pověřence pro ochranu osobních údajů.   

Pavel Horák  

Zhodnocení reformy systému veřejných služeb zaměstnanosti z perspektivy změn ve způsobu 

jeho řízení a správy    

Fórum sociální politiky, Sv. 12, (2018) č. 1, s. 2-19  

Autor podrobně hodnotí průběh reformy veřejných služeb zaměstnanosti v ČR na jejím začátku, v průběhu 

i po jejím skončení mezi lety 2011-2016 z pohledu vlivu této reformy na změny ve způsobu řízení a 

správy (governance) nově utvářeného systému služeb zaměstnanosti. Nejprve analyzuje zahraniční 

trendy a klíčové koncepty v oblasti řízení a realizace veřejných a sociálních politik, jejich vliv na 

podobu sociálního státu a na způsob řízení a správy politiky zaměstnanosti v ČR a v zahraničí. Poté se 

zaměřuje na reálné projevy a dopady reformy ve zkoumaném období prostřednictvím analýzy postojů 

jednotlivých vlád ČR k reformě veřejných služeb zaměstnanosti (VSZ) v kontextu vývoje trhu práce. 

Dále zkoumá změny ve způsobu řízení a správy VSZ v jednotlivých letech reformy identifikované 

jako změny ve způsobu koordinace, kooperace a rozdělení pravomocí. - Poznámky. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Práce a mzda  

Sv. 66, (2018) č. 3  

Zdanění příjmů zahraničních pracovníků v ČR (s. 7-14); Některé aspekty právní úpravy pracovního 

poměru úředníků územních samosprávných celků (s. 15-19); Dávka otcovské poporodní péče (s. 23-25); 

Řízení o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury (s. 26-32); 

Fluktuace z pohledu současné personalistiky: makroekonomické příčiny nezaměstnanosti a trh práce 

v etapě managementu 2.0 ve vztahu k fluktuaci zaměstnanců (s. 41-47).  

Práce a mzda  

Sv. 66, (2018) č. 4  

Převedení zaměstnance na jinou práci (s. 15-18); Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru 

úředníků územních samosprávných celků - 2. část (s. 19-23); Evidence pracovní doby (s. 30-31); 

Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění (s. 35-38); Tržní mzdy a 

"spravedlivé" odměňování: proč jsou důležité tržní relace mezd (s. 39-44).  

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

Sv. 13, (2018) č. 3-4  

Rodičovský příspěvek - změny ve zdravotním pojištění (s. 3-5); Změny v nemocenském pojištění - 

změny zákoníku práce (s. 6-10); Odvolaný vedoucí zaměstnanec - povinnost zaměstnavatele nabídnout 

zaměstnanci novou práci (s. 18-22); Pracovní řád - jak jej správně napsat (s. 23-26); Odstupné - výše a 

výplata (s. 38-41); Porušení pracovních povinností: sankce a postihy (s. 50-53); Povinnost 

zaměstnance podat daňové přiznání (s. 54-57); Zdanění (či nezdanění) ostatních příjmů fyzických 

osob (s. 58-61); Příjmy uváděné v daňovém přiznání (s. 62-65); Dohody a minimální vyměřovací 

základ zaměstnance - po 1.1.2018 (s. 75-78); Zákon o zaměstnanosti - nové pojmy (s. 86-88); Správa 

společné věci a obrana minoritního spoluvlastníka podle NOZ (s. 91-92); Dary přijaté neziskovými 
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subjekty a jejich zdanění (s. 102-104); Odměňování členů volebních komisí - z hlediska daně z příjmů 

(s. 105-106); Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti - novela č. 170/2017 Sb. (s. 107-109).  

Právo  

Zdeněk Hraba  

Český zákon o významné tržní síle a jeho novelizace ve srovnání s úpravou na Slovensku    

Obchodní právo, Sv. 26, (2017) č. 11, s. 396-401  

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a 

jejím zneužití ve znění pozdějších novel, který právně upravuje část trhu v České republice od 

1.2.2010, definuje významnou tržní sílu jako takové postavení odběratele, v jehož důsledku si odběratel 

může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin 

nebo přijímáním nebo poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících. Článek se 

dále zabývá slovenskou právní úpravou, českým zákonem po novele provedené zákonem č. 50/2016 Sb. 

a definováním dopadů (zneužití) významné tržní síly v české právní úpravě. - Poznámky.  

Mehreen Khan, Aliya Ram  

EU puts faith in data protection reforms to keep Big Tech under control : GDPR launch    

EU věří, že reformy ochrany osobních údajů udrží velké technologické korporace na uzdě : 

začátek účinnosti GDPR  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39747 (5.4.2018), p. 4   

Skandál kolem společnosti Cambridge Analytica, která "těžila" a prodávala osobní údaje ze sociální 

sítě Facebook pro účely volebních kampaní, podle článku odkrývá dosavadní bezzubost evropských 

regulačních orgánů. To by ovšem mohlo změnit obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů 

(GDPR, č. 2016/679/EU), jež vstoupí v účinnost 25.5.2018 a které počítá s pokutami až 20 milionů 

eur či 4 procent ročního obratu subjektu porušujícího nařízení. Pokud se navíc prokáže Facebooku a 

Cambridge Analytice porušování práv uživatelů sociální sítě na soukromí od vypuknutí skandálu, 

bude moci být podle oslovených právníků GDPR aplikováno proti oběma korporacím i v tomto 

konkrétním případě. -- K vývoji skandálu viz také článek na s. 11; portrét rakouského právníka a 

aktivisty Maxe Schremse, který upozornil na nedostatečnou ochranou dat Facebookem a zasadil se 

u SDEU o zrušení usnesení EK o USA jako o "bezpečném přístavu" v ochraně osobních údajů, viz FT 

č. 39749/2018 (7.4.2018) - příloha Life & Arts, s. 1 a 18 -- K tématu vychází také řada článků v časopise 

The Economist, např. v č. 9086/2018 na s. 23.  

Jan Metelka  

Geneze hromadných žalob (nejen) v českém procesním právu    

Právní rádce, Sv. 26, (2018) č. 2, s. 28-31  

Autor představuje institut hromadných žalob umožňující množině osob, které spojuje nárok 

vyplývající z obdobné situace, vést jedno soudní řízení směřované proti totožnému žalovanému. 

Zdůrazňuje nutnost mít českou speciální právní úpravu hromadných žalob, osvětluje koncept opt-in a 

opt-out v hromadných žalobách, jejich potenciální použití a charakterizuje klady i zápory tohoto 

institutu. Rozebírá současnou úpravu možné hromadné ochrany spotřebitele ve stávající legislativě a 

ze zkušeností organizací zabývajících se ochranou spotřebitele dovozuje, že současný systém neplní 

svou roli. Konkretizuje největší nevýhody současné úpravy a následně se věnuje vývoji nové právní 

úpravy a připravovanému konceptu hromadných žalob. Český systém má být postaven na hybridním 

konceptu, který bude blíže k americké opt-out úpravě, nicméně bude možné se o následně hromadně 

vymožený nárok nepřihlásit. Má také implementovány mechanismy zabraňující poškození konkurence 

v případě medializace případu. - Poznámky. -- K tématu viz také Právní rozhledy č. 5/2018, s. 153-160.  
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Daniela Endres-Reich  

Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft - Materiell-rechtliche Wirkung der 

Rechnungsstellung?    

Vnitrounijní trojstranný obchod - má vystavení faktury hmotněprávní účinek?   

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 67, (2018) Nr. 5, S. 187-192  

Autorka vznáší pochybnosti o slučitelnosti německé úpravy tzv. vnitrounijního trojstranného obchodu 

(tj. řetězového obchodu s právě třemi účastníky) se systémovou směrnicí ES k DPH (2006/112/ES, 

přesněji s čl. 197 odst. 1 písm. c). Konkrétně lze zpochybnit §25b odst. 2 č. 3 německého zákona o DPH, 

podle nějž je vystavení faktury s detailním určením jejích náležitostí hmotněprávním předpokladem 

pro trojstranný obchod, který v rámci EU a EHS požívá administrativních úlev. Podnětem pro tyto úvahy 

je probíhající řízení před Soudním dvorem EU v kauze rakouské firmy Hans Bühler KG (C-580/16), 

v němž rakouští správní soudci předložili svým kolegům ze SDEU otázku hmotněprávního významu 

formálních kritérií pro existenci trojstranného obchodu. - Poznámky.  

Zdeněk Kühn  

Nový přestupkový zákon, odpovědnost právnických osob a problematika dvojího trestání téhož deliktu    

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 3, s. 77-84  

Správní trestání je v ČR od r. 2017 založeno na nové procesní a hmotněprávní kodifikaci, která zvýšila 

právní jistotu sankcionovaných osob. Základním problémem však zůstává možnost dvojího trestání 

v nejrůznějších sektorových zákonech, stejné osoby tak mohou být sankcionovány za porušení různých 

zákonů stejným jednáním. Autor nejprve rozebírá právní úpravu správních deliktů právnických osob 

do 1.7.2017. Následně představuje novou úpravu odpovědnosti právnických osob za správní delikty od 

r. 2017, v návaznosti na účinnost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Posléze se věnuje judikatuře ESLP, zásadě ne bis in idem a jejím dopadům na českou vnitrostátní 

praxi správního trestání. Autor vyvozuje, že současná judikatura ESLP nabízí rozumnou možnost, jak 

chránit různé hodnoty chráněné různými zákony proti deliktům majícím původ ve stejném jednání, a 

charakterizuje požadavky na taková řízení. - Poznámky.  

Nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích   

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 4, s. II (aktualita)   

Příspěvek informuje o záměrech a obsahu připravovaného nového zákona o soudních tlumočnících a 

soudních překladatelích. Nový zákon má zajistit potřebnou stabilizaci a zkvalitnění výkonu 

tlumočnické a překladatelské činnosti a také má striktně oddělit právní úpravu postavení a činnosti 

soudních tlumočníků a soudních překladatelů od právní úpravy pro soudní znalce. V souladu s unijním 

právem by mělo dojít k založení právního nároku na zápis soudního tlumočníka a soudního 

překladatele do veřejně vedeného seznamu po splnění předem jasně stanovených kritérií. Příspěvek 

dále rozebírá požadavky na vzdělání, odbornou praxi, vznik odpovědnostních vztahů a s tím 

související povinné pojištění i nutnost revize systému odměňování.   

Kateřina Augustínová  

Odměňování členů představenstva a akciové opční právo    

Obchodní právo, Sv. 26, (2017) č. 10, s. 355-360  

Akciové opční programy, jež stanovují podmínky pro nabytí akcií jakožto složky odměny člena 

představenstva, bývají oblíbeny, zejména pro jejich motivační charakter. Článek přibližuje 

odměňování ve formě opce na akcie nabyté na základě opční smlouvy, zejména se zaměřuje na její 

fungování z pohledu práva. - Poznámky.  

Jan Tomíšek  

Právní jednání biometrickými prostředky v elektronickém bankovnictví    

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 5, s. 160-167  

Problematika platnosti právních jednání a zejména autorizace platebních transakcí biometrickými 

prostředky v elektronickém bankovnictví. Autor nejprve charakterizuje biometrickou autentizaci v prostředí 

elektronického bankovnictví a její možná rizika a nevýhody. Následně analyzuje možnost právně 

jednat v elektronickém bankovnictví za pomoci biometrických prostředků autentizace vestavěných 

v zařízeních klienta i dokazovat a nést odpovědnost v případě, že klient umožní do svého zařízení 
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registrovat biometrické prostředky třetí osobě. Zabývá se také otázkou dokazování a odpovědnosti 

u platebních transakcí dle zákona o platebním styku a směrnici PSD2. - Poznámky.  

Belema R. Obuoforibo  

Preparing for brexit : a note on the European Union (Withdrawal) Bill    

Příprava na brexit : poznámka ohledně Zákona o vystoupení z Evropské unie   

European taxation, Vol. 57, (2017) No. 11, p. 515-519  

Stručná zpráva je věnována podobě práva Spojeného království po jeho vystoupení z EU. Autorka 

zejména shrnuje hlavní body ze Zákona o vystoupení z Evropské unie, který stanovuje, jak bude právo 

EU fungovat ve Spojeném království poté, co dojde k brexitu. Text vznikl v době, kdy ještě nebyla 

jasná finální podoba zákona vzhledem k vysokému počtu pozměňovacích návrhů v britském 

parlamentu. Zákon dle autorky předpokládá konverzi značné části práva EU do britského práva. 

Zabývá se mj. statutem rozsudků Soudního dvoru EU či pravomocemi exekutivy a jednotlivých částí 

Spojeného království v průběhu realizace brexitu. - Poznámky.  

Magdaléna Svobodová  

Přímý účinek vnějších smluv v konfrontaci s přímým účinkem směrnic EU z pohledu jednotlivce    

Právník, Sv. 156, (2018) č. 2, s. 115-130  

Příspěvek se zabývá konfrontací přímého účinku vnějších smluv Evropské unie, resp. posuzování 

platnosti unijních aktů z hlediska vnějších smluv EU, s přímým účinkem směrnic jako pramenem 

unijního práva přijímaným orgány EU. Zaměřuje se na srovnání podmínek přímého účinku obou typů 

pramenů práva stanovených judikaturou SDEU a na vývoj těchto podmínek. Autorka identifikuje dva 

hlavní rozdíly v přístupu SDEU k vnějším smlouvám oproti jiným pramenům unijního práva (důraz na 

povahu a systematiku vnější smlouvy, případy dovolávání se přímého účinku vnější smlouvy za 

účelem platnosti unijního aktu). V případě směrnic je důležitým motivem SDEU úsilí prosazovat 

unijní právo v členských státech, koncepce jejich přímého účinku se dosud vyvíjí. Jsou formulovány 

dílčí výjimky ze zákazu horizontálního přímého účinku směrnice. - Poznámky.  

Lukáš Králík  

Publikace judikatury v USA    

Právník, Sv. 156, (2018) č. 2, s. 131-142  

Autor pojednává o uveřejňování a publikaci soudních rozhodnutí v právní kultuře USA a srovnává 

jejich tradici a formu se situací v našem právním prostředí. Seznamuje s obecným přístupem k uveřejňování 

judikatury a povinností federálních či státních orgánů publikovat svá rozhodnutí i s navazujícím 

procesem publikace upravených soudních rozhodnutí do specializovaných sbírek judikátů. Informuje 

o zdrojích judikatury, sbírkách rozhodnutí a reportérech; formách sbírek a struktuře judikátů; právních 

informačních systémech (case finders) i o fenoménu nepublikované judikatury. Krátce se také zabývá 

specifickou otázkou autorskoprávní ochrany judikatury. Autor upozorňuje, že soudní rozhodnutí by 

měla být podle obecných principů zveřejňována soudci na základě jejich uvážení, i když ti nemají na 

federální úrovni žádnou zákonnou povinnost zveřejňování. - Poznámky.  

Stacie Bosley and Maggie Knorr   

Pyramids, Ponzis and fraud prevention : lessons from a case study    

Pyramidy, Ponziho schémata a prevence podvodů : zjištění z případové studie   

Journal of financial crime, Vol. 25 (2018), No. 1, p. 81-94  

Autorky na základě případové studie (již zaniklého schématu "Fortune Hi-Tech Marketing" v USA) 

zkoumají, jaké faktory ovlivňují ochotu osob účastnit se podvodných schémat, jakým je např. Ponziho 

schéma či pyramidová hra, a identifikují u těchto schémat i některé rozdíly. Bylo zjištěno, že v USA se 

schémata snadněji šířila v komunitách s určitým propojujícím prvkem (např. náboženství, etnická 

příslušnost, věk). Tyto poznatky by měly být zohledněny i v boji proti podvodným schématům, tj. při 

regulaci, jejím vymáhání i při vzdělávání dotčených skupin (v praxi se např. zaměřit na vzdělávání 

názorových vůdců či vůdců komunity).   
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Robert Šimek  

Vydání pojistky - superfluum, nebo nevyužitý potenciál?    

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 4, s. 124-129  

Povinnost vydat pojistku představuje nástroj, kterým lze v určitých případech usnadnit fungování 

právních vztahů vyplývajících z pojištění. Občanský zákoník v § 2775 a násl. obsahuje ustanovení 

týkající se pojistky, její právní povahy, povinného obsahu, práv pojistníka a pojistitele k ní se vážících 

a nemožnosti sjednat odchylný postup, resp. vzdát se jednostranně práva na vydání pojistky. Pojistka 

slouží jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Autor zvažuje pravý smysl a funkci pojistky v moderní 

době a zjišťuje, zda jsou důkazní a potvrzovací funkce vše, co z ní lze vytěžit, nebo zda je zde ještě 

nevyužitý potenciál. - Poznámky.  

Michal Lehuta  

Zákony máte dobré. Stačí ich už len vymáhať : hodnotenie členských krajím EU    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 11, s. 28-29  

Autor přibližuje hodnocení stavu Slovenska jako členské země EU ze strany Evropské komise a 

nejdříve se zaměřuje na plnění doporučení k provedení reforem z loňské zprávy EK. Podrobněji 

rozebírá minimální posílení boje proti korupci ve veřejném sektoru, vysoké vnímání korupce a 

úplatkářství i chybějící politickou vůli pro jejich potírání. Jako částečné opatření na snížení míry 

korupce je zmíněno přijetí protischránkového zákona, zlepšení zákona na ochranu oznamovatelů 

korupce a elektronické veřejné zakázky. Kritizovanou skutečností je naproti tomu nastavení policejní 

inspekce, nedostatek důvěryhodných nezávislých institucí a obsazování vrcholných míst v kontrolních 

orgánech politicky spřízněnými osobami. -- Problémy v policii na Slovensku dokumentuje příspěvek 

v čas. Trend č. 14/2018, s. 10-15.  

František Nonnemann  

Zpracování veřejně dostupných osobních údajů a GDPR    

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 5, s. 167-173  

Současný zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů bude zrušen a s účinností k 25.5.2018 

nahrazen novým přímo aplikovatelným předpisem EU, obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

(GDPR). Jednou ze změn jsou specifická pravidla pro zpracování veřejně dostupných osobních údajů 

(údaje uvedené v různých veřejně přístupných rejstřících, evidencích, na internetu aj.), kdy GDPR 

nepřebírá současný zvláštní režim upravený tímto zákonem. Autor uvádí, že podle veřejných 

vystoupení některých zástupců ÚOOÚ i podle vznikající odborné literatury by se mohlo zdát, že dojde 

k výraznému omezení možnosti zpracovávat veřejně dostupné osobní údaje. Kriticky rozebírá tento 

závěr, uvedené změny právního rámce a zdůvodňuje důsledky této změny pro praxi. - Poznámky.  

Statistika. Demografie. Sociologie  

Fabien Bertho, Christine Brodiak, Laurent Chopiton, Grégoire de Warren, Guillaume Dufour, Garance 

Skorzewski, Adrien Sperry  

Demographic challenges in the Maghreb countries  [elektronický zdroj]   

Demografické výzvy v zemích Maghrebu  

Trésor-economics, No. 211 (2017), p. 1-7  

V 70. letech 20. století vstoupily země severozápadní Afriky do druhé fáze demografické přeměny, 

která začala ve 40. a 50. letech. Od 60. let dochází v Maghrebu k poklesu porodnosti, věková pyramida 

Maroka, Alžírska a Tuniska se zásadně změnila. Až do r. 2050 poroste populace v produktivním věku, 

poté začne obyvatelstvo stárnout (stejně jako v rozvinutých zemích). Nárůst obyvatel v produktivním 

věku by mohl podpořit hospodářský růst. Situace na trhu práce v zemích Maghrebu je nyní 

problematická, mladí lidé se potýkají s vysokou nezaměstnaností, slabá je také integrace žen. Řešením 

by mohly být strukturální reformy podobné reformám, ke kterým došlo v 70. letech v Asii. -- Článek 

je dostupný na webu DG Trésor také ve francouzské jazykové verzi. Plný text dostupný z: 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Tresor-Economics   
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Václav Rybáček, Jitka Fořtová, Šárka Skaláková   

Valuation of volunteer work in satellite account of non-profit institutions    

Ocenění dobrovolnické práce v satelitním účtu neziskových institucí   

Statistika, Sv. 54, (2017) č. 4, s. 16-24  

Práce dobrovolníků tvoří významný přínos v rámci činnosti neziskových organizací. Satelitní účet 

neziskových institucí (SÚNI) doplňuje a rozšiřuje koncept národních účtů zejména zahrnutím hodnoty 

dobrovolnictví a pokrývá neziskové organizace tříděné dle mnoha ekonomických oborů. Příspěvek 

krátce představuje dobrovolnictví a problematiku financování neziskových organizací. Dále se 

zaměřuje na oceňování dobrovolnické práce pro sestavování satelitního účtu neziskových institucí v ČR 

a rozebírá alternativní metody použitelné pro účely oceňování. Autoři upozorňují, že výběr metody je 

obvykle ovlivněn dostupností dat. - Poznámky.  

Účetnictví  

Martin Schenk  

IFRS 17    

Pojistné rozpravy, Sv. 2017, č. 4, s. 32-35  

Článek přibližuje problematiku mezinárodního účetního standardu IFRS 17 pro účtování pojistných 

smluv a jeho očekávaný dopad na české pojišťovny. Standard IFRS 17 byl vydán 18.5.2017 a je platný 

od 1.1.2021. Autor nejprve představuje technické požadavky standardu týkající se ocenění pojistných 

závazků (zejména klíčový ukazatel CMS - "contractual service margin"), problematiku přechodu na 

IFRS 17, metodu retrospektivního výpočtu CMS a použití metody "fair value approach". Očekávané 

změny v souvislosti s použitím standardu a stanovenou metodikou se projeví zejména u hospodářského 

výsledku coby základního ukazatele úspěšnosti pojišťovny a u vykazovacího procesu (struktura a 

obsah výkazů, aktuárské výpočty). Autor upozorňuje také na zpracování případové studie, která má za 

cíl odhadnout dopad IFRS 17 na finanční výkazy českého pojistného trhu. Plný text dostupný z: 

https://www.pojistnyobzor.cz/archiv/812017-4 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Auditor  

Sv. 25, (2018) č. 1  

Neztraťte se v džungli fondů nestátních neziskových organizací (s. 9-12); Účetní zachycení fondů (s. 12-14); 

Vybrané problémy nestátních neziskových organizací (s. 15-19); Právní aspekty nestátních neziskových 

organizací (s. 20-23); Specifika zjištění výsledku hospodaření ve sportovním klubu (s. 23-27); Audit 

neziskových organizací aneb jaká je společenská odpovědnost u auditu neziskového sektoru a co jsou 

hlavní auditní rizika (s. 28-30); Určení auditora u nestátních neziskových organizací (s. 31-34).  

Auditor  

Sv. 25, (2018) č. 2  

Role KA ČR při zvyšování kvality auditorských služeb (s. 8-12); Auditorská obec v číslech (s. 13-16); 

Výkonný výbor Komory auditorů ČR pohledem jeho člena (s. 16-17); Dozorčí komise Komory 

auditorů ČR pohledem jejího člena (s. 17-19); Tíha rozhodnutí Kárné komise KA ČR (s. 19-21); 

Rozhovor s Irenou Liškařovou, prezidentkou Komory auditorů ČR (s. 27-28); Rozhovor s Janou 

Gebauerovou, předsedkyní Dozorčí komise Komory auditorů ČR (s. 29-30); Rozhovor s Radomírem 

Stružinským, předsedou Kárné komise Komory auditorů ČR (s. 30-31); Na kvalitě auditu závisí 

budoucnost profese: rozhovor s Pavlem Racochou, prezidentem Rady pro veřejný dohled nad auditem 

(s. 32-33); Rozhovor s Vladimírem Pilným, prvním prezidentem Komory auditorů ČR (s. 33-36). 
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Veřejná správa  

Lenka Říhová  

Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních 

zaměstnanců    

Fórum sociální politiky, Sv. 12, (2018) č. 1, s. 20-25  

Výběr vhodné metody hodnocení vykonávané práce je základním předpokladem pro spravedlivé 

odměňování zaměstnanců. Autorka zjišťuje možnosti aplikace vybraných systémů a metod hodnocení 

prací (tuzemských i zahraničních) pro použití při hodnocení prací státních zaměstnanců a zaměstnanců 

ve veřejných službách. Analýza se zaměřuje na sedm metod: REFA, Systém Bedaux, NEMA, metoda 

porovnávání kritérií, metoda rozhodovacích skupin, metoda Urwicka Orra, ISOS job evaluation 

system. Charakterizuje jednotlivé metody, jejich působnost a způsob hodnocení a posuzuje silné a 

slabé stránky těchto metod. Uvádí možné přínosy pro hodnocení prací státních zaměstnanců a 

zaměstnanců ve veřejných službách, také s ohledem na Analytické metody hodnocení prací využívané 

v současnosti pro zkoumanou oblast. - Poznámky.  

Martin Greive, Jan Hildebrand   

Pragmatiker der Mitte : Olaf Scholz    

Pragmatik středu : Olaf Scholz  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 58 (22.3.2018), S. 46   

Portrét nového německého vicekancléře a ministra financí O. Scholze. Podle autorů článku nebude 

Scholz už kvůli své příslušnosti k sociálnědemokratické SPD druhý Wolfgang Schäuble, nebude ale 

zároveň v Bruselu kolem sebe rozhazovat šeky. Rovněž od něj lze očekávat dodržování vyrovnaných 

rozpočtů, o čemž svědčí i návrat náměstka pro rozpočet Wernera Gatzera po jeho tříměsíčním 

působení v představenstvu Německých drah. Pokud bude Scholzova mise na ministerstvu financí 

úspěšná, mohl by být v r. 2021 i nadějným kandidátem SPD na kancléře. -- K prvním parlamentním 

prohlášením O. Scholze a jeho krokům v rámci ministerstva viz také HB č. 59/2018 (23.3.2018), s. 12-13.  

by Patrick Dunleavy  

Public sector productivity : measurement challenges, performance information and prospects 

for improvement    

Produktivita veřejného sektoru : výzvy spojené s měřením, informace o výkonnosti a možnosti zlepšení  

OECD journal on budgeting, Vol. 17 (2017), No. 1, p. 153-179  

Významný podíl HDP ve vyspělých zemích připadá na veřejné služby, při posuzování výstupu 

vyprodukovaného veřejným sektorem však dosud nejsou dostatečně uvažovány vstupy nezbytné na 

jeho vyprodukování. Autor v článku poskytuje v pěti základních krocích návod na měření produktivity 

veřejného sektoru, popisuje dva přístupy k zohlednění kvality služeb a dále se zabývá měřením 

produktivity u různých typů institucí (např. i ministerstev) a tím, jak obecně lépe zohlednit 

produktivitu veřejného sektoru v národních statistikách.   

Rozsáhlá novela služebního zákona   

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 3, s. II (aktualita)   

Informace o připravované vládní novele, která věcně rozsáhle mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní 

službě. Účelem návrhu je vytvoření předpokladů pro další profesionalizaci státní služby, větší 

motivaci státních zaměstnanců k dalšímu profesnímu rozvoji s cílem kvalitnějšího výkonu státní 

služby a posílení odpovědnosti představených. Mezi hlavní řešené problémové okruhy patří: přesun 

vrcholného orgánu pro státní službu z ministerstva vnitra na Úřad vlády, zavedení funkce generálního 

ředitele státní služby přímo podřízeného předsedovi vlády, rozšíření důvodů pro odvolání představených, 

omezení jmenování do některých funkcí na dobu určitou v délce 5 let, otevření výběrových řízení 

širšímu okruhu osob, omezení počtu oborů státní služby v případě představených i změny v systému 

služebního hodnocení a snížení jeho administrativní náročnosti. -- Blíže ke služebnímu hodnocení jako 

nástroji personálního řízení viz UNES č. 3/2018, s. 17-19. 
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Petra Hlušičková, Šárka Chylíková, Petr Poljanský, Petra Speváková   

Výběrové řízení dle služebního zákona    

Národní pojištění, Sv. 49, (2018) č. 3, s. 3-6  

Autoři se zaměřují na výkladové nejasnosti u právní úpravy oblasti výběrového řízení, konkrétně pak  

u povahy vyrozumění žadatele o neúspěchu ve výběrovém řízení, dle zákona o státní službě č. 234/2014 Sb. 

V příspěvku seznamují s názorem, že vyrozumění, kterým se sděluje výsledek výběrového řízení 

žadateli, má povahu správního rozhodnutí a lze se tudíž proti němu bránit správní žalobou. S tímto 

názorem se neztotožňují a představují rozhodnutí krajského soudu a Nejvyššího správního soudu o kasační 

stížnosti, jež dávají na nastolenou otázku jednoznačnou odpověď. -- Více k výběrovému řízení v čas. 

UNES č. 4/2018, s. 23-25. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 24, (2018) č. 1  

Elektronické služby pro občany by měly běžet automaticky - hodnocení e-governmentu v ČR (s. 25-26); 

Praktické využití cloudu v českých obcích s přihlédnutím k GDPR (s. 27); Vznikla interaktivní Mapa 

eurodotací (s. 40); Registr smluv prakticky z pohledu uživatelů (s. 43); Poskytování peněžitých 

příspěvků členům zastupitelstev obcí od 1.ledna 2018 - novela č. 99/2017 Sb. (s. 55-56).  

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 24, (2018) č. 2  

Neúmyslné porušení pravidel GDPR má být pro obce a malotřídky levnější (s. 10) a související článek 

na s. 45; Digitální ne/gramotnost ve světě prostoupeném technologiemi (s. 21); Počítejme s přísnější 

evropskou legislativou ohledně zpětného odběru malých elektrospotřebičů (s. 35-36); Zajištění výkonu 

veřejné správy na území statutárních měst bývá provedeno rozdílně. Je to dobře? (s. 41-44); Dispozice 

s nemovitostmi (1): Na co radnice nesmí zapomínat a co přesto někdy zapomínají (s. 50-51); Přináší 

současná novela rozpočtových pravidel jasná pravidla pro dotační proces? - zákon č. 367/2017 Sb. (s. 56-57).  

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 24, (2018) č. 3  

Obce a pravidla rozpočtové odpovědnosti: Co lze očekávat? - zákon č. 23/2017 Sb. (s. 18-19); 

Investice v obci bez dotací aneb finance v cestě vzhůru stát nemusí (s. 20-21); Technologické trendy 

veřejné správy pro rok 2018 (1) (s. 23); Dispozice s nemovitostmi (2): Na co radnice nesmí zapomínat 

a co přesto někdy zapomínají (s. 56-57); Významné změny v řízení o poskytování dotací - dotace a 

návratná finanční výpomoc poskytované ze státního rozpočtu, novela č. 367/2017 Sb. (s. 58-59); 

Opatření obecné povahy podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (s. 62-63).  

Veřejná správa  

Sv. 29, (2018) č. 4  

O energeticky soběstačné Kněžice se zajímá i Jižní Korea (s. 2-4); Obce i společnosti odmítají vyšší 

poplatek za skládkování (s. 6-7); Česká cena za architekturu pro Archeopark Pavlov (s. 8-9); Radko 

Květ: Záleží na každém architektovi, jestli umí nabídnout něco navíc (s. 10-11); GDPR se není třeba 

bát (s. 13); Libor Hadrava: Zajištění bezpečnosti nelze měřit politickým názorem (s. 14); Nový 

služební průkaz státního zaměstnance (s. 15-17); Na okraj ke služebnímu hodnocení za rok 2017 (s. 18); 

Využívá se v česku kvalifikace získané vzděláním? (s. 19); Rostya Gordon Smith: Mladým lidem říkám, 

aby šli do světa na vandr (s. 20-23); Mileniálové už mění svět, plurálové jim do toho brzy začnou 

mluvit (s. 24-27); Koordinátor resortního výzkumu Ministerstva spravedlnosti - Lukáš Dirga (s. 29).   

Veřejná správa  

Sv. 29, (2018) č. 5  

Casanovův Duchcov se zklidnil. Pomohla tzv. sedací vyhláška (s. 2-4); Duchcov má podle pacientů 

nejlepší nemocnici (s. 5); Zkontrolujte si stav připravenosti obce na GDPR (s. 6); Michaela Opltová: 

Starostka Kozolup prošla zkouškou ohněm a vodou (s. 8-11); Republika, naše vlast. Část 13. Sklárna 

Moser (s. 15-18); Evropská investiční banka v roce 2017 podpořila 901 projektů (s. 19); Vesnice 

Skalná je úkaz v rozechvělém pohraničí (s. 20-22); Rita Skalová: U nás zastupitelé táhnou za jeden 
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provaz (s. 23); Ondřej Feit: Zeleň je důležitá investice do budoucna (s. 24-27); Knihovnice pracoviště 

historických fondů (s. 29).  

Veřejná správa  

Sv. 29, (2018) č. 6  

Příprava na GDPR: co vás čeká při výkonu spisové služby? (s. 2-3); Zůstanou po komunálních volbách 

radnice bez starostů? - dopady novely zákona o střetu zájmů (s. 4-6); OPZ podporuje efektivní veřejnou 

správu (s. 7); František Kučera: Představitelé města by měli umět obhájit právo občanů na veřejný 

prostor (s. 10-13); Projekt sekce pro státní službu očima služebních úřadů (s. 15-18); Smart Písek (s. 20-21); 

Smart kancelář zastřešuje v Písku koncepci chytrého města i konkrétní projekty (s. 22-23); Z Pelhřimova 

se stalo město rekordů díky studentům (s. 24-27); Vězeňský kaplan (s. 31).   

Veřejné finance. Rozpočet  

by Ronnie Downes, Delphine Moretti and Scherie Nicol   

Budgeting and performance in the European Union : a review by the OECD in the context of EU 

budget focused on results    

Rozpočtování a výkonnost v Evropské unii : hodnocení provedené OECD v kontextu rozpočtu 

EU zaměřeného na výsledky  

OECD journal on budgeting, Vol. 17 (2017), No. 1, p. 9-68  

OECD provedla nezávislé zhodnocení procesu výkonově orientovaného rozpočtování EU. Studie 

poskytuje výsledky tohoto zhodnocení a uvádí některá doporučení na zlepšení. Systém rozpočtování 

EU je vysoce pokročilý, v hodnotících indikátorech se pohybuje nad průměrem OECD. I přesto je ale 

možné některé prvky zlepšit - OECD například doporučuje jasněji komunikovat provázanost 

strategických cílů a rozpočtu, publikovat zprávy "ex ante" a "ex post" ve standardizované podobě či 

zapojit do procesu ve větší míře parlamentní výbory. - Poznámky.  

Markéta Řeháková  

Česko musí s evropskými dotacemi lépe hospodařit : Brusel jedná o novém rozpočtu    

Hospodářské noviny, Sv. 62, (2018) č. 61 (27.3.2018), s. 18   

Informace o čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů v aktuálním programovém 

období ze strany ČR a o přípravě nového evropského finančního rámce na období 2021-2027, ve 

kterém se očekává pokles objemu dotací, o jejichž využití rozhodují státy samostatně. Podpora pro 

nejchudší evropské regiony, jejichž HDP je pod 75 % unijního průměru, se kvůli pozitivnímu 

hospodářskému růstu posledních let a zvyšování regionální vyspělosti v ČR také snižuje. MMR 

upozorňuje na nutnost lepšího určování priorit financovaných z evropských prostředků a z národních 

zdrojů. Graf znázorňuje podíl evropských peněz na veřejných investicích v jednotlivých členských 

státech v období 2015-2017. -- Viz také komentář na s. 18 a rozhovor s poradkyní v oblasti evropských 

fondů na s. 19. -- K využívání prostředků evropských fondů také viz Veřejné zakázky č. 5-6/2017, s. 12. -- 

Více k tématu evropského rozpočtu viz HN č. 63/2018 (29.3.2018), s. 7.   

Jaejoon Woo, Elva Bova, Tidiane Kinda, Y. Sophia Zhang  

Distributional consequences of fiscal adjustments : what do the data say?    

Distribuční důsledky fiskálních přizpůsobení : co říkají data?  

IMF Economic Review, Vol. 65, (2017) No. 2, p. 273-307  

Autoři se ptají, jaký efekt na rozdělení bohatství ve společnosti měla úsporná opatření reagující na 

bezprecedentní růst veřejného zadlužení v důsledku Velké recese 2007-2009. Zkoumají přitom panel 

17 zemí OECD na datech za posledních 30 let, což doplňují případovými studiemi vybraných epizod 

fiskálního přizpůsobování. Autoři poukazují na růst nerovnosti prostřednictvím různých kanálů včetně 

dopadu úsporných opatření na nezaměstnanost. Úsporná opatření na výdajové straně rozpočtu zvyšují 

nerovnost více než daňová opatření. Podstatné je podle autorů rovněž konkrétní složení úsporných 

opatření, přičemž progresivní zdanění a cílené sociální dávky a subvence zavedené v kontextu širšího 

poklesu ve výdajích mohou vyvážit některé negativní distribuční dopady fiskálního přizpůsobování. 

Fiskální konsolidace ve výši 1 % HDP vede v průměru ke zvýšení Giniho koeficientu (disponibilního 

příjmu) o 0,4 - 0,7 % v průběhu prvních dvou let. - Poznámky.  
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Donata Riedel   

Euro-Staaten auf Sanierungskurs : Staatsfinanzen    

Státy eurozóny na cestě k sanaci svých rozpočtů : státní finance   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 50 (12.3.2018), S. 12   

R. 2018 bude s vysokou pravděpodobností prvním rokem od vzniku eurozóny, kdy všichni její členové 

- včetně Francie a Španělska - dodrží tříprocentní deficit státního rozpočtu, jak jej předpokládá Pakt 

stability a růstu (tzv. maastrichtská kritéria). V článku oslovení ekonomové přičítají tento vývoj 

příznivé hospodářské situaci, v níž rostou daňové příjmy a klesá nezaměstnanost a na ní navázané 

výdaje. K přílišné euforii však není důvod, neboť výdaje všech států eurozóny mimo dluhovou službu 

setrvale rostou a v řadě zemí rovněž narůstají strukturální deficity státních rozpočtů. Pokud tedy 

členové měnové unie nebudou snižovat své zadlužení a generovat dostatečné rozpočtové přebytky, 

budou při příštím oslabení ekonomického růstu s maastrichtskými kritérii opět bojovat.   

Václav Sojka  

Financování VaV ze státního rozpočtu stagnuje    

Statistika & my, Sv. 8, (2018) č. 1, s. 25-26  

Stát hraje v podpoře a stimulaci výzkumu a vývoje (VaV) v ČR stále významnou roli. V r. 2016 financoval 

třetinu celkových výdajů na VaV, za posledních deset let přispěl souhrnnou částkou 248 mld. Kč. 

Nicméně rychlejší tempo růstu HDP než v případě státních výdajů na VaV v předchozích třech letech 

se odráží v postupném snižování podílu státních výdajů na HDP. Příspěvek představuje dynamiku 

vývoje státních rozpočtových výdajů na danou oblast, hlavní poskytovatele podpory, její příjemce 

(hlavním jsou veřejné vysoké školy se 44 % ), hlavní podpořené oblasti VaV i geografický pohled na 

směřování podpory. -- Viz také příspěvky k čerpání unijní podpory na VaV na s. 18-19 a s. 26.  

by Trevor Shaw  

Long-term fiscal sustainability analysis : benchmarks for Independent Fiscal Institutions    

Analýza dlouhodobé fiskální udržitelnosti : srovnávací ukazatele pro nezávislé fiskální instituce   

OECD journal on budgeting, Vol. 17 (2017), No. 1, p. 125-151  

Nezávislé fiskální instituce (Independent Fiscal Institutions, IFI) by podle doporučení OECD měly 

vyvíjet mechanismy pro vnější hodnocení své činnosti. Hodnocení, které může nabývat různých 

podob, poté provádějí místní nebo mezinárodní odborníci. Významným prvkem hodnocení je existence 

rámce sestávajícího z doporučených postupů, se kterými lze poté činnost IFI porovnávat. Autor 

v článku identifikuje různé postupy, které by IFI měly (popř. mohly) provádět při svých analýzách 

fiskální udržitelnosti. Postupy jsou rozděleny do dvou skupin - na "dobré postupy" (good practices) a 

na "přední postupy" (leading practices). Článek je doplněn řadou konkrétních příkladů z praxe z různých 

zemí. - Poznámky.  

Deutsche Bundesbank  

Öffentliche Finanzen = Public finances    

Veřejné finance   

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 70, (2018) Nr. 2, S. 59-75  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 70, (2018) No. 2, p. 57-73  

Příspěvek shrnuje vývoj německých veřejných financí na spolkové a zemské úrovni v r. 2017. Celkově 

veřejné rozpočty vykázaly za uplynulý rok kladné saldo ve výši 1,2 % HDP. Samotný spolkový státní 

rozpočet pak skončil s přebytkem 5 miliard eur bez nutnosti dalšího zadlužení či převodu prostředků 

z rozpočtových rezerv (po očištění od konjunkturálních vlivů nicméně zůstalo saldo spolkového 

rozpočtu vůči HDP s - 0,1 % lehce negativní, ale hluboko pod limitem strukturálního deficitu ve výši 

0,35 % HDP daným zákonem o dluhové brzdě). Za vývojem veřejných financí stojí především 

příznivé ekonomické ukazatele a na ně navázané vyšší daňové příjmy. Kvůli parlamentním volbám na 

podzim r. 2017 se Německo bude ještě po několik měsíců r. 2018 nacházet v rozpočtovém provizoriu, 

což by se ale podle autorů článku mělo pozitivně projevit na celkové bilanci spolkového rozp očtu 

v tomto roce. - Poznámky -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. -- 

Příspěvek je součástí pravidelné zprávy o hospodářské situaci Německa.   
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Martin Látal, Milan Šebesta  

Opětovně k požadavku na jednoznačnost dotačních pravidel    

Veřejné zakázky, Sv. 2017, č. 5-6, s. 23-24  

Příspěvek představuje rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 Afs 142/2016 - 32 z dubna 2017, 

který se věnuje otázce určitosti a jednoznačnosti dotačních pravidel dle zákona o rozpočtových 

pravidlech. NSS se v něm vyslovil v tom smyslu, že případný nejednoznačný výklad nelze klást k tíži 

slabší strany, tj. příjemce dotace, a je to tedy poskytovatel dotace, který musí nést následky případné 

nejednoznačnosti jím stanovených pravidel. V daném případě šlo především o výklad pojmu 

diskriminace užitého v pravidlech pro výběr dodavatele, resp. o výklad povinnosti provést výběr 

dodavatele nediskriminačním způsobem, a s tím související vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně.  

Bank of Finland  

Overall positive sentiment will not resolve structural problems in public finances : assessment of 

public finances 2017  [elektronický zdroj]   

Celková pozitivní situace nevyřeší strukturální problémy veřejných financí : hodnocení 

veřejných financí za r. 2017  

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 91, No. 5 (2017), p. 43-47  

I přes zotavení a příznivé výhledy vývoje finské ekonomiky (očekávaný hospodářský růst) stále nejsou 

vyřešeny dlouhodobé problémy finských veřejných financí. Populace ve Finsku stárne, což povede ke 

zvyšování veřejných výdajů, a zároveň klesne počet obyvatel v produktivním věku. Fiskální politika 

se v současné době uvolňuje, a dochází k prohlubování strukturálního deficitu. Plný text dostupný z: 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/03/BOF_bulletin_5_2017.pdf   

Karolína Súkupová  

Sazby na dluhopisech v EU se zvýšily    

Statistika & my, Sv. 8, (2018) č. 1, s. 16   

Statistický pohled na hodnoty průměrných výnosů dlouhodobých dluhopisů (s desetiletou splatností) 

v zemích EU ve 3. čtvrtletí 2017. Průměrný výnos dosáhl 1,32 % a meziročně se zvýšil o 0,5 procentního 

bodu, o stejnou hodnotu meziročně vzrostly i výnosy dluhopisů v eurozóně a dosáhly 1,10 %. 

Průměrná sazba na českých dluhopisech se zvýšila meziročně o 0,60 p. b. na hodnotu 0,90 %. K poklesu 

výnosů u dlouhodobých dluhopisů došlo u Řecka, Kypru a Bulharska.   

Životní prostředí  

By Steffen Böhm  

A 100 % renewables future : green utopia or planetary disaster?    

Úplný přechod na obnovitelné zdroje : zelená utopie nebo katastrofa pro planetu?   

The European financial review, Vol. 8 (2017), No. 6 (December - January), p. 14-17  

Některé nedávno vydané studie uvádějí, že je možné do r. 2050 zcela přejít na obnovitelné zdroje 

energií. Nedávným úspěchem v oblasti ochrany životního prostředí bylo vyjednání Pařížské klimatické 

dohody v r. 2015. Objevují se však hlasy, že ani Pařížská klimatická dohoda nedokáže zastavit růst 

globální teploty pod úrovní 2 °C - existují totiž základní a strukturální překážky, které přechodu na 

obnovitelné zdroje brání a které dohoda ignoruje. Mezi tyto překážky podle autora patří přetrvávající 

dominance fosilních paliv, a to i přes několik desetiletí stará varování, že je nutné jejich využívání 

omezit; nedostatek půdy, kde by bylo možné stavět např. solární či větrné elektrárny; hrozící 

nedostatek jiných materiálů (kovy, minerály), jejichž zdroje jsou také neobnovitelné a které by byly 

nutné na výstavbu ekologických elektráren; a přetrvávající energetická neefektivnost domácností. 

Někteří vědci také poukazují na to, že je třeba zaměřit se na odstraňování uhlíku z atmosféry, namísto 

pouhého přechodu na obnovitelné zdroje. Autor v závěru uvádí, že není odpůrcem přechodu na 

obnovitelné zdroje - jen upozorňuje, že pouhý přechod na ně nestačí. - Poznámky. -- Ve zkrácené verzi 

publikováno také na webu "The Conversation". -- K tématu udržitelnosti viz také články na s. 7-9 a 

s. 11-13. -- K tématu také viz článek "The risk of delaying climate action" v časopise Conjoncture 

(3/2018, s. 2-7).  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/03/BOF_bulletin_5_2017.pdf
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Životní úroveň  

Norbert Häring  

Wer steigt auf? : Forschung    

Kdo postoupí na společenském žebříčku? : výzkum   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 55 (19.3.2018), S. 15  

Článek shrnuje studie německých ekonomických institutů IfW a Ifo, jež se týkají významu nerovnosti 

šancí ve společnosti předávaných z generace na generaci. Ekonomové kielského IfW došli k závěru, že 

jedna generace získává od generace předcházející kolem 60 procent pro svůj sociální status 

relevantních faktorů, přičemž pro životní úroveň dětí není určující jen majetek a sociální kapitál 

rodičů, ale také prarodičů. Oproti tomu výzkumníci mnichovského institutu Ifo považují zděděné 

nerovnosti za spíše minoritní fenomén, který se manifestuje nanejvýše ve srovnání sociálních skupin 

dětí manažerů a kvalifikovaných řídících pracovníků a dětí dělníků a řemeslníků. Autor článku však 

u analýzy z dílny Ifo institutu postrádá některé důležité proměnné, jež nastupující generace nemůže 

ovlivnit, jako jsou příjem rodičů či výše rodinného majetku.   

Ostatní  

Jan Sedláček  

The impact of governance on the research performance of European universities in cross-country 

comparisons  [elektronický zdroj]   

Vliv řízení na výsledky evropských univerzit v oblasti výzkumu při mezinárodním srovnávání   

Národohospodářský obzor, Vol. 17 (2017), No. 4, p. 337-362  

Autor se v článku zabývá tím, jaké faktory při řízení evropských univerzit vedou k lepším výstupům 

v oblasti výzkumu. Bylo zjištěno, že výzkum podporuje autonomie univerzit (co do financování a 

výběru zaměstnanců) a omezení státního vlivu na vnitřní řízení univerzit (konkrétně vlivu na vznik 

nových studijních programů, řízení lidských zdrojů a rozdělování peněz). Zapojení studentů naopak 

výsledky zlepšuje. Podle autora mohou závěry článku posloužit při zvažování, jaké nastavit 

univerzitám podmínky, aby byly schopny uspět v mezinárodním měřítku. Plný text dostupný z: 

https://doi.org/10.1515/revecp-2017-0018   

Lucie Vnoučková, Milan Žák  

Transparency in lobbying as perceived by organisational representatives in the Czech Republic  

[elektronický zdroj]   

Transparentnost lobbingu očima zástupců organizací v České republice   

Národohospodářský obzor, Vol. 17 (2017), No. 4, p. 381-397  

Autoři zkoumají, jak zástupci českých podniků vnímají lobbování. Výzkumu se zúčastnilo celkem 

73 respondentů, přičemž z každé organizace se mohl zúčastnit pouze jeden zástupce. Většina 

respondentů byla toho názoru, že regulovaný lobbing má pozitivní vliv na demokracii, a že vede ke 

kompetentnějšímu rozhodování politiků, přináší více informací do procesu rozhodování a zefektivňuje 

tento proces. Podle autorů došlo v uplynulém desetiletí k výraznému posunu vnímání lobbingu, 

přičemž vliv regulace je jednoznačně pozitivní. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.1515/revecp-

2017-0020   

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 11  

Lidé mění velké banky za malé - téma čísla přináší velké srovnání českých bank, jejich služeb i ziskovosti 

(s. 12-21); Babiš je nejlepší šéf v mém životě: rozhovor s ministryní financí Alenou Schillerovou (s. 22-27); 

Čína versus USA: vývoj HDP v paritě kupní síly v období 2010-2017 - infografika (s. 28-29); 100 dnů 

nové vlády: ve znamení Babišovy personální revoluce (s. 30-31); Donald Trump: Jak se proclívala 

ocel (s. 34-35); K podvodnému ovládnutí firmy stačí jeden zfalšovaný dokument a kolek (s. 46-47).  

https://doi.org/10.1515/revecp-2017-0018
https://doi.org/10.1515/revecp-2017-0020
https://doi.org/10.1515/revecp-2017-0020
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Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 13  

Mzdy rostou, odstup za EU ale trvá - téma čísla o růstu mezd a platů i o produktivitě v ČR, porovnání 

s vyspělými zeměmi (s. 10-19); Zneužitá data: Facebook čelí jedné z největších krizí od svého počátku - 

úniky dat v historii (s. 26-27); Pravda o dálnicích: omezení na D1 potrvají ještě tři roky, D4 bez soukromníka 

nebude (s. 28-29) a rozhovor s ministrem Ťokem o veřejné soutěži na provozování mýta na s. 30-31;  

Firma, kterou neznáte, ale ona toho o vás ví více než vaše matka - Cambridge Analytica (s. 32-33).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 14  

Dostupné bydlení? Česko přešlapuje - téma čísla o dostupnosti nájemního bydlení, družstevních a 

obecních bytech i sociálním bydlení (s. 12-19); Trump vyráží do obchodní války se zbytkem světa - 

dovozní cla a boj proti WTO (s. 38-39); Afrika: kontinent s nejchudšími miliardáři (s. 40-41); Ceny 

firem stoupají, čeští investoři se vydávají lovit do zahraničí - fúze a akvizice v ČR (s. 42-43) a 

související rozhovor na s. 44-45; Předkupní právo pro spoluvlastníky je zpět, komplikuje ale prodej 

bytů - novela občanského zákoníku (s. 54-55).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 11  

Panda go home: CEFC bude mít nejspíš nové velení, které se klidně může obejít bez Česka i zdejších 

čínských investic - čínské investice v ČR (s. 10-13); Když se o nás firmy poperou: od zahájení 

liberalizace energetického trhu v Česku uplynulo již 16 let. Podíl skupiny innogy na obchodu s plynem 

za tu dobu klesl z 80 na 30 procent - trh s energiemi (s. 26-27); Další dírka v pásku: kvůli paušálové 

šikaně budou živnostníci hledat řešení v přechodu k uplatňování skutečných nákladů (s. 28); Daň 

z ničeho - spory o nevrácenou DPH (s. 29); Ta práce je strašně sexy - rozhovor s K. Burešem, šéfem 

České exportní banky (s. 34-35); Kde končí oblouk duhy - makroekonomický pohled na Jihoafrickou 

republiku (s. 40-41) a související článek na s. 32.   

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 12  

Nejdůležitější muž světa - Elon Musk a jeho investice (s. 10-14); Odvolat mě můžou ze dne na den - 

rozhovor s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem (s. 18-21); Pojistná guerilla: případ 

neplatných životních pojistek může destabilizovat celý tuzemský trh. Týká se všech velkých 

pojišťoven - kauzy investičního životního pojištění (s. 32-33); Za Rexem T.: někdejší šéf ExxonMobilu 

nebyl dobrým ministrem zahraničí, ale nejspíš na něj budeme ještě vzpomínat v dobrém - odvolání 

Rexe Tillersona (s. 35); Car Putin I.: Vladimir Vladimirovič Putin už Rusku vládne déle než svého 

času Sovětskému svazu Leonid Iljič Brežněv - makroekonomický pohled na Putinovo Rusko (s. 40-41).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 13  

Touha po moci je silná droga - rozhovor s Markem Hillšerem (s. 14-18); Řekni, kde ty vozy jsou: 

obrana si dává načas. Ani osm měsíců po vládním souhlasu nerozjela nákup 80 lehkých obrněnců za 

4,4 miliardy (s. 27); Volba nebo příslušnost: po zavedení místní příslušnosti exekutorů volají senátoři 

i samotná Exekutorská komora. Zato věřitelé skřípou zuby (s. 28-29); Kde je ten národní kapitál? - 

pohled M. Zámečníka (s. 44-47); Festival daňové zhůvěřilosti: s návratem ČSSD do vládní koalice 

roste riziko, že daňový systém bude zbytečně složitý a také nespravedlivý - komentář D. Tramby (s. 48); 

Jak se měří štěstí - World Happiness Report (s. 50-51).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 14  

Pivo s bezmasým lančmítem: čínských firem v Česku ubývá a řada hlasitě propagovaných investic 

asijské mocnosti zavání průšvihem (s. 10-15); Dobře je a dobře bude: osm let jsme padali a po třech 

letech hrabání nahoru určitě ještě nejsme na vrcholu, říká bývalý šéf centrální banky Miroslav Singer 

(s. 16-19); Po stopách novodobých zlatokopů - těžební průmysl v ČR (s. 28-29); Rozpuštěný a vypuštěný 

fintech: finančně-technologické firmy slevují ze svých plánů na bankovní revoluci a míří pod křídla 

bank a velkých korporací (s. 34-35); Spadla klec. Lotyšsko chystá radikální krok: chce zakázat bankám 

spolupráci s anonymně vlastněnými firmami. Bylo načase (s. 36); Česká a německá očekávání: naše 

ekonomika skoro přesně kopíruje vývoj té německé - makroekonomický pohled M. Zámečníka (s. 42-43).  
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Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 15  

Nové mosty pro Prahu: v územním plánu je šest nových spojnic přes Vltavu. Praha potřebuje všechny, 

na většinu si ještě hodně dlouho počká (s. 10-13); ČEZ je zralý na dělení (s. 20-23); Sleva není 

zadarmo: stát již deset let nakupuje počítačové programy přes ministerstvo vnitra. Podezřelé 

miliardové kontrakty teď prověřuje policie - kauza Microsoft (s. 28); Udržet je nad vodou: jestli je 

něco pro bezpečnost Evropy skutečně důležité, tak je to jakžtakž stabilní Afrika (s. 32); Loupání 

čínské finanční cibule: kouzlo příspěvku říše středu ke světovému růstu spočívalo v úvěrové forsáži. 

Celkový dluh se v Číně za deset let zdvojnásobil. A nikdo neví, jak je doopravdy vysoký - 

makroekonomický pohled M. Zámečníka (s. 40-41).  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 57 (21.3.2018)   

Jádro tlačí ČEZ k rozštěpení: nejbližší měsíce rozhodnou o nové podobě energetické firmy (s. 3), 

související komentář na s. 9 a příspěvek Jaderné riziko - o možných dopadech rozdělení skupiny ČEZ 

(s. 12-13); Vláda chystá snížení DPH na pivo i vodu - pokles DPH na 10 % (s. 7); Macron narazil, 

eurozóna na integraci zatím čeká (s. 8); Výdělky z bitcoinů je třeba zdanit - zdanění virtuálních měn v ČR 

daní z příjmů ve výši 15 % z rozdílu mezi nákupem a prodejem měny (s. 15); České exportéry tíží 

zpevňování kurzu koruny (s. 16).  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 62 (28.3.2018)   

Pobočky v digitálním světě: počet bankovních poboček v Česku klesá - evropské srovnání (s. 2); Malé 

pivovary spojují síly proti šikaně ze strany celníků a finančních úřadů (s. 3); Ekonomická diplomacie 

stagnuje, zlobí se vývozci na politiky (s. 4); Čínský kolos Citic v Česku: koncern, jenž se stal 

akcionářem CEFC Europe, je velkým investorem (s. 12); Emisní povolenky na CO2 stojí nejvíce za 

sedm let - důsledek reformy evropského systému emisního obchodování (s. 13); Firmy v Německu 

vybízejí vládu, aby snížila daně - rozpočtové přebytky (s. 14); Pokud vás někdo straší s GDPR, radši 

se obraťte přímo na nás - rozhovor s předsedkyní ÚOOÚ Ivanou Janů (s. 19).   

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 64 (3.4.2018)   

Dobrá zpráva pro firmy. Soud řekl, kdy jim berní správa nesmí zadržovat peníze - zajišťovací příkazy 

a DPH (s. 3); Úleva od EET. Pro nejmenší podnikatele vznikne "sešitová evidence tržeb" (s. 5); Euro 

versus sen o věčně posilující koruně - komentář k zavedení eura v ČR (s. 11) a související článek na s. 1; 

Peking sníží daň výrobním podnikům - snížení DPH (s. 15); Brexit je krok zpět, ale Londýn zůstane 

srdcem finančního světa, říká český šéf Citibank Europe - rozhovor se Zdeňkem Turkem (s. 15); 

Inflace jako (ne)správné měřítko růstu cen - komentář M. Bednarčíka (s. 18).   

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 65 (4.4.2018)   

HDP Česka loni vzrostl o 4,6 procenta (s. 3) a související komentář J. Hrstkové na s. 9; Česko brání 

volný obchod. I proti Trumpovi - skupina 19 zemí OECD jako zastánci ekonomické otevřenosti (s. 3); 

Francouzské odbory ve stávkách otestují svoji sílu i odhodlání prezidenta Macrona k reformám (s. 7); 

Trump chce zkrotit Amazon. Vadí mu, že platí nízké daně (s. 14); Firmy doplácejí na exekuce 

zaměstnanců: exekuční srážky ze mzdy zatěžují mzdové účetní. Firmy stojí statisíce (s. 16).   

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 67 (6.4.2018)   

Od igelitek ke kryptoměnám: praní peněz se zdokonaluje, stěhuje se do virtuálního prostoru. Táhnou 

ale stále i fiktivní reklamní služby nebo pořádání koncertů (s. 10); Škoda auto chystá revoluci, do 

elektrovozů dá desítky miliard (s. 17); Budoucnost dohody o volném obchodu je nejistá, Trumpovi 

roste na jihu konkurence - Mexiko a NAFTA (s. 18).   

Účetnictví   

Sv. 2018, č. 3  

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 (2.) (s. 2-6); Změny zákona o elektronické 

evidenci tržeb - dle nálezu ÚS (s. 7); Koordinační výbor k DPH u školení s omezenou účastí (s. 8-15); 
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Vnitropodniková směrnice: účetní metody (1. část) (s. 16-22); Tzv. "předpřipravená" reorganizace 

dlužníka ve světle aktuálního nálezu Ústavního soudu České republiky (s. 40-45); Osvobození dodání 

a nájmu nemovité věci - DPH (s. 46-51).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru   

Sv. 16, č. 3 (2018)  

Optimální uplatňování daně z přidané hodnoty v obcích (s. 3-8); Novely účetních vyhlášek - č. 397/2017 Sb. 

a 411/2017 Sb. (s. 10-12); Novela rozpočtové skladby účinná od 24.1.2018 - II. část - č. 12/2018 Sb. 

(s. 20-28).   
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Daně  

29046  

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček  

Daňová evidence podnikatelů 2018   

Praha : Grada, 2018, 141 stran : tabulky  

Praktické informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy platné pro roky 2017 

a 2018. V úvodu jsou vymezeny základní pojmy a metody daňové evidence. Následuje základní 

přehled nejčastějších chyb v daňové evidenci a přehled uzávěrkových operací. Poslední kapitolou je 

komplexní příklad a vyplněné vzorové daňové přiznání fyzických osob za rok 2017. Toto aktuální 

vydání uvádí obecné podmínky u finančního leasingu, podmínky pro oznámení o osvobozených 

příjmech včetně postihů při jeho nepodání a přehled uplatnění výdajů u spolupracujících osob. - 

Patnácté vydání - ISBN: 978-80-271-0869-5 (brožováno)  

29045  

Svatopluk Galočík, Oto Paikert   

DPH 2018 : výklad s příklady   

Praha : Grada, 2018, 429 stran   

Znění zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších zákonů (poslední zapracované změny zák. 

č. 371/2017 Sb.). Komentář ke všem paragrafům zákona se zvýrazněním všech novel a změn v právní 

úpravě. Výklad doplňují názorné příklady z praxe a také oficiální informace vydané GFŘ. - Čtrnácté 

vydání - ISBN: 978-80-271-0799-5 (brožováno)   

29038  

Petr Pelech, Iva Rindová  

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018   

Olomouc : ANAG, 2018, 391 stran   

Výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních 

daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti. Základní informace a hlavní změny ve zdaňování 

příjmů zaměstnanců pro rok 2018. Publikace objasňuje příjmy ze závislé činnosti, zvláštní nepeněžní 

příjmy zaměstnanců, daňové osvobození, způsoby výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy, daňové 

zvýhodnění na dítě, odvody správci daně, proces vyúčtování, přílohy a výkazy atd. Popsány jsou 

všechny kroky související se zdaňováním příjmů. Typové příklady zdaňování mezd v roce 2018. 

Odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Znění vybraných ustanovení zákona o daních z příjmů, 

pokynů řady D, vyhlášek, vybraných ustanovení daňového řádu a dalších souvisejících zákonů. 

Tabulky pro výpočet měsíčních záloh a pro výpočet celoroční daňové povinnosti. - 26. aktualizované 

vydání - ISBN: 978-80-7554-114-7 (brožováno)   

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

29049  

Dominik Stroukal, Jan Skalický  

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti : historie, ekonomie a technologie kryptoměn, stručná 

příručka pro úplné začátečníky   

Praha : Grada, 2018, 195 stran : ilustrace   

Podstata kryptoměny bitcoinu, digitální P2P měny. Vznik a vývoj bitcoinu od roku 2009. Průvodce 

uživatele: jak se vytváří, jak a kde je možné bitcoiny koupit, jejich zabezpečení a ochrana na síti, jak a 

kde je používat, jak se s bitcoiny pracuje a jak na nich lze vydělat. Ekonomické základy bitcoinu. 

Další alternativní kryptoměny, jejich budoucí ekonomické možnosti a dopady. - 2., rozšířené vydání - 

S předmluvou Jeffreyho Tuckera. - ISBN: 978-80-271-0742-1 (brožováno) 
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29048  

Michal Janovec  

Dohled nad finančním trhem a jeho integrace   

Praha : Wolters Kluwer, 2018, xiv, 174 stran   

Dohled nad finančním trhem v posledních desetiletích podléhá stále se prohlubující integraci. Jedná se 

o proces, který z mezinárodního úhlu pohledu probíhá již tři desetiletí. Intenzivní jsou tyto integrační 

postupy a změny po finanční krizi v letech 2007–2008. Integrace dohledu je jedním ze způsobů, jak 

dosáhnout a udržet prosperující národní ekonomiky a mezinárodní finanční stabilitu. Jednotlivé části 

publikace se postupně věnují procesu integrace Evropského finančního trhu, Evropského finančního 

dohledu, Bankovní unie, analýze integrace dohledu v Norsku (první evropský stát, který zavedl 

integrovaný dohled nad finančním trhem) a situaci v České republice včetně historického exkurzu. 

Poslední část je zaměřena na možná selhání subjektů finančního trhu, především zneužití trhu. Právní 

stav publikace je k 1.10.2017. - Vydání první - ISBN: 978-80-7552-877-3 (brožováno)   

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

29051  

Zdenka Johnson  

Hospodářská politika Spojených států amerických a Německa 1933-1939   

Praha : Oeconomica, 2017, 371 stran : ilustrace   

Analýza, zhodnocení a srovnání selektivních oblastí hospodářské politiky USA a Německa mezi lety 

1933-1939 s rozborem vnitřních i vnějších souvislostí a vlivů daného jevu s přesahem do období 20. let 

dvacátého století, Velké hospodářské krize a druhé světové války. V jednotlivých kapitolách jsou 

představeny podstatné shodné, ale i rozdílné rysy ve vybraných typech hospodářských politik. Jsou to 

fiskální a měnová politika, zahraničněobchodní politika a válečná ekonomika. Na základě komparace 

těchto hlavních trendů autorka konstatuje, že ekonomické politiky centrálních vlád Německa a USA 

byly v mnoha aspektech podobné, jelikož odpovídaly na obdobné problémy, s nimiž se oba státy 

musely potýkat. Jedním z důležitých přínosů této práce je analýza originálních statistických pramenů. - 

Vydání první - ISBN: 978-80-245-2220-3 (brožováno)   

Informatika. Počítače  

29026  

by Mark Boulton  

A practical guide to designing for the web   

Praktický průvodce tvorbou webových stránek  

Penarth : Mark Boulton Design, 2009, ix, 254 stran : obrázky   

Příručka shrnuje základní principy grafického designu pro webové stránky, které by měl každý dobrý 

webdesignér znát. Je rozdělena do pěti částí: začínáme, výzkum a nápady, typografie, barva a layout. - 

ISBN: 978-0-9561740-1-7 (brožováno)   

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

29025  

William Mitchell   

Eurozone dystopia : groupthink and denial on a grand scale   

Dystopie eurozóna : skupinové myšlení a popírání ve velkém stylu   

Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2016, ix, 512 s. : Grafy  

Kniha sleduje vznik eurozóny a ukazuje, jak historická francouzsko-německá rivalita v kombinaci s rostoucí 

dominancí neoliberálního ekonomického myšlení vytvořila velmi špatný měnový systém, který byl 

předurčen k neúspěchu. Autor argumentuje tím, že politická třída v Evropě je vězněna svým 

destruktivním skupinovým myšlením. Díky chybnému pochopení makroekonomických základů velebí 

skupinové myšlení výhody mylného konceptu samoregulujícího se volného trhu a brání Evropě, aby 
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viděla vlastní politická selhání. V důsledku toho jsou miliony lidí nezaměstnaných a členské státy jsou 

zacykleny v přetrvávající stagnaci a rostoucí sociální nestabilitě. Na základě podrobné historické 

analýzy vývoje eurozóny a jejích nedostatků od čtyřicátých let do současnosti, autor tvrdí, že eurozóna 

postrádá potřebnou měnovou architekturu, zejména existenci federální fiskální funkce, která by mohla 

rychle vyřešit hospodářskou krizi. Autor dále zkoumá možnosti, které má Evropa k dispozici, a 

dospěje k závěru, že systematické opuštění eura a návrat k národním měnám je nejlepší volbou. 

Oprávněnost tohoto závěru důkladně obhajuje v rámci moderní měnové teorie. - ISBN: 978-1-78471-

667-7 (brožováno)   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

29050  

Iveta Černá, David Müller, Ludmila Štěrbová   

Foreign direct investment and investment policy   

Přímé zahraniční investice a investiční politika   

Prague : Oeconomica, 2017, 93 stran : ilustrace   

Rostoucí úloha přímých zahraničních investic v globalizované ekonomice, její složitosti a problémy, 

regulace, související dopady a příležitosti. Jednotlivé části publikace obsahují výklad základních 

pojmů, charakteristiku a klasifikaci přímých zahraničních investic, jejich dopady na národní 

ekonomiky. Dále jsou rozebrány důvody, proč nadnárodní společnosti převádějí svůj kapitál do 

zahraničí, popsány mezinárodní režimy a mechanismy regulace přímých zahraničních investic 

(OECD, WTO). Pozornost je též věnována analýze vládních politik a nástrojů, které ovlivňují 

investiční toky. Z tohoto pohledu jsou analyzovány investiční pobídky a mechanismus ochrany 

investorů a řešení investičních sporů. Závěrečná část je zaměřena na analýzu konkrétních investičních 

toků zejména v ČR a EU. - First edition - Nad názvem: University of Economics, Prague. - ISBN: 

978-80-245-2218-0 (brožováno)   

Podnik a podnikání  

29047  

Miroslav Karlíček a kolektiv  

Základy marketingu   

Praha : Grada, 2018, 285 stran : ilustrace   

Podstata marketingu, jeho základní principy. Klíčové faktory marketingového prostředí firmy. 

Marketingový výzkum a jeho využívané techniky. Marketingová strategie (segmentace a targeting, značka 

a její positioning). Marketingový mix (produkt, cena, komunikace, dostupnost). Marketingové plánování 

a role marketéra ve firmě. - 2. přepracované a rozšířené vydání - ISBN: 978-80-247-5869-5 (brožováno)  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

29040  

B. Šubrt, Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Alena Skoumalová, Antonín Daněk, Helena Přikrylová, 

Zdenak Krajčíková, Dana Lukešová, Jana Dorčáková, Martin Mikyska   

Abeceda mzdové účetní 2018   

Olomouc : ANAG, 2018, 631 stran : tabulky  

Srozumitelný výklad jednotlivých oblastí mzdového účetnictví je doplněn praktickými příklady, vzory 

dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a také odkazy na příslušná zákonná ustanovení. 

Publikace obsahuje tyto části: osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný 

výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky 

nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné 

obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. - 28 aktualizované vydání - Přehled 

důležitých údajů platných k 1.1.2018. - ISBN: 978-80-7554-117-8 (kroužková vazba)   
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29042  

Václav Vybíhal a kolektiv  

Mzdové účetnictví 2018 : praktický průvodce   

Praha : Grada, 2018, 470 stran : tabulky  

Praktický výklad otázek spojených s pracovním právem a zaměstnaností, se mzdovou problematikou 

včetně zdravotního, důchodového a nemocenského pojištění i zdanění příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků, s otázkami náhrad cestovních výdajů, zúčtovacích vztahů mezi organizací a zaměstnanci, 

s problematikou státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi i se státní sociální péčí. Přehledné 

zpracování dané problematiky je doplněno předpisy, příklady z praxe, tabulkami a vzory písemností. 

Právní stav předpisů je aktualizován k 1.1.2018. - Dvacáté první vydání - Obsahuje přílohy se vzory 

formulářů. - ISBN: 978-80-271-0871-8 (kroužková vazba)   

29041  

Zdeněk Schmied, Marta Ženíšková   

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2018   

Olomouc : ANAG, 2018, 167 stran : tabulky  

Výklad problematiky náhrady mzdy a nemocenského s využitím praktických příkladů. První část se 

týká nemocenského pojištění: základní pojmy, účast na nemocenském pojištění zaměstnanců, vznik, 

trvání a zánik pojištění, nemocenské, dočasná pracovní neschopnost a karanténa, uplatňování nároku 

na nemocenské a jeho výplatu, práva a povinnost v souvislosti s uznáváním dočasné pracovní 

neschopnosti. Následující část se týká náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti 

nebo sníženého platu a snížené odměny v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

nebo karantény. Komentáře jsou doplněny příklady a vzory tiskopisů s poznámkami k jejich vyplnění. 

Právní stav uvedené legislativy je k 1.1.2018. - 8. aktualizované vydání - ISBN: 978-80-7554-119-2 

(brožováno)   

Právo  

29036  

Jiří Záruba  

Zbrojní průkaz    : právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti   

Praha : Leges, 2017, 327 stran   

Znění legislativy z oblasti zbraní a střeliva: zákony č. 119/2002 Sb. a 156/2000 Sb., ve znění 

pozdějších přepisů, nařízení vlády, vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra. 

Bezpečnostní opatření na střelnici. Soubory testovacích otázek ke zkoušce odborné způsobilosti 

žadatele o vydání zbrojního průkazu (k prokázání znalosti legislativy, nauky o zbraních a střelivu, 

znalosti zdravotnického minima). Klíč k testovým otázkám. Uvedené právní předpisy jsou podle stavu 

k 1.9.2017. - 6. aktualizované vydání - ISBN: 978-80-7502-232-5 (brožováno) 

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

29000/1253  

České účetní standardy 2018 : redakční uzávěrka 5.2.2018   

29000/1255  

Platební styk. Oběh hotovosti. Směnárny. Finanční arbitr : redakční uzávěrka 12.2.2018   

29000/1249  

Předpisy související s novým občanským zákoníkem : plnění spojená s užíváním bytu, rozúčtování 

nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora 

a další, odpovědnost za škodu - veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 

22.1.2018  

29000/1251  

Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové 

organizace, svazky obcí : redakční uzávěrka 1.2.2018   
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29000/1252  

Účetnictví nevýdělečných organizací 2018 : zákon o účetnictví, vyhláška pro podvojné účetnictví 

nevýdělečných organizací, vyhláška pro jednoduché účetnictví, České účetní standardy pro 

nevýdělečné organizace : redakční uzávěrka 5.2.2018   

29000/1250  

Účetnictví veřejného sektoru 2018 : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové 

organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky : redakční uzávěrka 1.2.2018   

29000/1248  

Veřejné zakázky. Registr smluv : změny k 1.1.2018, nové finanční limity : redakční uzávěrka 

22.1.2018  

Účetnictví  

28990III  

Jana Pilátová, Jana Dlabačová, Pavel Kyselák  

Novinky v účetnictví podnikatelů a v daních z příjmů 2017 a 2018   

Praha : Svaz účetních České republiky, 2018, 63 stran   

Komentované novinky v účetnictví podnikatelů pro účetní období započaté v roce 2018 (změny v odpisování 

goodwillu, metoda oceňování majetku reálnou hodnotou, změny ve vykazování položek účetních 

výkazů aj.). Komentované vybrané změny týkající se daní z příjmů. Zdanění příjmů daňových 

nerezidentů, které plynou ze zdrojů na území ČR. Aktuální informace Finanční správy ČR o uplatňování 

zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží. V další části publikace jsou 

uvedena stanoviska k dotazům z praxe (neveřejný rejstřík, stavba na Slovensku, daňové zvýhodnění na 

studenta VŠ). - ISBN: 978-80-87367-85-8 (brožováno)   

29039  

Petr Ryneš  

Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2018   

Olomouc : ANAG, 2018, 1063 stran : tabulky  

Vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018, sestavování účetní závěrky za rok 2017 a 

přehled změn v účetnictví od ledna 2018 ve všech právních a daňových souvislostech. Autor se 

systematicky věnuje všem významným oblastem vedení podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením 

vazeb na zákon o účetnictví, vyhlášku a české účetní standardy. Podrobně jsou okomentovány změny 

z letech 2016 až 2017 a připravované změny od ledna 2018. Publikace obsahuje i návod a řešení 

některých problematických oblastí. Přílohová část obsahuje přehled legislativy. - 18. aktualizované 

vydání - ISBN: 978-80-7554-116-1 (brožováno)   

29037  

Jaroslav Jindrák  

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou účtovou osnovou s opravami 

pro rok 2018 : příručka pro účetní a jiné ekonomické pracovníky   

[Olomouc] : ANAG, [2018], 297 stran   

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku MF č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášek pozdějších, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Její součástí je vzorová Směrná účtová osnova s účtovými 

třídami a skupinami. Uvedeny jsou všechny aktuální změny pro rok 2018 a výběr účetních případů. - 

Pod názvem: v.o.s. Závěrka. - ISBN: 978-80-904256-9-9 (brožováno) 
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Ostatní  

29044  

Václav Klaus, Vladimír Mečiar, Václav Havel, Jan Stráský, Milan Uhde   

Rozdělení státu 25 let České a Slovenské republiky  

Praha : Institut Václava Klause 2018   

K výročí rozdělení Československa a vzniku samostatné České republiky uspořádal Institut V. Klause 

vzpomínkové setkání. Jeho průběh zachycuje tento sborník. V části A je zveřejněn přepis vystoupení 

V. Klause a V. Mečiara na této akci. Jejich vystoupení reflektují tehdejší události z jejich dnešního 

pohledu a dávají je do souvislosti s dneškem. V části B jsou přetisknuty některé klíčové parlamentní 

projevy a novinové články a komentáře V. Klause z období jednání o rozdělení federace a po vzniku 

samostatné ČR. V části C pak další projevy tehdejších nejvyšších ústavních činitelů (V. Havel, J. Stráský 

a M. Uhde). - Vydání první - ISBN: 978-80-7542-041-1 (brožováno)   

28983  

Soner Cagaptay  

The new sultan : Erdogan and the crisis of modern Turkey   

Nový sultán : Erdogan a krize moderního Turecka   

London ; New York : I. B. Tauris, 2017, xiv, 240 stran : 1 graf, 2 mapky, 14 fotografií  

Turecko se nachází v epicentru vzrůstajícího napětí mezi Ruskem a Spojenými státy, Středním 

východem a Evropou, sunnity a šíity, islamismem a liberalismem. V centru pozornosti je jeho 

pravicový populistický prezident Recep Tayyip Erdogan. Od roku 2002 posílil Erdogan své domácí 

politické postavení a využil vojenských a diplomatických prostředků k upevnění Turecka jako 

regionální moci. Jeho zákrok byl brutální a důsledný - bylo zatčeno mnoho nejvyšších vojenských 

důstojníků, stovky novinářů, akademickým pracovníkům bylo zakázáno opustit zemi, byli propuštěni 

děkani vysokých škol. V jistém smyslu zločinný a neúspěšný státní převrat v roce 2016 poskytl 

Erdoganovi oprávnění, aby splnil svůj opakovaný slib, že jako „silný muž" přinese řád a stabilitu. 

Přední turecký expert Soner Cagaptay se ve své knize zabývá tím, odkud Erdogan pochází, v co věří, 

jak upevňoval svou vládu a co to znamená pro svět. Dále odhaluje hrozby, kterým Erdogan čelí - od 

liberální mládeže, přes hnutí Gulen, armádní protistátní spiklence, až po kurdskou otázku. - 

Poznámky. - ISBN: 978-1-78453-826-2 (vázáno) 
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