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

V rubrice Podrobně k tématům tentokrát najdete přehledový 
článek „Praní špinavých peněz a evropské banky: kauza 
Danske Bank a zvažovaná přísnější opatření“, který se věnuje 
problémům největší dánské banky. Několik měsíců bobtnající 
skandál v sobě mimo jiné zahrnuje praní špinavých peněz, 
obcházení unijních pravidel či vyšetřování ze strany 
amerického ministerstva spravedlnosti. Komentátoři poukazují 
taktéž na nedostatky unijní legislativy, případně přímo na 
nechuť EU podobný druh finanční kriminality vůbec řešit. 

Druhý přehledový článek shrnuje pod názvem „Hospodářské 
reformy Emmanuela Macrona: realizace, dopady a plány“ základní 
obrysy již realizovaných reforem francouzského prezidenta a 
také hodnocení jejich dopadu na francouzskou ekonomiku 
a společnost.  Celkové pozitivní vysvědčení od ekonomických 
komentátorů poměrně bolestně naráží na emotivní hodnocení 
vystavené od francouzských občanů.  Pozitivní vliv reforem by 
se měl projevit v dlouhodobějším časovém horizontu, ovšem 
krátkodobé dopady jsou prozatím spíše smíšené a širokou 
veřejností přijímány s rozpaky či dokonce s odporem. 

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 - listopad 2018: 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ 
makroekonomika/makroekonomicka-predikce/ 
2018/makroekonomicka-predikce-listopad-2018-
33386  

 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
30. 10. 2018 – 3. 12. 2018 se tentokrát věnuje tématu: 

Praní špinavých peněz  

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 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vánoční provoz v Odborné knihovně MF 

Rádi bychom Vás upozornili, že v pátek 21. 12. 2018 
bude Odborná knihovna MF otevřena pouze do 12:00 
a ve dnech 27. - 31. 12. 2018 bude Odborná 
knihovna MF uzavřena. Děkujeme za pochopení. 

Ostatní služby v oblasti informační podpory 
poskytované oddělením 5904 - Informační podpora 
a knihovna zůstávají zachované. V případě urgentní 
potřeby lze i v období Vánoc zaměstnance 
Odborné knihovny MF kontaktovat e-mailem: 
knihovna@mfcr.cz nebo telefonicky: 257 042 588. 
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Praní špinavých peněz a evropské banky: kauza Danske Bank a zvažovaná 
přísnější opatření 

Mgr. Ing. Taťána Dudáčková 
Oddělení 5904, Informační podpora a knihovna 
 
V průběhu posledních několika měsíců se zahraniční tisk věnuje intenzivně skandálu, který vypukl 
okolo největší dánské banky Danske Bank. Banka čelí vyšetřování ze strany amerického ministerstva 
spravedlnosti kvůli podezřelým finančním tokům, které proudily v letech 2007-2015 prostřednictvím 
její estonské pobočky1. Problémy s praním špinavých peněz mají však i další banky – vysokou pokutu 
za nedostatky v přístupu k pravidlům proti praní špinavých peněz dostala na počátku září i nizozemská 
banka ING2. Evropská unie v souvislosti s tím uvažuje o posílení pravidel proti praní peněz.  

Pozadí skandálu 

K čemu přesně v případu Danske Bank došlo, shrnují články Danske: anatomy of a money 
laundering scandal3 a Inside Danske’s €200bn ‘dirty money’ scandal4. V lednu 2007 převzala 
Danske banku Sampo Bank a vytvořila z ní estonskou pobočku. O několik měsíců později byla 
Danske kritizována estonským regulátorem, že podceňuje tzv. „compliance risk“ (riziko důsledků 
plynoucích z nedodržování platných předpisů) a princip „know your customer“ (prověřování 
zákazníků s cílem minimalizovat riziko, že prostřednictvím bankovního účtu daného zákazníka bude 
docházet k nelegální činnosti, jako např. praní špinavých peněz či přijímání úplatků5). Již v roce 2007 
banku varovala i ruská centrální banka – Danske byla upozorněna, že je její estonská pobočka 
využívána k podezřelým transakcím. Pobočky v pobaltských zemích měly původně přejít na stejný 
software jako zbytek skupiny, od toho bylo však upuštěno, nebyly zde proto k dispozici potřebné 
kontrolní nástroje. Na účty estonské pobočky proudily ve velkém peníze ze zahraničí (z Ruska, 
Ázerbájdžánu a Lotyšska) a její zisky rychle rostly: v roce 2011 se podílela na zisku celé skupiny 
11 %. V následujících letech bylo ústředí Danske Bank opakovaně upozorňováno různými subjekty na 
problém praní špinavých peněz a na podezřelé transakce (související údajně i s osobami z okolí 
ruského prezidenta Putina), k žádnému průlomu ale nedošlo. Téměř po celý rok 2013 navíc neměla 
centrála Danske Bank žádného zaměstnance odpovědného za opatření proti praní peněz, ačkoli jí tuto 
povinnost ukládala dánská legislativa. Poskytování služeb pro nerezidenty estonskou pobočkou bylo 
úplně ukončeno až v roce 2016. Případ se dostal na světlo v roce 2017 díky deníku Berlingske. Od té 
doby se o celé kauze hojně píše v médiích.  

Sama Danske Bank vydala v polovině září zprávu, jež je výstupem rozsáhlého vyšetřování. Klíčové 
body shrnuje tisková zpráva Findings of the investigations relating to Danske Bank's branch in 
Estonia6. Během vyšetřování, které bylo zahájeno v roce 2017, došlo k prověření přibližně 15 000 
zákazníků a 9,5 milionu plateb, 12 000 dokumentů a více než 8 milionů e-mailů. Vyšetřování odhalilo 
závažné nedostatky v řízení a kontrolních systémech banky. Banka přiznává, že bylo chybou získat tak 
velké množství klientů z řad nerezidentů. Estonská pobočka riziku praní špinavých peněz nevěnovala 
                                                      
1 MILNE, Richard a WINTER, Daniel. Danske: anatomy of a money laundering scandal. In: FT.com [online]. 
October 4, 2018 [cit. 2018-10-18]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/519ad6ae-bcd8-11e8-94b2-
17176fbf93f5.  
2 ARNOLD, Martin. ING to pay €775m in money laundering case. In: FT.com [online]. September 4, 2018 
[cit. 2018-10-18]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/f3e64e3e-b02b-11e8-99ca-68cf89602132.  
3 MILNE, Richard a WINTER, Daniel, ref. č. 1.  
4 MILNE, Richard a BINHAM, Caroline. Inside Danske’s €200bn ‘dirty money’ scandal. In: FT.com [online]. 
October 3, 2018 [cit. 2018-10-18]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/712f995e-c57b-11e8-bc21-
54264d1c4647.  
5 Více k tomuto termínu viz: What it means to “Know Your Customer”. Comply Advantage [online]. © 2018 
[cit. 2018-10-18]. Dostupné z: https://complyadvantage.com/knowledgebase/kyc/.  
6 Findings of the investigations relating to Danske Bank's branch in Estonia. In: Danske Bank [online]. 19 SEP 
2018 [cit. 2018-10-18]. Dostupné z: https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/press-
releases/2018/pr19092018.  

https://www.ft.com/content/519ad6ae-bcd8-11e8-94b2-17176fbf93f5
https://www.ft.com/content/519ad6ae-bcd8-11e8-94b2-17176fbf93f5
https://www.ft.com/content/f3e64e3e-b02b-11e8-99ca-68cf89602132
https://www.ft.com/content/712f995e-c57b-11e8-bc21-54264d1c4647
https://www.ft.com/content/712f995e-c57b-11e8-bc21-54264d1c4647
https://complyadvantage.com/knowledgebase/kyc/
https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/press-releases/2018/pr19092018
https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/press-releases/2018/pr19092018
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patřičnou pozornost a kontrolní orgán nebyl dostatečně nezávislý. Celá skupina na zmíněné problémy 
sice reagovala, ale v neodpovídající míře a příliš pomalu. Dále bylo během vyšetřování identifikováno 
celkem 6200 rizikových klientů estonské pobočky, z nichž většinu lze označit za „podezřelé“, 
nahlášena byla však jen jejich část. Banka zjistila, že řada zaměstnanců porušila svoje pracovní povinnosti, 
z čehož již pro ně byly vyvozeny důsledky. Kromě toho se plánuje odvést hrubý zisk v objemu 1,5 miliardy 
dánských korun (tj. více než 5 miliard Kč) nezávislé nadaci, která se zabývá bojem proti finanční 
kriminalitě. Danske Bank dále posílila své vnitřní přístupy proti praní špinavých peněz.  

Na zprávu reaguje komentář Danske Bank: something rotten7. Podle autora zpráva sice není 
nestranná, lze ji však považovat za „obdivuhodně podrobnou“. Otázkou jsou nicméně možné dopady 
na investory. Pokuta, kterou může banka dostat, bude pravděpodobně velmi vysoká (částka, kterou 
odhadují analytici, je podle autora vzhledem k pokutě udělené bance ING příliš nízká). Čistý zisk 
banky by mohl v důsledku pokuty klesnout až o 40 %. 

Nedostatky v boji proti praní peněz na evropské úrovni a zvažované změny 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, o praní špinavých peněz se v poslední době nemluví jen v souvislosti 
s Danske Bank, ale i s dalšími institucemi. Různí autoři proto upozorňují ve svých komentářích na 
nedostatky v legislativě a dohledu v Evropské unii.  

Patrick Jenkins ve svém komentáři Why EU banks become a money launderer's dream8 nejprve 
připomíná další nedávné případy praní peněz (jeden z nich se týká i švýcarské banky Credit Suisse), 
následně ale uvádí 5 problémů, kterými podle něj Evropská unie v boji proti praní špinavých peněz 
trpí. Mezi tyto problémy podle Jenkinse patří časté úpravy evropské směrnice proti praní špinavých 
peněz, což komplikuje její implementaci členskými státy; velké rozdíly v kvalitě práce úřadů 
zabývajících se praním špinavých peněz v různých zemích; nedostatečná koordinace mezi úřady 
a neexistence databáze informací o praní špinavých peněz na úrovni EU. Některé země (Estonsko, 
Lotyšsko, Malta a Kypr) údajně cíleně přitahují peníze ze zahraničí, aniž by hlídaly, odkud tyto peníze 
pocházejí. Jenkins proto oceňuje snahy Evropské komise, která již oznámila, že se tímto tématem 
začne vážněji zabývat. Skutečný průlom však podle něj nenastane, dokud Evropský bankovní úřad 
nezíská pravomoc udělovat pokuty. 

Podobně na nedostatky v přístupu proti praní špinavých peněz upozorňuje také článek Stubborn 
stains: money laundering9 deníku The Economist. Ačkoli má od roku 2012 regulaci systémově 
významných finančních institucí na starosti Evropská centrální banka, dohledem nad dodržováním 
předpisů proti praní špinavých peněz se zabývají úřady členských států. Zranitelné jsou zejména malé 
země s přebujelým finančním sektorem, které nemají dostatek prostředků na dohled a vyšetřování. 
Pomoci by proto mohlo zvažované vytvoření centrální instituce pro boj s praním peněz na úrovni EU. 

Že je nejvyšší čas posílit pravidla proti praní peněz, zdůrazňuje také Andreas Kröner v komentáři Zeit 
zum Handeln: Geldwäsche10 pro deník Handelsblatt. Evropa podle Krönera dosud nečinně přihlížela 
snahám pachatelů vybírat si pro praní peněz nedostatečně institucionálně či finančně vybavené země. 
Přístup EU je příliš opožděný. Je třeba změnit především dvě věci: 1) posílit spolupráci mezi úřady, 
které mají na starosti finanční dohled a trestní stíhání; 2) začít sdílet informace alespoň na úrovni EU, 
ideálně však celosvětově. Řešení by mělo být rychlé a pragmatické, vytvářet nová byrokratická 
monstra není žádoucí.  

O zastaralosti evropské legislativy proti praní peněz a nedostatečnosti izolovaných řešení je 
přesvědčen také Tom Keatinge. Ten v článku We cannot fight cross-border money laundering with 

                                                      
7 Danske Bank: something rotten. In: FT.com [online]. September 19, 2018 [cit. 2018-10-18]. Dostupné z: 
https://www.ft.com/content/519ad6ae-bcd8-11e8-94b2-17176fbf93f5.  
8 JENKINS, Patrick. Why EU banks have become a money launderer's dream. In: FT.com [online]. September 
17, 2018 [cit. 2018-10-18]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/64ec1f54-b825-11e8-b3ef-799c8613f4a1  
9 Stubborn stains: money laundering. The Economist. 2018, 428(9108), 67-68. ISSN 0013-0613. Dostupné také 
komerčně ze systému Proquest. 
10 KRÖNER, Andreas. Zeit zum Handeln: Geldwäsche. Handelsblatt. 2018, 172, 27. ISSN 0017-7296. Dostupné 
také v archivu Handelsblatt po přihlášení z: https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__EA433220-7D05-
4C62-9966-E40688620FCD%7CHBPM__EA433220-7D05-4C62-9966-E40688620FCD.  

https://www.ft.com/content/519ad6ae-bcd8-11e8-94b2-17176fbf93f5
https://www.ft.com/content/64ec1f54-b825-11e8-b3ef-799c8613f4a1
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__EA433220-7D05-4C62-9966-E40688620FCD%7CHBPM__EA433220-7D05-4C62-9966-E40688620FCD
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__EA433220-7D05-4C62-9966-E40688620FCD%7CHBPM__EA433220-7D05-4C62-9966-E40688620FCD
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local tools11 připomíná, že společným prvkem praní špinavých peněz a dalších ilegálních aktivit 
(daňových úniků, vyhýbání se dani) je to, že do nich bývají zapojeny subjekty z řady různých zemí. 
I přes celosvětovost těchto aktivit je však reakce na ně (jakkoli užitečná) pouze národní povahy 
a odpovídá spíše dobám, kdy převod peněz a šeků trval několik dní a nestačilo k němu pouhé jedno 
kliknutí. Různé snahy o sdílení informací jsou prospěšné, k tomu, aby přinesly kýžený výsledek, by 
však měly fungovat celosvětově. Evropská unie již přitom úspěšně sdílí informace v jiných oblastech. 
Směrnice EU jsou vítané, problematická je však jejich zdlouhavá implementace. 

Martin Sandbu zmiňuje v článku The economic cost of fraying trust in Europe12 praní špinavých 
peněz v jiném kontextu. Případy těchto ilegálních aktivit v Estonsku, Lotyšsku a dalších zemích 
(kauza Danske Bank se totiž dotkla i Velké Británie) používá k ilustraci toho, jak mezi členskými státy 
Evropské unie klesá důvěra. Sandbu komentuje kromě praní špinavých peněz i další skutečnosti 
a události (např. příliš velkorysé podmínky udělování občanství na Maltě, které vedou k příchodu 
oligarchů do Evropy). Důvěra budovaná mezi členskými zeměmi EU dlouhá léta se ztrácí, což ztěžuje 
dosahování politické shody mezi členskými státy a vyvolává i ekonomické škody. Státy, které si 
navzájem důvěřují, nepotřebují tak podrobné zákony. V případě klesající důvěry se tedy jako řešení 
nabízí vytváření detailnějších zákonů, ani sebelepší legislativa však nedokáže pokrýt veškeré situace, 
které mohou nastat. Zneužívání důvěry je podle autora krátkozraké a vede buď k centralizovanějšímu 
vytváření zákonů, nebo k pomalé dezintegraci. 

Evropská unie uznává některé výše zmíněné nedostatky. V polovině září byla navržena další opatření, 
jak posílit boj proti praní peněz. O opatřeních navrhovaných Evropskou komisí informuje tisková 
zpráva State of the Union 2018: Stronger anti-money laundering supervision for a stable banking 
and financial sector – Questions and Answers13. Komise připomíná problémy stávajících pravidel 
(nedostatečný dohled nad jejich dodržováním a potíže při vymáhání). Řešením by mělo být posílení 
pravomocí Evropského bankovního úřadu. Ten si například bude moci vyžádat vyšetřování 
potenciálních přečinů u národních orgánů. Dále bude mimo jiné zjednodušovat spolupráci 
s nečlenskými zeměmi u přeshraničních případů. Návrh by měl být projednán v souvislosti s dalšími 
změnami týkajícími se evropských orgánů dohledu, které byly představeny již v loňském roce. 

Jak je vidět z předchozího textu, vyznívají tentokrát ohlasy komentátorů poměrně jednoznačně. Případ 
praní špinavých peněz v Danske Bank je svým rozsahem i přes větší počet podobných kauz v poslední 
době opravdu výjimečný. Těžko pochopitelné jsou i některé jeho dílčí aspekty, jako např. to, že 
Thomas Borgen, výkonný ředitel Danske Bank, který v roce 2013 odmítl omezit poskytování služeb 
nerezidentům14, byl nucen rezignovat až v září letošního roku. Případ Danske Bank však zároveň 
poukazuje na nedostatky evropské legislativy. Pokud ale tato kauza povede k zásadnějšímu posílení 
prevence praní peněz, nemusí její připomínání v budoucnu vyvolávat u občanů EU pouze nepříjemnou 
pachuť kvůli dlouholeté ignoranci tohoto druhu finanční kriminality odpovědnými aktéry. 

     

   

                                                      
11 KEATINGE, Tom. We cannot fight cross-border money laundering with local tools. In: FT.com [online]. 
September 9, 2018 [cit. 2018-10-18]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/0397fc40-b281-11e8-87e0-
d84e0d934341.  
12 SANDBU, Martin. The economic cost of fraying trust in Europe. In: FT.com [online]: September 18, 2018 
[cit. 2018-10-19]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/3942f998-ba66-11e8-94b2-17176fbf93f5.  
13 EVROPSKÁ KOMISE. State of the Union 2018: Stronger anti-money laundering supervision for a stable 
banking and financial sector – Questions and Answers. In: European Commission - Press Releases [online]. 
Strasbourg, 12 September 2018 [cit. 2018-10-19]. Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-
5725_en.htm.  
14 MILNE, Richard a WINTER, Daniel, ref. č. 1. 

https://www.ft.com/content/0397fc40-b281-11e8-87e0-d84e0d934341
https://www.ft.com/content/0397fc40-b281-11e8-87e0-d84e0d934341
https://www.ft.com/content/3942f998-ba66-11e8-94b2-17176fbf93f5
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5725_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5725_en.htm
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Hospodářské reformy Emmanuela Macrona: realizace, dopady a plány  

Ing. Bc. Daniel Kný 
Oddělení 5904, Informační podpora a knihovna 
 
Před více než rokem a půl byl do funkce francouzského prezidenta zvolen Emmanuel Macron, jenž 
v předvolební kampani francouzským občanům přislíbil celou řadu hospodářských reforem 
a v následných volbách do Národního shromáždění, dolní komory francouzského parlamentu, získal se 
svým hnutím La République en marche většinové zastoupení, které mu umožňuje legislativní 
zakotvení příslušných reforem. Cílem tohoto článku je představení hospodářských reforem, k jejichž 
realizaci již došlo, shrnutí aktuálních i potenciálních dopadů, které podle ekonomických komentátorů 
mají a mohou mít na francouzské hospodářství, a stručné nastínění dalších hospodářských reforem, 
jejichž realizace je teprve plánována. Pozornost přitom bude věnována výlučně francouzské domácí 
hospodářské politice vzhledem k tomu, že reformami na úrovni EU a eurozóny se poměrně nedávno 
zabývaly jiné články publikované v tomto bulletinu.1 

Anne Dias v komentáři There has never been a better time to invest in France2 uvádí výčet 
ekonomických reforem realizovaných E. Macronem během prvního roku ve funkci prezidenta. V září 
minulého roku došlo k prosazení reformy týkající se trhu práce. Ta kromě jiného umožňuje řadě 
francouzských podniků jednat přímo se svými zaměstnanci ohledně pracovní doby, mezd a přesčasů 
namísto dodržování celoodvětvových dohod dojednaných s odbory. Vedle toho byla zavedena 
maximální výše odškodného, kterou mohou soudy přiznat neoprávněně propuštěným zaměstnancům, 
a umožněno uzavírání ztrátových továren ve Francii vlastněných jinak ziskovými nadnárodními 
firmami. Prezident Macron prosadil změny i v daňové oblasti. Byla zrušena daň z bohatství, která je 
v nové podobě uvalena pouze na nemovitosti, zavedena rovná 30% daň na investiční příjmy, jež 
nahrazuje v některých případech více než 50% zdanění investic do akcií, a zrušeny příspěvky 
zaměstnanců v rámci zdravotního a sociálního pojištění. Podle Diasové mohou pozitivní dopady 
daňových změn očekávat zejména vlastníci aktiv a skupiny obyvatelstva s vysokými příjmy. Lidé 
mohou být podle ní rovněž více motivováni k investicím do akcií, podnikání a soukromého kapitálu. 
Investiční příležitosti přitom vidí především u malých a středních podniků, jejichž majitelé byli dříve 
svázáni (mj. v situaci potřeby zvýšení kapitálu při expanzi) podmínkou alespoň čtvrtinového 
vlastnického podílu, aby se vyhnuli placení daně z bohatství. Součástí daňové reformy pak je také 
postupné snižování sazby korporátní daně z 33,3 % na 25 % do roku 2022. Diasová uzavírá svůj 
komentář tvrzením, že úspěch Macronových reforem bude záviset na tom, zda daňové škrty 
a deregulaci bude doprovázet i zmenšování velikosti státu v národní ekonomice.  

Reformu francouzských železnic SNCF pozitivně ve svém komentáři Macron´s Reformist Victory3 
hodnotí Sophie Pedder. Francouzské železnice byly na základě reformy z jara tohoto roku 
transformovány do akciové společnosti (société anonyme), ukončeno bylo najímání zaměstnanců 
prostřednictvím zvýhodněných smluv, které některým z nich umožňují odchod do důchodu v 50 letech, 
a stát ulevil SNCF s dluhy ve výši 35 mld. eur. Vláda v této souvislosti argumentovala nutností 
připravit SNCF na rok 2020, kdy dle unijních pravidel mají být domácí trhy s osobní železniční 
dopravou otevřeny konkurenci. Železniční odbory však příslušná opatření považovaly za součást 
                                                      
1 Viz např. KNÝ, Daniel. Reforma eurozóny: pokrok ve vyjednávání, či nepřekonatelné příkopy? In: Finanční a 
ekonomické Informace: dokumentační bulletin MF sv. 2018, č. 7, s. 9-16. ISSN: 1804‐7262. Dostupné v Odborné 
knihovně MFČR nebo z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-knihovny-MF_2018-c-07_2018-07_ 
Financni-a-ekonomicke-informace-72018.pdf [cit. 2018-11-20]. Macronově plánované hospodářské politice se 
rovněž již věnovala DUDÁČKOVÁ, Taťána. Plánované ekonomické reformy Emmanuela Macrona, pravděpodobnost 
jejich prosazení a názory na ně. In: Finanční a ekonomické Informace: dokumentační bulletin MF sv. 2017, č. 6, 
s. 5-9. ISSN: 1804‐7262. Dostupné v Odborné knihovně MFČR nebo z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/ 
Bulletin-knihovny-MF_2017-c-06_2017-06_Financni-a-ekonomicke-informace-62017.pdf [cit. 2018-11-20]. 
2 DIAS, Anne. There has never been a better time to invest in France. In: FT.com [online]. May 17, 2018, 11:05 am 
[cit. 2018-11-26]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/6202b456-58f8-11e8-806a-808d194ffb75#myft:list:page. 
3 PEDDER, Sophie. Macron´s Reformist Victory. In: Foreign Affairs [online]. July 24, 2018 [cit. 2018-11-26]. 
Dostupné z: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2018-07-24/macrons-reformist-victory. 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-knihovny-MF_2018-c-07_2018-07_Financni-a-ekonomicke-informace-72018.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-knihovny-MF_2018-c-07_2018-07_Financni-a-ekonomicke-informace-72018.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-knihovny-MF_2017-c-06_2017-06_Financni-a-ekonomicke-informace-62017.pdf
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Bulletin-knihovny-MF_2017-c-06_2017-06_Financni-a-ekonomicke-informace-62017.pdf
https://www.ft.com/content/6202b456-58f8-11e8-806a-808d194ffb75#myft:list:page
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2018-07-24/macrons-reformist-victory
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skrytého plánu na privatizaci francouzských železnic a postupné ukončení poskytování nepříliš 
využívaných železničních služeb v odlehlých oblastech Francie. Ačkoliv odbory iniciovaly protesty, 
které do značné míry omezily železniční dopravu, vláda E. Macrona v červnu prosadila reformu 
v Národním shromáždění, na což většina odborových svazů (včetně umírněnější a největší organizace 
v soukromém sektoru Confédération Française Démocratique du Travail) reagovala výzvou k ukončení 
stávek a akceptaci Macronovy nové legislativy. Vláda tak podle autorky prolomila dlouhotrvající 
politické tabu reformy SNCF a v konfrontaci s odbory zvítězila, což svědčí o jejich klesající 
nekontrolovatelné moci blokovat reformy. Mezi důvody, které podle ní znemožnily odborům 
paralyzovat Francii, patřila podle Pedderové jejich neschopnost naklonit si veřejné mínění, vyšší 
politická legitimita francouzského prezidenta ve srovnání s jeho předchůdci (založená na odhalení 
reformní agendy již v průběhu kampaně před prezidentskými volbami a na jednání s odbory v průběhu 
prosazování reforem) a technologické změny ve francouzské ekonomice (např. dostupnost služby 
BlaBlaCar), které omezily dopady protestních akcí zaměstnanců.  

Velkou pozornost ekonomických komentátorů a ekonomů vyvolala již výše zmíněná reforma trhu 
práce. Nicholas Vinocur v článku 5 key points from Macron´s big labor reform4 poněkud 
podrobněji popisuje její obsah. Nad rámec výše zmíněných opatření uvádí zjednodušení 
administrativy pro firmy s více než 50 zaměstnanci. Tyto firmy musely nominovat reprezentanty 
pracovníků a zakládat podnikové rady a zdravotní a bezpečnostní výbory. Nové legislativa 
sjednocuje tato tělesa do jednotné struktury a umožňuje tak firmám snížit náklady, přičemž výbory 
pro bezpečnost a ochranu zdraví zůstávají odděleny ve více rizikových sektorech, jako je např. 
jaderná energetika. Vinocur vysvětluje také změny týkající se krátkodobých pracovních smluv 
(CDD). Systém, kdy minimální délka trvání a maximální počet obnovení těchto smluv byly 
stanoveny francouzským právem, byl firmami často zneužíván, když opakovaně najímaly 
zaměstnance na CDD po určité pauze, aby se vyhnuly uzavírání rigidních dlouhodobých pracovních 
smluv (CDI). Macronova reforma umožňuje stanovení délky trvání a počtu obnovení CDD na 
úrovni odborných odvětví namísto francouzského práva. Vinocur však upozorňuje, že vláda 
nepodnikla žádné změny ve vztahu k CDI, jejichž silná ochrana zaměstnanců je často obviňována za 
vytvoření systému insiderů a outsiderů, který některým zaměstnancům garantuje prvotřídní jistotu 
práce, zatímco ostatní bojují o jednu krátkodobou pracovní smlouvu za druhou. To zásadně 
ovlivňuje i možnost zaměstnanců získat bankovní půjčky i jiné formy úvěrů. 

Důkladnou analýzu problémů trhu práce ve Francii a potenciálních dopadů Macronovy reformy 
nabízí ve svém odborném textu France: What to expect from labour code reform?5 Thibault 
Mercier. Ten podrobněji vysvětluje, za jakých podmínek a v kterých záležitostech budou mít 
dohody dojednané na úrovni firem přednost před odvětvovými dohodami. Rovněž upřesňuje, že 
u firem pod 50 zaměstnanců je nově možné vést dialog se zvoleným reprezentantem zaměstnanců, 
který nemusí mít mandát přidělený odbory. Firmy s méně než 20 zaměstnanci mohou jednat přímo 
se svými pracovníky, přičemž výsledná dohoda musí být ratifikována dvěma třetinami z nich. 
Macronovy dekrety rovněž umožnily zaměstnavatelům vyvolat referendum ohledně dohod 
vyjednaných v podnicích v rámci sociálního dialogu, což bylo dříve pouze v pravomoci odborů. 
Reforma trhu práce dále přináší možnost kolektivního ukončení pracovních úvazků dohodou, které 
bylo dříve možné pouze v případě individuálních zaměstnanců. Délka období, kdy je možné 
napadnout propuštění před soudem, se omezila ze dvou let na jeden rok. Ačkoliv byly zavedeny 
stropy na maximální odškodnění, které může soud přiznat při neoprávněném propuštění 
zaměstnance, zvýšilo se povinné odstupné na čtvrtinu měsíční mzdy za každý odpracovaný rok ve 
firmě. Podle Merciera bude mít Macronova reforma pracovního práva pravděpodobně pozitivní 
efekty na trh práce. Vyšší flexibilita by měla vést ke zvýšení míry zaměstnanosti (obzvláště mladých 
a seniorů) a snížit tržní segmentaci. Decentralizace kolektivního vyjednávání by měla mít za 
následek omezení pokřivení soutěže mezi firmami a podpořit nákladovou efektivnost. Strukturální 

                                                      
4 VINOCUR, Nicholas. 5 key points from Macron´s big labor reform. In: POLITICO [online]. August 31, 2017, 
2:16 pm [cit. 2018-11-26]. Dostupné z: https://www.politico.eu/article/macron-labor-reform-5-key-points/. 
5 MERCIER, Thibault. France: What to expect from labour code reform? Conjoncture, 8, 2-14 (September 2017). 
Dostupné z: https://economic-research.bnpparibas.com/html/en-US/France-expect-from-labour-code-reform-
9/19/2017,30227.  

https://www.politico.eu/article/macron-labor-reform-5-key-points/
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nezaměstnanost by tedy měla klesnout, avšak nějakou dobu potrvá, než francouzští obyvatelé 
pozitivní účinky reforem skutečně pocítí. V krátkém období lze očekávat smíšené účinky reforem, 
přičemž větší riziko poklesu agregátní poptávky představuje situace, kdy se ekonomika nachází pod 
svým potenciálem, což se zdá být případ Francie. Na druhou stranu krátkodobý růst a zaměstnanost 
bývají spíše ovlivněny mixem fiskální a měnové politiky než strukturálními změnami, jež 
Macronovy reformy pracovního práva zavádí. 

Zajímavé srovnání Macronových reforem s tzv. Hartzovými reformami realizovanými v Německu 
v letech 2003-2005 za éry kancléře Gerharda Schrödera přináší The Economist v komentáři Looking 
east; free exchange.6 Reálný produkt na obyvatele ve Francii stěží vzrostl mezi lety 2007-2017, podíl 
vládních výdajů se v roce 2017 držel nad 57 % HDP, rozpočtový deficit ve výši 3,4 % byl jedním 
z nejvyšších v rámci jádra eurozóny, míra nezaměstnanosti přesahovala 10% hranici a téměř čtvrtina 
mladých dospělých ve Francii byla nezaměstnaná. Macron podle Economistu musí za poloviční dobu 
zvládnout stejný zázrak na trhu práce jako Německo na začátku 21. století. Hartzovy reformy 
zásadním způsobem proměnily odbornou přípravu a programy umístění zaměstnanců a snížily bariéry 
pro práci na částečný úvazek. Ještě důležitější byla podle Economistu transformace štědrého systému 
dávek v nezaměstnanosti a dalších sociálních dávek, který původně umožňoval některým pracovníkům 
nashromáždit časově neomezené dávky ekvivalentní polovině jejich původních mezd. Ten byl 
nahrazen paušálními částkami vyplácenými po omezenou dobu. Za německým úspěchem však podle 
Economistu stály i další faktory: kromě rostoucí lokalizace mzdových dohod (bez minimální mzdy 
stanovené na národní úrovni), méně častých protestních akcí (než ve Francii a Itálii) a klesajícího 
členství v odborových svazech hrál důležitou roli také rychle rostoucí světový obchod, jenž zvýraznil 
benefity relativně nižších mzdových nákladů (a vyšší konkurenceschopnosti) prostřednictvím 
rostoucích německých exportů. Právě kvůli odlišnému ekonomickému kontextu, kdy jsou vyhlídky 
světového obchodu mnohem temnější a země na periferii eurozóny usilují o snižování mzdových 
nákladů, varuje Economist Macrona, aby Hartzovy reformy mechanicky nepřenesl do dnešní Francie. 
Vyšší zaměstnanost ve Francii je bezesporu vhodný cíl, ale učinit ho jedinou prioritou by mohlo mít 
závažné důsledky mj. v podobě rostoucí příjmové nerovnosti, které by mohly vést k ještě většímu 
odcizení některých částí francouzské populace.  

David Keohane v článku France grapples with shift to flexible work7 konstatuje, že míra 
nezaměstnanosti ve Francii klesá a situace se zlepšuje, avšak pouze pomalu. Zůstává tak s 9,1 % nad 
svými hodnotami pro celou eurozónu (8,2 %). Pomalé zlepšování pak podle něj představuje problém 
pro prezidenta Macrona, jenž přislíbil snížení míry nezaměstnanosti na 7 % do konce svého funkčního 
období v roce 2022. Ačkoliv dochází ke zlepšování školení pro uchazeče o zaměstnání, stále se vysoké 
množství volných pracovních pozic (800 000) nedaří zaplnit nezaměstnanými (3,7 milionů) kvůli 
jejich nedostatečným dovednostem. Keohane cituje slova Philippa Martina, předsedy Francouzské 
rady ekonomických poradců, jenž se domnívá, že Macronovy reformy nebudou mít dopad před 
koncem jeho funkčního období. 

Příliš optimistické vyznění nemá ani text od Thomase Hankeho Fluch des industriellen 
Niedergangs.8 Upozorňuje na v posledních třech letech prohlubující se deficit obchodní bilance, za 
nímž stojí nepříliš dobrá kondice francouzského průmyslu. Ten v roce 2017 vzrostl o 1,7 %, což je 
méně, než kolik činil růst celé francouzské ekonomiky (2,2 %). Přesun výrobních kapacit 
francouzských firem do Německa se prozatím nepodařilo zvrátit a někteří citovaní ekonomové si 
kladou otázku, zda francouzský průmysl již neztratil kritickou velikost a nestojí před nezvratitelným 
úpadkem. Hanke uvádí, že se ekonomové ohledně příčin neradostného stavu francouzského průmyslu 
v zásadě shodují: mzdové náklady byly příliš dlouho příliš vysoké, výzkum a vývoj byly zanedbány, 
odborné vzdělávání nikoho nezajímalo, malé a střední podniky jsou slabé ve vývozu a průmyslové 
podniky nabízejí příliš málo zboží s vysokou přidanou hodnotou. Poměrně pozitivně jsou v článku 
vykreslena různá Macronova reformní opatření včetně přijetí zákona, jenž modernizuje odborné 
                                                      
6 Looking east; free exchange. The Economist, 423 (9042), 73 (May 27, 2017). Dostupné z databáze Proquest: 
https://search.proquest.com/docview/1910366363?accountid=45378. 
7 KEOHANE, David. France grapples with shift to flexible work. In: FT.com [online]. September 21, 2018, 5:00 am 
[cit. 2018-11-26]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/119c2b4c-bc0c-11e8-94b2-17176fbf93f5. 
8 HANKE, Thomas. Fluch des industriellen Niedergangs. Handelsblatt, 176, 6-7 (September 12, 2018). 

https://search.proquest.com/docview/1910366363?accountid=45378
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vzdělávání a dává zaměstnavatelům v této oblasti více kompetencí, avšak příslušné iniciativy jsou 
podle autora zatím příliš čerstvé, aby bylo možné poukázat na jejich účinky. Strukturální reformy 
vyžadují podle něj trpělivost, kterou má jen málo Francouzů.  

O zklamání těch, kteří očekávali razantnější postup hospodářských reforem, referuje The Economist 
v článku Transformers?; public finances in France,9 když rozebírá podobu rozpočtu na rok 2018. 
I po Macronově reformě pracovního práva údajně zůstává velkou neznámou, zda si odbory neponechají 
svou de facto moc nastavovat mzdové a pracovní podmínky bez ohledu na literu zákona. Economist 
chválí mj. snahu o navržení rozpočtového deficitu, který by v roce 2018 mohl představovat méně než 
3 % HDP, zrušení daně z bohatství, které by mohlo omezit emigraci movitých Francouzů či zvýšení 
plateb za sociální zabezpečení některým penzistům doprovázené snížením odvodů firem za zaměstnance. 
Kritizována však je nedostatečná snaha o přislíbené snížení podílu veřejných výdajů na HDP alespoň 
na úroveň severských zemí (kolem 50 %). Doporučováno je razantnější snížení počtu státních 
zaměstnanců, realizace penzijní reformy, privatizace části velkých majetkových podílů státu ve 
firmách či prosazení slibovaného druhého kola reforem trhu práce a systému podpor v nezaměstnanosti.  

Harriet Agnew a Jim Brunsden v článku French deficit falls below EU limit for first time in decade10 
rozebírají zprávu, že francouzský vládní deficit v roce 2017 překvapivě dosáhl 2,6 % HDP oproti 
vládou plánovaným 2,9 % a poprvé tak po deseti letech klesl pod 3% hranici. Vládní dluh však ke 
konci roku 2017 vzrostl na 97 % HDP a je jedním z nejvyšších v rámci eurozóny.11 V textu je citován 
názor jednoho z ekonomů, jenž se domnívá, že v případě dobrého výkonu francouzské ekonomiky 
(a rostoucích příjmů rozpočtu) bude snazší pro občany strpět Macronovy strukturální reformy. Jim 
Brunsden v článku EU certifies Emmanuel Macron has delivered on deficit promise12 referuje 
o ukončení procedury nadměrného schodku ze strany Evropské komise na jaře tohoto roku. Prezident 
Macron tak splnil jeden z klíčových slibů, že Francie bude dodržovat rozpočtová pravidla EU. 
V článku France plans budget to cut taxes and rein in spending13 však David Keohane a Janina 
Conboyeová upozorňují, že návrh francouzského rozpočtu na rok 2019 (s deficitem ve výši 2,8 % HDP) 
prozrazuje Macronův omezený manévrovací prostor, když se snaží splnit výdajové cíle, zatímco tlačí 
na transformaci ekonomiky a čelí při tom rostoucí skepsi veřejnosti. Návrh rozpočtu obsahuje daňové 
škrty pro domácnosti (ve výši 6 mld. eur) i firmy (ve výši 20 mld. eur). Fiskální politika se však podle 
ekonomů v zásadě zpřísňuje díky zvýšení daňového zatížení paliva a tabáku, zmražení důchodů a 
dalším škrtům ve výdajích. Phillipe Martine citovaný v článku tedy očekává menší růst vládních 
výdajů (0,6 %) než hospodářský růst (1,7 %), což by mělo vést k mechanickému poklesu podílu 
vládních výdajů na HDP.  

Komentář Financial Times France awaits the next wave of Macron reforms14 představuje další 
hospodářské reformy, jejichž prosazení plánuje administrativa E. Macrona. Ty se týkají penzijního 
systému, zdravotní péče, ústřední státní správy i místní samosprávy. Penzijní systém v současné době 
sestává ze 42 schémat, která poskytují na evropské standardy poměrně brzký nárok na štědré starobní 
důchody. Návrh Macronovy penzijní reformy přináší reorganizaci těchto rozmanitých režimů do 

                                                      
9 Transformers?; public finances in France. The Economist, 425 (9069), 31 (December 2, 2017). Dostupné z databáze 
Proquest: https://search-proquest-com.zdroje.vse.cz/docview/1970868797?accountid=17203. 
10 AGNEW, Harriet; BRUNSDEN, Jim. French deficit falls below EU limit for first time in decade. In: FT.com 
[online]. March 26, 2018, 6:09 pm [cit. 2018-11-26]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/53ef664c-30d6-
11e8-b5bf-23cb17fd1498. 
11 Eurostat však poněkud zpochybnil údaje o veřejných financích ve Francii. Do deficitu státního rozpočtu by 
podle něj měla být započtena injekce ve výši 2,5 miliard eur skupině vyrábějící jaderné palivo Orano a do vládního 
dluhu by měly být zahrnuty i aktivity Agence Française de Développement, která podporuje rozvoj v zámoří. 
Viz KHAN, Mehreen. Eurostat warns on French public sector accounts. In: FT.com [online]. April 23, 2018, 
12:01 pm [cit. 2018-11-26]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/3e0f1d42-46dc-11e8-8ee8-cae73aab7ccb. 
12 BRUNSDEN, Jim. EU certifies Emmanuel Macron has delivered on deficit promise. In: FT.com [online]. May 23, 
2018, 12:14 pm [cit. 2018-11-26]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/2599894e-5e71-11e8-9334-2218e7146b04. 
13 KEOHANE, David; CONBOYE, Janina. France plans budget to cut taxes and rein in spending. In: FT.com 
[online]. May 23, 2018, 6:45 pm [cit. 2018-11-26]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/24b413f6-bff0-
11e8-95b1-d36dfef1b89a. 
14 France awaits the next wave of Macron reforms. In: FT.com [online]. August 15, 2018, 6:33 pm [cit. 2018-11-26]. 
Dostupné z: https://www.ft.com/content/5e760646-9ee2-11e8-85da-eeb7a9ce36e4. 

https://search-proquest-com.zdroje.vse.cz/docview/1970868797?accountid=17203
https://www.ft.com/content/53ef664c-30d6-11e8-b5bf-23cb17fd1498
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https://www.ft.com/content/2599894e-5e71-11e8-9334-2218e7146b04
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jednoduššího systému. Rovněž současné náklady na mzdy ve veřejném sektoru dosahují 13 % HDP, 
což je jedna z nejvyšších hodnot v EU, a státní zaměstnanci požívají velmi vysokou ochranu jejich 
práv. Macron v této souvislosti chce prosadit častější odměňování na základě zásluh a využívání 
pracovních smluv na dobu určitou ve státní správě. Ačkoliv je podle FT možné reformy kritizovat za 
to, že nejdou dostatečně daleko, bezesporu se jedná o krok správným směrem. Pokud budou plně 
implementovány, mělo by to vést k vyšší efektivnosti státu, snížení podílu veřejných výdajů na HDP, 
jenž je nejvyšší v Evropě, a pomoci snížit francouzské veřejné zadlužení.  

Reuters v článku Macron´s pensions shake-up to take effect in 202515 přináší některé detaily ohledně 
penzijní reformy z jednání mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. V současné době je výpočet starobních 
důchodů u zaměstnanců ve veřejném sektoru založen na mzdách v posledních šesti měsících před 
odchodem do důchodu, zatímco u zaměstnanců v soukromém sektoru se jedná o průměr mezd za 
posledních 25 let v zaměstnání. Nově navrhovaný jednotný systém využívá bodování, které zajistí, že každé 
odvedené euro by mělo založit nárok na stejné důchody bez ohledu na sektor, v němž penzisté pracovali. 
Minimální věk odchodu do důchodu bude i nadále zachován v 62 letech. Podle zdroje, jenž Reuters 
cituje, by penzijní reforma měla být zavedena v roce 2025, avšak zaměstnanci si pravděpodobně 
ponechají nároky, které vznikly za současného systému. 

David Keohane v článku French unions begin latest round of unemployment reform talks16 
přibližuje jednání mezi odbory a zaměstnavateli na žádost francouzského prezidenta ohledně systému 
podpory v nezaměstnanosti. Ti společně spravují režim pojištění v nezaměstnanosti, jehož zadlužení se 
k roku 2019 blíží 35 mld. eur. Prezident žádá úspory v systému ve výši 3,9 mld. eur během tří let, 
snížení dávek v nezaměstnanosti u lidí s vyššími příjmy a omezení zneužívání krátkodobých pracovních 
smluv. Pokud odbory a zaměstnavatelé nenaleznou do konce ledna 2019 shodu, zasáhne přímo stát. 

V tomto článku byly shrnuty základní obrysy reforem, k jejichž realizaci za vlády prezidenta Macrona 
již došlo. Jedná se zejména o reformu pracovního práva, transformaci SNCF a změny v daňovém 
systému. Ekonomičtí komentátoři v zásadě vítají tyto reformy jako krok správným směrem, ačkoliv 
stav francouzského hospodářství někteří hodnotí stále jako poměrně vážný. Benefity z realizovaných 
reforem lze očekávat především v dlouhodobějším horizontu, přičemž krátkodobé dopady jsou spíše 
smíšené a popularita francouzského prezidenta je v této fázi jeho mandátu ještě nižší, než byla u jeho 
předchůdců Hollanda a Sarkozyho. Francii se pod jeho vedením podařilo vymanit z procedury 
nadměrného schodku, vládní deficit se nachází pod 3 % HDP a příští rok pravděpodobně dojde ke 
snižování podílu veřejných výdajů na HDP. Úspěch či neúspěch Macronových reforem však může být 
do značné míry dán vnějšími okolnostmi. V kontextu snahy o snižování nákladů na práci nepříliš 
pozitivně působí klopýtání globálního obchodu. Také obdobná snaha zemí na periferii eurozóny může 
rozmělnit případný kladný dopad na růst francouzského exportu. Mezi ekonomickými komentátory 
v zásadě panuje shoda, že francouzský prezident musí pokračovat v realizaci dalších reforem. Jmenují 
přitom výčet oblastí, který se podobá Macronově reformní agendě. Pozornost v následujících měsících 
a letech tak bude upřena zejména na reformu penzijního systému, systému podpory v nezaměstnanosti 
či snížení nákladů na fungování státní správy. 

 

 

                                                      
15 Macron´s pensions shake-up to take effect in 2025. In: Reuters [online]. October 10, 2018, 7:51 pm [cit. 2018-
11-26]. Dostupné z: https://www.reuters.com/article/us-france-reform-pensions/macrons-pensions-shake-up-to-
take-effect-in-2025-idUSKCN1MK2EG. 
16 KEOHANE, David. French unions begin latest round of unemployment reform talks. In: FT.com [online]. 
November 9, 2018, 5:57 pm [cit. 2018-11-26]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/3f96086c-e41e-11e8-
a6e5-792428919cee. 
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Daně  

Ursula Slapio, Vivien Polok  

Ausgewählte umsatzsteuerrechtliche Aspekte der grenzüberschreitenden Geschäftsveräußerung 
im Ganzen    

Vybrané aspekty legislativy k DPH u přeshraničního prodeje podniku vcelku   

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 67, (2018) Nr. 18, S. 703-705  

Na praktickém příkladu prodeje německého podniku vcelku (tj. včetně všech aktiv, pasiv a nehmotného 
majetku) nizozemskému kupci podávají autorky článku výklad ošetření této transakce z hlediska německé 
legislativy k DPH. Zdůrazňují předpoklad systémové směrnice ES k DPH pro zdanění přeshraničních 
prodejů firem, které jsou zjevné až při zohlednění všech obratů a u nichž neuplatňuje daný členský stát 
možnost výjimky, že na ně nebude pohlížet jako na dodávku nebo službu. Současně je nutno vzít v potaz, 
že nehmotný majetek je zdaňován ve státě kupce. Pro existenci daňové povinnosti za ostatní části 
podniku v Německu je však určující teprve to, zda je zahraničnímu kupci převáděn nehmotný (nebo 
i v jiném státě se nacházející hmotný) majetek "podstatného" charakteru. Pakliže tomu tak není, lze 
k částem podniku na německém území přistupovat jako k "prodeji podniku vcelku" osvobozenému od 
DPH, jako je tomu u čistě vnitrostátních transakcí. - Poznámky.  

Anna Schultzová, Peter Benko  

Behaviorálne aspekty výberu daní    

Ekonomické rozhľady, Sv. 47, (2018) č. 3, s. 348-364  

Chování daňových subjektů při vybírání daní ovlivňuje mnoho různých faktorů a efektivnější výběr 
daní může správce daní dosáhnout posouzením daňové spolehlivosti jednotlivých subjektů. Vhodným 
modelem na posuzování daňové spolehlivosti může být pyramida daňové spolehlivosti, na základě 
které jsou daňové subjekty začleněny do kategorií podle rizika spojeného s výběrem daní. Elektronizace 
vybírání daní a identifikace spolehlivosti daňových subjektů může proces zjednodušit. V příspěvku 
jsou nejprve shrnuty teoretické přístupy k daňové spolehlivosti. Dále je představena nová strategie 
Finanční správy Slovenské republiky v přístupu k daňovým subjektům, která je zaměřena na 
proklientská opatření podpory dobrovolného plnění daňových povinností, zavedení indexu daňové 
spolehlivosti a tzv. softwarmingu. - Poznámky.  

Saurabh Jain and John Prebble  

Conceptual aspects of beneficial ownership in the context of property law    

Konceptuální aspekty skutečného vlastnictví v kontextu majetkového práva  

Bulletin for international taxation, Vol. 72, (2018) No. 10, p. 572-577  

V návaznosti na článek z č. 8/2018 se autoři zabývají problematikou tzv. "potrubních společností" 
(conduit companies), "testů ovládání" (tests of dominion) a zprostředkovatelů (interposed entities). 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj přistupuje k potrubním společnostem i zprostředkovatelům 
obdobně a své řešení odůvodňuje tím, že jak zprostředkovatelé, tak potrubní společnosti předávají 
určitý příjem třetím stranám. Podle autorů je však mezi oběma typy subjektů nutné rozlišovat. 
Zprostředkovatelé, na rozdíl od potrubních společností, majetek podle majetkového práva nevlastní. 
Tato skutečnost poté ovlivňuje i to, zda může potrubní společnost čerpat výhody plynoucí ze smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění, pokud je zároveň zprostředkovatelem. Na základě případů klubu Real 
Madrid a banky Bank of Scotland jsou poté v článku ukázány daňové dopady. - Poznámky.  

Guglielmo Maisto, Paolo Arginelli and Cesare Silvani  

Curbing base erosion via withholding taxes : the case for a "reverse controlled foreign 
company" approach    

Potírání eroze daňového základu prostřednictvím srážkových daní : důvody pro přístup 
založený na "reverzní ovládané zahraniční společnosti"  

Bulletin for international taxation, Vol. 72, (2018) No. 10, p. 578-581  

Daně vybírané srážkou u zdroje (srážkové daně) jsou podle autorů sice "nesofistikovaným" a poněkud 
nemoderním řešením, přesto je ale řada států aplikuje při danění pasivního příjmu nerezidentů. Projekt 
OECD/G20 proti erozi daňového základu a přesouvání zisků (BEPS) se soustředí spíše na jiné 
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metody, než jsou srážkové daně. Autoři v článku ukazují, jak mohou právě srážkové daně pomoci 
v boji proti erozi daňového základu. To, zda jsou příjmy nerezidenta-příjemce pasivních příjmů 
předmětem srážkové daně, by se zjišťovalo pomocí metody, která je podobná kritériím používaným 
pro posuzování tzv. ovládaných zahraničních společností (CFC). Tzv. "reverzní CFC přístup" by byl 
navíc aplikovatelný i u plateb mezi stranami, které nejsou navzájem spřízněny. - Poznámky.  

Zdeněk Kuneš  

Daň z přidané hodnoty u nájmu a ubytovací služby    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 26, (2018) č. 12-13, s. 30-35  

Pro správné uplatnění DPH je důležité rozlišovat, co je nájmem a co ubytovací službou. Autor v příspěvku 
rozebírá specifika obou situací z hlediska daně z přidané hodnoty. Přináší teoretický pohled na pojmy 
osoba povinná k dani, nájem nemovité věci, ubytovací služba a identifikovaná osoba a problematiku 
ilustruje také na příkladech. Uvádí, že poskytování ubytovacích služeb je v posledních letech rozšířeno 
prostřednictvím internetových platforem (zejména Airbnb), a zdůrazňuje, že tato činnost má v zásadě 
charakter ubytovací služby, nikoliv nájmu. Osoba poskytující ubytovací služby je podle zákona o DPH 
osobou povinnou k dani a úplaty je povinna zahrnout do obratu pro registraci plátce.  

Giovanni Immordino and Francesco Flaviano Russo  

Fighting tax evasion by discouraging the use of cash?    

Boj s daňovými úniky odrazuje od používání hotovosti?  

Fiscal studies, Vol. 39, (2018) No. 2, p. 343-364  

Evropská data ukazují, že s častějším využíváním bezhotovostních plateb jsou spojeny menší daňové 
úniky. Případné zavedení opatření odrazujících od používání hotovosti by tedy mohlo pomoci tyto 
úniky omezit. Autoři prostřednictvím modelu zjišťují účinky dvou takových opatření - zdanění výběrů 
hotovosti z bankomatu a slev na dani pro zákazníky, kteří si ponechají účtenku z prodeje, na státní 
příjmy a úniky. Zjišťují, že sleva na dani snižuje daňové úniky, ale v případě nízkých úniků je 
poměrně nákladná. Zdanění výběru hotovosti musí být nastaveno adekvátně vysoké, aby úniky 
snižovalo, a v případě hromadného využívání hotovosti musí být ještě vyšší. - Poznámky.  

Alicja Majdanska, Clement Migai and Marta Olowska  

High-net-worth individuals : the challenge for tax administrations, financial intelligence units 
and law enforcement agencies    

Dolaroví milionáři : výzvy pro daňové správy, finanční vyšetřovací jednotky a instituce 
vymáhající právo  

Bulletin for international taxation, Vol. 72, (2018) No. 10, p. 595-606  

Autoři se v článku zabývají problémy, kterým čelí daňové a další úřady v souvislosti se zdaněním tzv. 
dolarových milionářů (jde o osoby s majetkem, jehož hodnota je vyšší než milion amerických dolarů). 
Tyto osoby často disponují prostředky i osobními kontakty, jež jim umožňují minimalizovat daňovou 
povinnost. Vedle nadnárodních podniků jsou dolaroví milionáři druhou největší skupinou, která se 
uchyluje k agresivním daňovým praktikám. Majetné osoby jsou schopny nadměrně minimalizovat 
svou daňovou povinnost i proto, že jejich příjem a majetek pochází často z různých částí světa. 
Postupně však dochází ke změnám v ekonomickém a politickém prostředí, kde se milionáři pohybují, 
a v souvislosti s tím probíhají i legislativní změny. Autoři nejprve popisují tuto problematiku včetně 
změn v prostředí, a dále uvádějí různé přístupy, jak se s vyhýbáním daňové povinnosti ze strany 
dolarových milionářů vypořádat (mj. i pomocí aplikace moderních technologií). V článku je blíže 
popsána situace v afrických zemích, většina poznatků je ale obecně platná. - Poznámky.  

Serena Fatica and Doris Prammer  

Housing and the tax system : how large are the distortions in the Euro area?    

Bydlení a daňový systém : jak velké jsou distorze v eurozóně?   

Fiscal studies, Vol. 39, (2018) No. 2, p. 299-342  

Autorky posuzují působení preferenčních daňových režimů platných pro vlastníky bydlení v eurozóně 
s ohledem na úspory a zadlužování domácností a na změny relativních cen a alokaci kapitálu. 
Modelovým způsobem zkoumají harmonizovaná data o domácnostech v Evropě a zjišťují výraznou 
různorodost uplatňovaných daňových režimů ve vztahu k rezidenční nemovitosti. Ukazuje se, že 
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snížené zdanění vede k neefektivně vysoké úrovni spotřeby domácností na služby spojené s bydlením. 
Autorky také analyzují distribuční důsledky daňové podpory u domácností s odlišnými finančními 
podmínkami. - Poznámky.  

Martin Greive  

Kampf gegen Steueroasen verpufft : Steuervermeidung    

Boj proti daňovým rájům bez výsledků : daňové úniky   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 195 (10.10.2018), S. 12  

K závěrům analýzy Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW) o efektivitě bilaterálních a 
multilaterálních smluv o výměně daňových informací, které mají snižovat atraktivitu daňových rájů. 
Autoři studie Lukas Menkhoff a Jakob Miethe konstatují klesající účinnost těchto smluv, které po r. 2010 
již nepřinesly významný objem kapitálu z daňových rájů zpět do zemí jeho původu. Nejprve sice došlo 
k určitému poklesu vkladů v daňových rájích, ten se však záhy zastavil, přičemž podobné tendence lze 
podle Menkhoffa a Mietheho pozorovat i po uzavření Mnohostranné dohody příslušných orgánů 
o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA) založené na společném standardu 
OECD o informační spolupráci (CRS), kterou členové této organizace i další státy implementují od r. 2017. 
Přitažlivost daňových rájů, možnosti daňových úniků a míra profesionality jejich zprostředkovatelů 
jsou i po těchto iniciativách zřejmě stále značné. - Analýza vyšla pod názvem "Internationale 
Abkommen dämmen globale Steuerhinterziehung nur unzureichend ein" (in: DIW-Wochenbericht 
41/2018) a v anglickém znění jako "International Treaties Insufficiently Curb Global Tax Evasion" 
(in: DIW-Wochenbericht 42/2018).  

Jan Brantl  

Legislativní novinky k 2.9.2018 : připravovaná novela zákona o dani z přidané hodnoty    

Účetnictví v praxi, Sv. 18, (2018) č. 9, s. 2-3  

V první části autor stručně seznamuje s navrhovanou novelou zákona o DPH (sněmovní tisk č. 206), 
která mimo jiné reaguje na dosavadní judikaturu k definici ekonomické činnosti a implementuje 
evropskou směrnici č. 2017/2455/EU. Směrnice nově upravuje pravidla pro e-commerce a pro vystavování 
daňových dokladů v případě použití režimu jednoho správního místa (MOSS). Dále se zaměřuje na 
uskutečnění zdanitelného plnění v případě některých služeb, opravné daňové doklady, opravu základu 
daně u nedobytných pohledávek i omezení při volbě zdanění nájmu nemovitostí. V závěru autor 
zmiňuje aktuální informaci Finanční správy k možnosti opravy základu DPH u pohledávek za 
dlužníkem podléhajícím reorganizačnímu plánu. -- Blíže k navrhované úpravě opravy základu daně 
viz Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále č. 10/2018, s. 23-26. -- Více viz také čas. DPH aktuálně 
č. 21/2018, s. 1-5.  

Mária Mikulecká  

Možnost uplatnit nárok na odpočet DPH z uhrazené zálohy dle judikátu SDEU Kollross a Wirtl    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 26, (2018) č. 12-13, s. 56-58  

Představení judikátu Soudního dvora EU č. C-660/16 a C-661/16 ze dne 31.5.2018 ve spojených 
věcech Kollross a Wirtl, který se týká uplatnění nároku na odpočet DPH ze zálohové platby. Autorka 
charakterizuje podstatu obou téměř totožných sporů, předběžné otázky položené SDEU a uvádí, že 
jestliže se v okamžiku zaplacení zálohy jeví, že uskutečnění dodání zboží je nejisté, pak nárok na 
odpočet daně nevzniká. Naopak nárok na odpočet DPH v souvislosti se zálohovou platbou podle 
rozhodnutí SDEU nemůže být odepřen nabyvateli dotčeného zboží, jestliže záloha byla zaplacena a 
převzata, a v okamžiku platby je možné mít za to, že nabyvatel znal všechny relevantní znaky 
budoucího dodání zboží a dodání zboží se tedy jevilo jako jisté.  

[Ondřej Moravec]  

Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání    

Daňový expert, Sv. 2018, č. 4 (srpen)  

Příspěvek pokračuje v diskusi věnované problematice nástrojů potírání podvodů na DPH. Autor 
rozvíjí argumentaci, dle níž finanční správě přísluší důsledné vybírání daní stanovených zákonem, 
nikoli však represe a trestání pachatelů nejzávažnějších forem daňových úniků, které kompetenčně 
náležejí orgánům činným v trestním řízení. Reaguje na polemický článek D. Švancary k zapojení 
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ručení za neodvedenou daň do nástrojů, které má správce daně k dispozici v boji proti podvodnému 
uplatňování odpočtů, a rozebírá a rozporuje jeho přístup i argumenty. Zaměřuje se zejména na 
vymezení pojmu podvod na DPH, otázku vzniku daňové ztráty, rozložení důkazního břemene i na 
vztah odepření nároku na odpočet daně a ručení. - Poznámky. -- Blíže k judikátu č. j. 5 Afs 60/2017-60, 
ze dne 30.1.2018 ve věci Vyrtych v tomto čísle časopisu. -- Reakce na příspěvek viz "Několik 
poznámek k článku Nástroje pro boj proti podvodům na DPH a limity jejich využívání" také v tomto 
čísle. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2018/06/28/A5ZA18030001.htm   

Tomáš Sejkora  

Návrh novely daňového řádu DAC V a relativní povaha advokátní mlčenlivosti    

Daňový expert, Sv. 2018, č. 4 (srpen)  

Problematika novelizace daňového řádu zákonem č. 94/2018 Sb., který transponuje evropskou 
směrnici č. 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní ve znění směrnice č. 2016/2258/EU (DAC 5). 
Novela mimo jiné rozšiřuje okruh osob povinných poskytnout správci daně informace pro správu daní. 
Článek se nejprve zabývá relevantní částí navrhované regulace ve vztahu k advokátnímu tajemství, a 
to i z pohledu cílů výchozí unijní legislativy. Následně pojednává o advokátní mlčenlivosti, především 
o důvodech pro její prolomení zákonnou právní úpravou v případech, kdy je to nezbytné z pohledu 
veřejného zájmu. V závěru pak autor hodnotí, zda a proč novela daňového řádu představuje legitimní 
prolomení advokátní mlčenlivosti. - Poznámky. -- Článek byl otištěn také v Daně a právo v praxi 
č. 10/2018, s. 37-41. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2018/08/31/A5ZA18040201.htm   

One foot in the Algarve : pensions in Europe   

Jednou nohou v Algarve : penze v Evropě  

The Economist, Vol. 429, (2018) No. 9112, p. 65  

Portugalsko nabízí zahraničním penzistům nadstandardní daňové úlevy. Do země se tak stěhují movití 
důchodci např. ze severských zemí, jelikož jejich zahraniční penze nejsou v Portugalsku vůbec 
daněny. Pravidla pro osvobození zahraničních důchodů od daně jsou ukotvena v dohodách o zamezení 
dvojího zdanění. Některým státům přístup Portugalska vadí, začínají proto zavádět vlastní opatření. 
Francie tak např. zavede speciální daň z penzí vyplacených do zahraničí. Štědrost Portugalska vůči 
zahraničním penzistům kritizují i samotní Portugalci.  

Marc Fleurbaey and François Maniquet  

Optimal income taxation theory and principles of fairness    

Teorie optimálního zdanění příjmu a zásady spravedlnosti  

The Journal of economic literature, Vol. 56, (2018) No. 3, p. 1029-1079  

Teorie optimálního zdanění byla představena Jamesem Mirrleesem v r. 1971. Základem je tzv. 
utilitaristická funkce společenského blahobytu s identickými preferencemi ekonomických subjektů, 
jejichž mzdy se však liší. Na Mirrleesův "klasický rámec" již navázala během let řada ekonomů. 
V článku jsou shrnuty závěry výzkumů, jejichž autoři zkoumají etické základy klasického rámce teorie 
optimálního zdanění. - Poznámky.  

Jiří Vychopeň  

Pozemky - právní, účetní a daňový pohled    

Účetnictví v praxi, Sv. 18, (2018) č. 9, s. 14-20  

Souhrnný pohled na problematiku pozemků s ohledem na právní, účetní a daňové aspekty. Autor 
nejprve rozebírá definici pozemku a evidenci parcel v katastru nemovitostí. Dále objasňuje vedení 
pozemků v účetnictví podnikatelů a jejich oceňování. Následně představuje problematiku pozemků 
z pohledu daně z přidané hodnoty (při dodání a při nájmu), z pohledu daně z nemovitých věcí (včetně 
příkladů pozemků osvobozených od daně z pozemků) a z pohledu daně z nabytí nemovitých věcí. 
Téma je ilustrováno řadou příkladů. 

 

 
  

http://noviny.mfcr.cz/News/2018/06/28/A5ZA18030001.htm
http://noviny.mfcr.cz/News/2018/08/31/A5ZA18040201.htm
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Vladimír Zdražil  

Přeshraniční pronájmy movitých věcí - rozhoduje osoba nájemce z hlediska místa uskutečnění 
zdanitelného plnění    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 26, (2018) č. 12-13, s. 40-43  

Autor se věnuje problematice přeshraničního pronájmu a rozebírá otázku místa uskutečnění 
zdanitelného plnění v případě, když jsou nájemce a pronajímatel z jiných států. Nájemné patří do 
kategorie služeb a ty jsou z hlediska uplatňování DPH vymezeny v § 9 (tzv. základní pravidlo) a § 10 
(několik speciálních pravidel) zákona o DPH. Nejprve krátce objasňuje správné uplatnění DPH u nájmu 
nemovitých věcí a poté rozebírá otázky spojené s pronájmem movitých věcí (se zřetelem na specifické 
postavení dopravních prostředků). Uvádí, že určení povahy předmětu nájmu je prvním krokem ke 
správnému určení místa uskutečnění zdanitelného plnění a druhým klíčovým prvkem je identifikace 
toho, zda je nájemce osoba povinná či nepovinná k dani. Pronájmy movitých věcí se v návaznosti na 
tuto identifikaci dále řídí základním pravidlem pro uplatňování DPH u služeb (§ 9).  

Kerrie Sadiq  

Rethinking the interest deduction rules in light of the Chevron Australia case    

Nové úvahy o pravidlech pro odpočet úroků ve světle případu Chevron Australia  

Bulletin for international taxation, Vol. 72, (2018) No. 9, p. 545-553  

Mezi metody, kterými se nadnárodní podniky snaží minimalizovat svou daňovou povinnost, patří tzv. 
nízká kapitalizace a podvody s převodními cenami (transfer mispricing). Autorka se v souvislosti s případem 
Chevron Australia zabývá tím, jak těmto škodlivým praktikám zabránit. Řešením může být použití 
pravidla pro omezení odpočitatelnosti úroků ("limited formulary apportionment"), kdy se nadnárodní 
firma posuzuje jako celek a zisk je daněn v místě, kde probíhá ekonomická činnost. - Poznámky.  

Thomas Zinser, Gert Gilson, Stefan Thiem  

Risiken steuerlicher Verrechnungspreise in Wertschöpfungsnetzwerken und hybriden 
Geschäftsmodellen    

Daňová rizika převodních cen v produkčních sítích a hybridních obchodních modelech  

Der Betrieb, Jg. 71, (2018) Nr. 39, S. 2317-2325  

V souvislosti s procesem digitalizace ekonomiky se podle autorů vyčerpala dosavadní právní 
interpretace pojmu převodních cen a vzniká nutnost jeho "podnikohospodářského" výkladu. Nedostatečnost 
převládajícího chápání převodních cen si ale uvědomuje také německá daňová správa, když při 
zjištěné nespolehlivosti u standardních srovnávacích metod doporučuje pro určení převodních cen 
metodu "dělení zisku" (profit-split). Jak je ale v článku upozorněno, není při stávajícím stavu 
legislativy ani tento přístup prost všech rizik a zcela neeliminuje právní nejistotu pro plátce daní. - 
Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M10.  

Václav Benda  

Sazby DPH v roce 2018 a připravované změny    

Daně a právo v praxi, Sv. 23, (2018) č. 10, s. 2-6  

Autor shrnuje aktuálně platná základní pravidla pro uplatňování sazeb daně z přidané hodnoty v r. 2018 
včetně pravidel pro podávání žádostí o závazné posouzení daně. Návazně podrobněji vymezuje platné 
sazby DPH u zboží a služeb se zvláštním zaměřením na sazby daně pro stavební a montážní práce a 
dodání staveb. Poté shrnuje navrhované změny u sazeb DPH, které jsou obsaženy ve vládním návrhu 
novely zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 205). Přinášejí přesun některých služeb ze základní 
či první snížené sazby daně do druhé snížené sazby a pitné vody z první snížené sazby daně do druhé 
snížené sazby DPH.  

Helena Machová  

Sleva na manželku    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 26, (2018) č. 12-13, s. 23-29  

Blíže k problematice praktického uplatnění slevy na manželku (manžela) jako slevy na dani pro 
poplatníka-fyzickou osobu dle zákona o daních z příjmů. Autorka uvádí, v jakých případech si může 
poplatník snížit daňovou povinnost o tuto slevu na dani i jaké příjmy se nezahrnují do vlastního příjmu 
manželky (manžela). Dále rozebírá omezení pro poplatníky uplatňující paušální výdaje, která v letech 
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2013-2016 platila pro slevy na manželku, a následně změny, které ve zkoumané oblasti přinesl zákon 
č. 170/2017 Sb. Problematiku ilustruje na vzorových příkladech.  

Ján Záborský  

SNS chce zdražiť potraviny a extra daň skasírovať pre seba : odvod pre obchodné reťazce    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 41, s. 21-23  

Kritický pohled na zákonodárnou iniciativu slovenských poslanců ze SNS, která by měla zavést 
zvláštní odvod pro obchodní řetězce (vedle daní ze zisku). Podle návrhu zákona by tyto prostředky 
měly být určeny na finanční pomoc slovenským zemědělcům. Autor přibližuje možné dopady tohoto 
zdanění na slovenské domácnosti i kritiku předložení návrhu zákona bez odborné diskuze a mimo 
standardní legislativní proces. Poté hodnotí vhodnost zavedení daně z obratu na Slovensku, otázku 
diskriminace podle velikosti a regionálního dosahu i dopad na většinově nepotravinové řetězce.  

Sweet deserts : buying residence to evade tax   

Sladké pouště : kupování trvalého pobytu a sídla s cílem vyhnout se dani   

The Economist, Vol. 428, (2018) No. 9111, p. 55  

Spojené arabské emiráty nevybírají daň z příjmu a díky své štědré politice udělování trvalých sídel a 
pobytů se stávají pro zájemce o minimalizaci daňových odvodů daňovým rájem. Cizinci stačí založit 
si firmu v jedné ze zón volného obchodu, které ve Spojených arabských emirátech jsou, a pronajmout 
si zde kancelář. Výměnou za to získá v zemi trvalý pobyt a jeho firma sídlo. Se získáním trvalého 
pobytu a sídla se pojí povinnost skutečně v zemi pobývat, to však není nikterak náročné (minimum je 
pouhý jeden den v průběhu šesti měsíců). Pronájmy kanceláří jsou také velmi levné. Takto dochází 
i k obcházení dohody "Common Reporting Standards", která zavazuje zúčastněné státy k výměně 
daňových informací. OECD již proto plánuje nová opatření, jak tyto nežádoucí praktiky omezit. - 
Název článku je slovní hříčkou - využívá podobnosti anglických slov "desert" (poušť) a "dessert" (dezert).  

Blazej Kuźniacki  

The artificial intelligence tax treaty assistant : decoding the principal purpose test    

Pomocný nástroj pro práci s dohodami o zamezení dvojího zdanění založený na umělé 
inteligenci : dekódování testu hlavního účelu  

Bulletin for international taxation, Vol. 72, (2018) No. 9, p. 524-534  

Pravidla proti zneužívání dohod o zamezení dvojího zdanění a proti vyhýbání se dani jsou mnohdy 
poměrně složitá, což komplikuje jejich dodržování i dohled ze strany daňových úřadů. Řešením může 
být nasazení umělé inteligence. Autor se v článku zabývá tím, jak může umělá inteligence pomoci 
u tzv. testu hlavního účelu (principal purpose test). Tento test je součástí projektu OECD/G20 proti 
BEPS a použije se tehdy, pokud existuje důvodné podezření, že určitá výhoda plynoucí z dohody o zamezení 
dvojího zdanění byla hlavním účelem transakce. Autor konkrétně diskutuje o tom, proč zatím nebyl 
vyvinut příslušný nástroj založený na umělé inteligenci, proč je potřeba ho vyvinout, jak funguje v praxi 
a zda je vhodný pro test hlavního účelu. - Poznámky.  

Kateřina Krchnivá, Danuše Nerudová  

The CCCTB allocation formula game : the performance of economic sectors  [elektronický zdroj]  

Vzorec pro rozdělování společného konsolidovaného základu daně z příjmu : výkonnost 
ekonomických sektorů  

Prague economic papers, Vol. 27 (2018), No. 4, p. 427-448  

Evropská unie navrhuje v boji proti vyhýbání se dani tzv. společný konsolidovaný základ daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB). Zisk společností, které tvoří součást nadnárodní skupiny, by příslušel 
určité daňové jurisdikci podle stanoveného klíče (vzorce). Tento klíč má odrážet schopnost 
jednotlivých společností generovat zisk. Ačkoli je primárně opatření zaměřeno na boj proti vyhýbání 
se dani, může ovlivnit i výši daňových příjmů zemí, ve kterých firma působí. Autorky v článku 
zkoumají CCCTB na příkladu České republiky - zda systém správně odráží schopnost generovat zisk a 
zda je navrhovaný způsob stanovení CCCTB pro firmy vhodný v porovnání s alternativními metodami 
již fungujícími ve světě (massachusettský a kanadský způsob alokace zisku). Analýza s využitím 
statistických metod ukázala, že je CCCTB skutečně nejvhodnější metodou. - Poznámky. Plný text 
dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Prague_Economic_Papers_4_2018_str_427–448.pdf   

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Prague_Economic_Papers_4_2018_str_427%E2%80%93448.pdf
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Jessica Salom and Pascal Duss  

The mutual agreement procedure : a Swiss perspective on aspects of Action 14 of the OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting Iniciative    

Procedura vzájemné dohody : švýcarský pohled na některé aspekty Akce 14 iniciativy 
OECD/G20 proti erozi daňového základu a přesouvání zisků  

Bulletin for international taxation, Vol. 72, (2018) No. 9, p. 535-544  

Součástí projektu OECD/G20 proti BEPS (eroze daňového základu a přesouvání zisků) je i Akce 14 - 
zefektivnění mechanismu řešení mezinárodních daňových sporů. Záměrem této akce bylo omezit 
riziko nejistoty a nezamýšleného dvojího zdanění tím, že bude zajištěna konzistentní a řádná implementace 
daňových dohod. Součástí je i řešení sporů, které se týkají výkladu či implementace dohod, 
prostřednictvím tzv. procedury vzájemné dohody (mutual agreement procedure, MAP). Zúčastněné 
státy se shodly na 17 tzv. minimálních standardech i na tom, že zavádění minimálních standardů bude 
dále sledováno prostřednictvím metody peer review. V době psaní článku byly již publikovány některé 
první výstupy z peer review, mj. i zpráva týkající se Švýcarska. Autoři se v souvislosti s tím zabývají 
vybranými aspekty Akce 14 v kontextu švýcarského prostředí. Na rozdíl od předchozích kritických 
názorů na Akci 14, podle kterých jsou opatření nedostatečná, jsou autoři ve svém hodnocení 
optimističtější. - Poznámky.  

Alicja Majdanska and Karol Dziwinski  

The potential of a Standard Audit File - Tax in the European Union : a chance for coordinated 
VAT administration?    

Potenciál Standardního souboru auditu pro daně v Evropské unii : možnost koordinované 
správy DPH?  

Bulletin for international taxation, Vol. 72, (2018) No. 10, p. 582-594  

Zatím šest členských států EU přikročilo k zavedení tzv. "Standardního souboru auditu pro daně" 
(SAF-T), což je mezinárodní standard pro elektronickou výměnu dat z účetních systémů firem mezi 
podniky, daňovými úřady či auditory. Standard vyvinula Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj v r. 2005. Autoři se soustředí na přínosy tohoto standardu při výběru daně z přidané hodnoty. 
Prezentovány jsou zkušenosti států EU, které standard již zavedly (jde o Rakousko, Lucembursko, 
Portugalsko, Francii, Polsko a Litvu) a je zjišťováno, jak by případná harmonizace standardu v EU 
přispěla ke zlepšení výběru DPH i k boji proti daňovým podvodům. - Poznámky.  

Vláda schválila návrh novely zákona o místních poplatcích, kterým reaguje na problematiku 
tzv. "sdílené ekonomiky"   

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 19, příl. Legislativa s. I-II  

Informace o návrhu novely zákona o místních poplatcích, jehož cílem je zavedení nového poplatku 
z pobytu. Vláda jím reaguje na problematiku sdílené ekonomiky, zejména pokud jde o zprostředkování 
ubytovacích služeb prostřednictvím internetové platformy Airbnb, kterou by nový poplatek měl plně 
pokrýt. V příspěvku je charakterizován nový poplatek z pobytu, jeho předmět a správa. Je uvedeno, že 
nový poplatek z pobytu svým určením vychází ze stávajícího poplatku za lázeňský nebo rekreační 
pobyt, avšak zavádí několik změn týkajících se jeho povahy a využitelnosti. Stručně jsou shrnuty i další 
navržené změny zákona o místních poplatcích. -- Viz také HN č. 213/2018 (5.11.2018), s. 1.  

Huanyu Ouyang and James G.S. Yang  

What non-US investors should know about the new US tax law    

Co by měli neameričtí investoři vědět o novém americkém daňovém právu  

Bulletin for international taxation, Vol. 72, (2018) No. 10, p. 614-622  

V USA byl přijat nový zákon "US Tax Cuts and Jobs Act", jenž nabyl účinnost 1. ledna 2018. Zákon 
zavádí řadu změn, z nichž některé dopadají i na zahraniční investory. Konkrétně jde o výrazné snížení 
daňových sazeb, přechod z celosvětového systému zdanění na teritoriální systém a zavedení nového 
režimu proti vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. "BEAT". V článku jsou uvedené změny (i některé 
další) podrobněji popsány a diskutovány jsou i možné dopady na investory. Článek je doplněn o několik 
příkladů. - Poznámky. 
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Christoph Watrin, Robert Leukefeld  

§ 50d Abs. 3 EStG i.d.F. des BeitrRLUmsG ist unionsrechtswidrig : Überarbeitungsbedarf bei 
der deutschen Anti-Treaty-Shopping Vorschrift    

S unijním právem v rozporu je § 50d odst. 3 zákona o dani z příjmů ve znění zákona 
implementujícího směrnici EU o vymáhání pohledávek : vzniká nutnost přepracovat německý 
předpis proti zneužívání daňových smluv  

Finanz-Rundschau, Jg. 100, (2018) Nr. 18, S. 813-819  

Autoři podávají výklad rozsudků Soudního dvora EU ve věci slučitelnosti unijního práva s částí 
německého zákona implementujícího směrnici EU č. 2010/24 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek 
z daní, poplatků, cel a jiných opatření. Dle těchto judikátů SDEU (C-504/16, C-613/16 z 20.12.2017 a 
C-440/17 z 14.6.2018) je v rozporu s právem EU německý předpis, který limituje zapojení 
zahraničních společností v rámci holdingu s nárokem na redukci srážkové daně (zdanění u zdroje). 
Soudu na této úpravě vadí především odlišný přístup k tuzemským a zahraničním holdingovým 
společnostem, nedostatečné respektování cíle redukce dvojího zdanění podle směrnice EU č. 2011/96 
o mateřských a dceřiných společnostech a implicitní předpoklad podvodného jednání u jakéhokoliv 
zapojení zahraničních subjektů. Autoři článku uvádějí, že na nálezy reagovalo již Spolkové 
ministerstvo financí zvláštní směrnicí ze 4.4.2018, ta však podle jejich názoru není dostačující. 
Obecně pak konstatují, že judikatura SDEU ztíží snahy Německa a dalších států EU o zpřísnění 
předpisů proti přeshraničnímu přesunu zisků, když unijní soudci nadřadili cíl eliminace daňových 
překážek v rámci společného trhu nad fiskální zájmy jednotlivých států. - Poznámky. 

Zkrácené obsahy časopisů 
Plné texty některých 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. 10  

Sazby DPH v roce 2018 a připravované změny (s. 2-6); Dotace v účetnictví a daních (s. 7-14); 
Obchodní majetek v roce 2018 - aktuální právní úprava a daňové souvislosti (s. 15-21); Vybraná 
ustanovení vztahující se k problematice pořízení pro případ smrti a odkazu - 2. část (s. 25-29); 
Finanční a daňové aspekty investiční činnosti (s. 30-36); Návrh novely daňového řádu DAC V a 
relativní povaha advokátní mlčenlivosti (s. 37-41); Nad judikaturou z oblasti sporů o formát podání 
aneb Je přípustné jen XML, nebo i PDF? (s. 44-53); Aktuální judikatura - zajišťovací příkaz a 
zadlužující se daňový subjekt, součinnosti při vyhledávací činnosti, význam daňové historie u zajišťovacího 
příkazu aj. (s. 54-56).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Sv. 19, (2018) č. 10  

Jak zrušit rezervní fond s.r.o. (s. 3-5); Výdaje a příjem z pojištění z hlediska daně z příjmů (s. 12-13); 
Zdanění příjmů z prodeje bytu nebo rodinného domu (s. 14-16); Příjmy z kapitálového majetku u FO 
(s. 19-21); Oprava základu daně a připravované změny - novela zákona o DPH (s. 23-26); Nájem a 
ubytovací služba - rozdíl a dopad na DPH (s. 27-29); Uplatnění DPH při přepravě zboží při vývozu 
nebo dovozu zboží (s. 33-35); Daňová evidence a nemovité věci (s. 36-39); Vnitřní předpis z pohledu 
zákoníku práce (s. 47-50); Fúze a rozdělení obchodních korporací - z hlediska daní z příjmu (s. 63-67); 
Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti (s. 79-82).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Sv. 19, (2018) č. 11-12  

DPH u digitálních služeb a připravované změny (s. 3-6); Optimalizace daně (s. 7-11); Základní zásady 
správy daní (s. 17-19); Oprava základu daně u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen 
reorganizací (s. 23-25); Opravy chyb a omylů při uplatnění DPH (s. 26-27); DPH u ubytovacích a 
stravovacích služeb (s. 28-30); Povinnosti identifikované osoby (s. 31-34); Přechod z daňové evidence 
na vedení účetnictví (s. 35-36); S.r.o. - právní úprava (s. 50-53); Oprava chyby v katastru nemovitostí 
(s. 58-63); Další novela zákoníku práce - 181/2018 Sb. (s. 64-67); Ukončení zaměstnání a zdravotní 
pojištění (s. 77-79); Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění (s. 80-81); K nabytí 
nemovitosti od neoprávněného - dle nového občanského zákoníku (s. 86-88). 
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Daňová a hospodářská kartotéka : DHK  

Sv. 26, (2018) č. 12-13  

Je nutno zdanit odškodnění od správce daně? (s. 3-10); Zaměstnanecké benefity - vybrané aktuální 
problémy (s. 10-15); Odpisy technického zhodnocení hmotného majetku (s. 15-23); Sleva na manželku 
(s. 23-29); Daň z přidané hodnoty u nájmu a ubytovací služby (s. 30-35); Daň z přidané hodnoty 
u dodání použitého zboží (s. 35-40); Přeshraniční pronájmy movitých věcí - rozhoduje osoba nájemce 
z hlediska místa uskutečnění zdanitelného plnění (s. 40-43); Daň z přidané hodnoty při přepravě zboží 
při vývozu nebo dovozu zboží (s. 43-48); GDPR a zaměstnanci - 1. část (s. 54-56); Možnost uplatnit 
nárok na odpočet DPH z uhrazené zálohy dle judikátu SDEU Kollross a Wirtl (s. 56-58).  

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

Sv. 2018, č. 21  

DPH při poskytnutí daru nebo poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, nedoložené případy 
zničení, ztráty či odcizení dlouhodobého majetku (s. 1-3); Když zaměstnavatel nevyplácí mzdu a 
zdravotní pojištění (s. 5-6); Uplatnění odpočtu DPH - pozdější úhrada než v platebním kalendáři - 
dotazy a odpovědi (s. 7).  

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

Sv. 2018, č. 22  

Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů ve mzdové a personální oblasti (s. 1-4); Přefakturace 
letenky z hlediska DPH (s. 5-6); Náhrada škody formou slevy (s. 7).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  

Sv. 2018, č. 21  

Aktuální informace z oblasti DPH - projednávané novelizace evropské směrnice o společném systému 
DPH a návrhy několika novel českého ZDPH (s. 1-5); Třístranný obchod - specifická forma 
zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území EU (s. 5-8).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  

Sv. 2018, č. 22  

Leasing a obdobné způsoby pořizování či nájmu majetku (s. 1-4); Služby přímo vázané na dovoz zboží - 
dotazy a odpovědi (s. 5); Stavební práce pro slovenského podnikatele - dotazy a odpovědi (s. 6); 
Nepeněžní vklad ÚSC do akciové společnosti - dotazy a odpovědi (s. 7-8).  

Ekonomické vědy. Ekonomie  

By Jianjun Miao and Pengfei Wang  

Asset bubbles and credit constraints    

Akciové bubliny a úvěrová omezení  

The American Economic Review, Vol. 108, (2018) No. 9, p. 2590-2628  

Autoři vytvářejí novou teorii vzniku bublin cen akcií za předpokladu existence endogenních 
úvěrových omezení. Firmy využívají v modelu externí zdroje financování, přičemž nejsou plně 
zavázány dluh splatit. Věřitel a firma (dlužník) mají mezi sebou uzavřenou smlouvu, která specifikuje 
podmínky půjčky. Firmy ručí svým majetkem a vlastnickým právem k firmě. V případě, že firma 
nesplatí dluh, hrozí, že ji věřitel převezme a zabaví její majetek. Ke vzniku bubliny dochází 
prostřednictvím tzv. zpětnovazební smyčky (positive feedback mechanism loop). Při prasknutí bublin 
dochází k recesi a pádu na akciovém trhu. - Poznámky.  

Wendy Carlin ; rozhovor vedl Michal Lehuta  

Ekonómka, ktorá prepisuje učebnice : človek nie je len homo economicus    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 41, s. 28-30  

Rozhovor s britskou profesorkou ekonomie W. Carlin, která vede projekt otevřené internetové 
učebnice ekonomie CORE, o postupných změnách paradigmat v ekonomii, o hodnocení výuky 
ekonomie v současnosti i o způsobech změny této výuky. V té souvislosti Carlin zdůrazňuje 
dynamické pojetí ekonomie, nutnost zapojení poznatků z ekonomického výzkumu i význam chápání 
strategické interakce a role lokálních a neúplných informací v ekonomice.  
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Michael Kumhof, Irina Yakadina  

Government debt bias    

Tendence k vládnímu dluhu  

IMF Economic Review, Vol. 65, (2017) No. 4, p. 675-703  

Teorie optimálního zdanění dochází k závěru, že by vládní dluh měl být negativní, tzn., že by vláda 
měla držet velkou zásobu aktiv. V praxi však téměř všechny vlády vytvářejí velké objemy dluhu. 
Autoři usilují o smíření reality a teorie na základě zapojení dvou jednoduchých modifikací jinak 
standardního modelu optimálního zdanění se závazkem: netrpělivost vlády a nepřetržité dluhové 
limity. Docházejí přitom ke dvěma závěrům. Za prvé, kladný vládní dluh je optimální i při minimální 
netrpělivosti vlády. Za druhé, negativní vládní dluh není optimální ani při vyloučení netrpělivosti 
vlády, pokud jsou diskrétní (nespojité) dluhové limity nahrazeny široce vymezenými, ale 
nepřetržitými (kontinuálními) dluhovými limity. Autoři rovněž kvantifikují dopady na velikost dluhu, 
úrokové míry a dynamiku hospodářského cyklu. - Poznámky.  

Deutsche Bundesbank  

Modelle zur kurzfristigen Konjunkturprognose : eine Aktualisierung = Models for short-term 
economic forecasts: an update    

Modely pro krátkodobé prognózy hospodářského růstu : aktualizace  

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 70, (2018) Nr. 9, S. 15-29  

Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 70, (2018) No. 9, p. 15-28  

Článek představuje poslední modifikaci ekonometrických modelů pro krátkodobé prognózy 
hospodářského růstu, jež používá Německá spolková banka ve svých pravidelných výstupech o výhledu 
německé ekonomiky. Pro každý měsíc zhotovované předpovědi na tři následující čtvrtletí a pro každé 
pololetí zveřejňované makroekonomické prognózy NSB používá model tzv. můstkovací rovnice 
(Brückengleichungsmodell či bridge equation model), dynamický faktorový model a model 
průmyslové výroby. Nově byl do instrumentáře prognostických modelů německé centrální banky 
přiřazen také vektorový autoregresní model (VAR). Použití těchto modelů v praxi je věnována zvláštní 
podkapitola o prognóze NSB týkající se růstu německého HDP a průmyslové výroby pro první 
pololetí r. 2018. - Poznámky -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu.  

Lukáš Kovanda  

Nobelovu cenu za ekonomii dostali teoretici udržitelné prosperity    

Hospodářské noviny, Sv. 62, (2018) č. 194 (9.10.2018), s. 8  

Letošními laureáty Nobelovy ceny za ekonomii se stali američtí profesoři ekonomie Paul Romer a 
William Nordhaus. Oba zkoumají mechanismy hospodářského růstu se zaměřením na jeho 
udržitelnost. Nordhaus se mimo jiné věnuje dopadům klimatických změn na růst a environmentálnímu 
účetnictví, Romer zkoumá inovace a proces technologických změn jako významné hybatele 
ekonomiky. V příspěvku je shrnuta jejich profesní dráha a charakterizován přínos jejich výzkumné 
práce makroekonomii. -- Viz také příspěvek v časopise The Economist č. 9113/2018, s. 67.  

Pavel Potužák  

Price level stabilization : Hayek contra mainstream economics  [elektronický zdroj]  

Stabilizace cenové hladiny : Hayek versus mainstreamová ekonomie  

Prague economic papers, Vol. 27 (2018), No. 4, p. 449-478  

Součástí moderní mainstreamové ekonomie je doktrína o příznivém vlivu stabilizace cenové hladiny. 
Ekonom Friedrich August von Hayek, který působil ve 20. a 30. letech minulého století, však zastával 
názor, že pokles cenové hladiny je přirozenou reakcí ekonomiky, ve které dochází k růstu výstupu. 
Hayek kritizoval provádění expanzivní měnové politiky za těchto podmínek. Autor v článku srovnává 
Hayekův přístup s přístupy mainstreamové ekonomie. Námitky mainstreamové ekonomie proti 
klesající cenové hladině by podle autora měly být přehodnoceny v situaci, kdy dochází k růstu 
agregátní nabídky. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.668   

 
 
 

https://doi.org/10.18267/j.pep.668


Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 
 

23 

Dale W. Jorgenson  

Production and welfare : progress in economic measurement    

Výroba a blahobyt : pokrok v ekonomickém měření  

The Journal of economic literature, Vol. 56, (2018) No. 3, p. 867-919  

Hrubý domácí produkt byl původně zamýšlen jako měřítko výroby, podle autora ale absence 
indikátorů pro měření blahobytu v rámci národních účtů vedla k tomu, že se k měření blahobytu mylně 
používá právě HDP. Autor v článku shrnuje nedávné nové poznatky z oblasti měření HDP a blahobytu 
v národních účtech USA a mezinárodních organizací a naznačuje směry, kterými se může ubírat 
výzkum v této oblasti v budoucnu. - Poznámky.  

Anton Vaskovskyi  

Vývoj behaviorální ekonomie a možnost jejího uplatnění ve veřejných financích  [elektronický zdroj]  

Český finanční a účetní časopis, Sv. 13 (2018), č. 3, s. 57-77  

Autor v přehledovém článku zpracovává základní teorii a vývoj behaviorální ekonomie a dále na 
příkladu Velké Británie a Polska analyzuje možnosti její aplikace ve veřejných financích. Behaviorální 
ekonomie kombinuje ekonomii mj. s psychologií, sociologií a kognitivními vědami. Použité příklady 
dokládají, že pomocí mírné úpravy již existujících podmínek (konkrétně pozměnění textu dopisu, 
který v Británii upomíná daňové poplatníky na opožděné platby) lze pozitivně ovlivnit chování cílové 
skupiny obyvatel, aniž je omezena jejich svobodná volba. Plný text dostupný z: 
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Cesky_financni_a_ucetni_casopis_3_2018_str_57-77.pdf    

Mark Gertler and Simon Gilchrist  

What happened: financial factors in the Great Recession    

K čemu došlo: finanční faktory během Velké recese  

The Journal of economic perspectives, Vol. 32, No. 3 (Summer 2018), p. 3-30  

Velká recese ovlivnila, stejně jako jiné významné ekonomické události, také makroekonomický 
výzkum. Před vypuknutím nedávné finanční krize vycházely makroekonomické modely z předpokladu 
finančních trhů bez přítomnosti frikcí. To bylo podle autorů příčinou, proč se nezdařilo krizi předpovědět. 
Cílem článku je popsat, jak ekonomický výzkum pomohl odhalit příčiny vzniku krize a jak se krize 
rozšířila z finančního sektoru do reálné ekonomiky. Autoři shrnují změny, kterými si výzkum prošel, a 
následně provádějí vlastní analýzu příčin poklesu nezaměstnanosti na základě dat z USA. - Poznámky. -- 
Další příspěvky k tématu "Macroeconomics a Decade after the Great Recession" viz s. 31-194.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Felix Hufeld ; rozhovor vedli Andreas Kröner a Yasmin Osman  

"Es droht ein perfekter Sturm"    

"Hrozí hotová bouře"  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 189 (1.10.2018), S. 4-5  

Rozhovor s předsedou německého Spolkového úřadu pro dozor nad finančními službami (BaFin) 
F. Hufeldem o rizicích pro německý bankovní sektor. Hufeldovi dělá starosti především nízká 
ziskovost německých bank při neklesající výši nákladů a nutnosti dostát požadavkům na míru 
vlastního kapitálu. Východiskem ale podle něj není již ojediněle pozorované obcházení či dokonce 
odbourávání dosavadních regulací pro úvěrové standardy nebo kapitálové rezervy, ale spíše vyšší 
specializace malých a středních bank. Mezi témata interview také patří hodnocení dalších rizik z pozice 
bankovního dozoru, jako jsou rostoucí ceny nemovitostí v Německu, možná nestabilita rozvíjejících se 
trhů, napjatější vztahy mezi Evropou a USA nebo brexit. -- Rozhovor shrnuje a zasazuje do dalšího 
kontextu článek na s. 1.  

Jens Weidmann ; rozhovor vedli Sven Afhüppe, Jan Mallien a Frank Wiebe  

"Risiken nicht ausblenden" :   

"Neignorovat rizika" :  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 183 (21.9.2018), S. 6-7  

Rozhovor s prezidentem Německé spolkové banky J. Weidmannem o normalizaci měnové politiky 
v eurozóně, vhodných integračních opatřeních v rámci měnové a bankovní unie a výzvách pro Evropu 
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v souvislosti s vývojem světové ekonomiky a v mezinárodních politických a obchodních vztazích. 
Podle Weidmanna je čas začít s utlumováním kvantitativního uvolňování a navyšováním úrokových 
sazeb v eurozóně, neboť měnová politika by již neměla být stejně expanzivní jako na vrcholu finanční 
a dluhové krize. Státy by se proto měly připravit na zvyšující se úrokovou hladinu a snižovat své 
zadlužení. V oblasti evropských integračních politik Weidmann varuje před "zapřahováním koně za 
vůz" a budováním mechanismů společného ručení za vklady, rizika a dluhy bez společné kontroly a 
sdílení státní suverenity mezi členskými zeměmi eurozóny. Další evropská integrace by mohla nejprve 
probíhat i v jiných oblastech, než je finanční politika. Na globální úrovni konstatuje šéf německé 
centrální banky zhoršení atmosféry v politických vztazích, ochota ke kooperaci mezi centrálními 
bankéři ale zůstává neměnná. Také by podle něj neměly unikat pozornosti snahy o zahraničněobchodní 
liberalizaci vyvolané právě riziky nástupu protekcionismu. -- Rozhovor shrnuje článek na s. 3.  

A hornets' nest : narrow banking   

Vosí hnízdo : úzké bankovnictví  

The Economist, Vol. 428, (2018) No. 9110, p. 61  

Ve Spojených státech se objevil startup, který plánuje fungovat na principu tzv. úzkého bankovnictví 
(narrow banking). Instituce by přijímala pouze vklady od střadatelů, neposkytovala by tedy úvěry. 
Vklady by následně uložila přímo u Fedu s cílem využít výhodné úrokové sazby z rezerv. Plán má 
řadu výhod spojených s tím, že by banka neposkytovala úvěry (např. nižší regulace). Fed však startupu 
odmítl poskytnout přístup k platebnímu systému centrální banky. Startup podal stížnost, Fed ji ale 
pouze uznal, nereagoval na ni. Článek dále uvádí, jaká rizika jsou spojená s tímto neobvyklým 
modelem podnikání a čeho se Fed pravděpodobně obává.  

Martin Greive, Jan Hildebrand  

Die Retter lernen dazu : ESM    

Poučení záchranářů : ESM  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 182 (20.9.2018), S. 12  

Ministři financí zemí eurozóny (tzv. Euroskupiny) se podle článku v zásadě shodli na konečném 
zajištění Jednotného fondu pro řešení bankovních krizí (Single Resolution Fund, SRF), které by tak 
mělo být navázáno na Evropský stabilizační mechanismus (ESM). Z interních dokumentů však 
vyplývá, že objem konečných záruk pro SRF by měl být vyšší než původně kalkulovaných 55 miliard 
eur, neboť kapacita SRF má pokrývat jedno procento krytých vkladů členských států budované 
bankovní unie. Kromě výše zajištění zůstávají v rámci Euroskupiny dalšími spornými body vymezení 
pravomocí ředitele ESM v případě aktivace prostředků pro SRF a zjednodušení podmínek pro čerpání 
půjček ESM ze strany vlád členských států v případě krizových situací. Tyto podmínky by totiž v budoucnu 
neměly obsahovat taxativní výčet reformních opatření jako v případě řecké dluhové krize, avšak 
některé státy eurozóny v čele s Německem chtějí zabránit vzniku stimulů pro nadměrné využívání 
asistence ESM.  

Elmer thud : Swiss banking secrecy   

Elmerův úder : švýcarské bankovní tajemství  

The Economist, Vol. 429, (2018) No. 9114, p. 69  

Švýcarský Nejvyšší soud vydal 10. října důležité rozhodnutí v případu s Rudolfem Elmerem, 
whistleblowerem (oznamovatelem), který byl zaměstnán u pobočky švýcarské banky na Kajmanských 
ostrovech a který před deseti lety předal informace o klientech banky serveru WikiLeaks. Soud nyní 
rozhodl, že Elmer neporušil bankovní tajemství, jelikož byl zaměstnán bankou na Kajmanských 
ostrovech a ne její mateřskou společností ve Švýcarsku. Řízení je vzhledem k mezinárodnímu 
působení švýcarských bank poměrně podstatné - zaměstnanci zahraničních poboček švýcarských bank 
už se nebudou muset obávat porušení bankovního tajemství při podezření, že dochází k nekalé 
činnosti. Švýcarské zákony na ochranu bankovního tajemství jsou poměrně přísné a země se 
dlouhodobě staví spíše odmítavě k výměně bankovních informací a podobným aktivitám. 
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Nicholas Shaxson  

European contenders for London's financial crown beware    

Evropští uchazeči o londýnskou finanční korunu, dejte si pozor  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39913 (16.10.2018), p. 9  

Autor komentáře nabádá k opatrnosti ty státy EU, které chtějí budovat robustní finanční centra a lákat 
nadnárodní banky a další korporace z londýnské City v předvečer vystoupení Velké Británie z EU. 
Podle něj by v případě realizace takových plánů mohli svého rozhodnutí litovat, neboť přítomnost 
globálně činného finančního sektoru může být pro ekonomiku spíše zátěží než přínosem. Příkladem je 
samotné Spojené království, kde se objem úvěrování soukromého sektoru tamními finančními 
institucemi od r. 1995 pohybuje kolem 150 procent HDP, tedy na mnohem vyšší úrovni, než je pro 
národní hospodářství optimální. Výsledkem je pak jak odliv mozků z ostatních sektorů ekonomiky do 
finančnictví, tak vyšší cenová hladina a měnový kurz podlamující konkurenceschopnost britských 
výrobků a služeb. Mimo to musí Britové stále počítat s rizikem, že budou muset ze svých daní v příštích 
krizích opět sanovat velké banky. Británie je v komentáři dokonce připodobňována k zemím se značnými 
zásobami nerostného bohatství, které jsou závislé na pohybech světových cen a jejichž ekonomický model 
není dostatečně diverzifikovaný. - Komentář do značné míry vychází z analýzy ekonomů Andrewa 
Bakera, Geralda Epsteina a Juana Montecina "The UK’s Financial Curse? Costs and Processes", 
kterou v září 2018 uveřejnil Sheffield Political Economy Research Institute. -- K nabídkám daňových 
úlev některých evropských států pro bankéře z londýnské Citi viz FT č. 39928/2018 (2.11.2018), s. 2.  

Peter Mišúr  

Evropská komise navrhla obecný rámec pro cenné papíry zajištěné státními dluhopisy    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 10, (2018) č. 9, s. 264-272  

Evropská komise v létě 2018 předložila návrh nových regulačních pravidel, která vytvářejí obecný 
rámec pro cenné papíry zajištěné státními dluhopisy (SBBS). Návrh regulace sleduje tržní řešení 
prohloubení integrace a diverzifikace evropského finančního sektoru za účelem silnější a odolnější 
hospodářské a měnové unie. Článek probírá cíle návrhu nařízení; cenné papíry zajištěné státními 
dluhopisy; strukturu emisí cenných papírů zajištěných státními dluhopisy; soulad s platnými právními 
předpisy; místo návrhu nařízení v rámci politik Unie; právní základ návrhu nařízení; dopady nařízení 
na trh s cennými papíry; návrh nařízení v konkrétních ustanoveních. - Poznámky.  

Jana Bellová, Eva Bohanesová, Jaroslav Zlámal  

Finanční a daňové aspekty investiční činnosti    

Daně a právo v praxi, Sv. 23, (2018) č. 10, s. 30-36  

Rozhodování o investicích patří ke stěžejním rozhodnutím o budoucím vývoji firmy a její efektivnosti 
v následujících letech. Článek přináší teoretický pohled na investice, jejich dělení (obnova majetku, 
restituční investice; nové investice), na klasifikaci do základních skupin investic i na investiční 
strategie rozdělené dle jednotlivých kritérií.  

By Stefano Eusepi and Bruce Preston  

Fiscal foundations of inflation : imperfect knowledge    

Fiskální základy inflace : nedokonalé znalosti  

The American Economic Review, Vol. 108, (2018) No. 9, p. 2551-2589  

V minulosti ekonomové předpokládali, že fiskální politika neovlivňuje inflaci (viz i známý výrok 
Miltona Friedmana, že "inflace je vždy a pouze měnovým jevem"). Tato skutečnost však platí pouze 
za určitých předpokladů. Autoři v článku ukazují, jak může fiskální politika způsobit inflaci, když jsou 
předpokládány nedokonalé znalosti a formování očekávání. Držení vládních dluhopisů způsobuje při 
nedokonalých znalostech vznik tzv. efektu bohatství u agregátní poptávky, což narušuje vykonávání 
stabilizační politiky centrální bankou. Poznatek, že ve více zadlužených ekonomikách je obtížné 
provádět měnovou politiku, je i v souladu s vývojem po recesi v letech 2007-2009. V článku byl 
použit DSGE model pro americkou ekonomiku v období tzv. velké inflace (70. léta 20. století) a 
velkého umírnění (80. a 90. léta). - Poznámky. 
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By George-Marios Angeletos and Chen Lian  

Forward guidance without common knowledge    

Verbální závazek centrální banky bez předpokladu obecných znalostí   

The American Economic Review, Vol. 108, (2018) No. 9, p. 2477-2512  

Sdělení centrální banky o budoucí měnové politice (forward guidance) může být využito jako 
alternativní nástroj měnové politiky v situaci, kdy např. nelze snížit úrokové sazby (past likvidity). 
Standardně se v ekonomických modelech předpokládá, že lidé forward guidance i ekonomickému dění 
rozumějí a že mají racionální očekávání. Autoři zavádějí do nového keynesiánského modelu 
předpoklad nejistoty, která spočívá v tom, že si ekonomické subjekty nejsou jisty, jak se zachovají 
ostatní. Zavedení tohoto předpokladu pomáhá lépe vysvětlit, jaká je vlastně síla verbálního závazku 
centrální banky a jak nejlépe načasovat fiskální stimulaci. - Poznámky.  

Zbyněk Kalabis  

Historie centrální banky Arménie a Gruzie    

Bankovnictví, Sv. 26, (2018) č. 10, s. 48-49  

Seznámení s historickým vývojem a klíčovými okamžiky centrálního bankovnictví v Arménii a Gruzii. 
Nejdříve k situaci, kdy bylo území dnešní Arménie součástí Ruského impéria, a ke změnám v období 
1917-1924 (Státní banka Arménie byla zřízena v r. 1922). Dále k vývoji po vyhlášení nezávislé 
Arménie v r. 1991, definování úkolů centrální banky v zákoně o centrální bance z r. 1996 a k členství 
v mezinárodních finančních institucích. Následuje stručná informace o peněžním systému nezávislého 
státu. Ve druhé části blíže ke vzniku centrálního bankovnictví v nezávislé Gruzii po r. 1919, k vývoji v době 
SSSR i po vyhlášení nezávislosti v r. 1990 (Centrální banka Gruzie byla založena v r. 1991).  

John Authers  

History holds lessons for those weighing up the price of Brexit    

Historie poučí ty, co zvažují cenu brexitu  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39897 (27.9.2018), p. 24  

Autor komentáře reflektuje z delší časové perspektivy vývoj na japonském a britském kapitálovém 
trhu. Upozorňuje přitom na mylnost mnoha v dané době přijímaných hledisek. Například když v r. 1989 
dosáhl kurz akcií japonských firem svého maxima, málokdo si dokázal představit následný propad 
japonské burzy a hodnoty tamních podniků, ač bylo obecně známé a akceptované rozdílné hodnocení 
japonských firem dle jejich cash flow a nikoliv podle zisku a dividend. Jako podobně fatální se ukazují 
závěry analytiků a investorů ve Spojeném království, kteří za každou cenu tlačili své subjekty ke 
vstupu na burzu (např. Royal Bank of Scotland) nebo opomněli diverzifikovat své investice také do 
jiných burzovních indexů než do londýnského FTSE 100. Brexit však britský akciový trh a libru citelně 
postihuje, a to navzdory hlasům tvrdícím opak, jež zaznívaly bezprostředně po referendu o vystoupení 
Britů z Evropské unie.  

By Javier Bianchi, Juan Carlos Hatchondo, and Leonardo Martinez  

International reserves and rollover risk    

Mezinárodní rezervy a riziko refinancování dluhu  

The American Economic Review, Vol. 108, (2018) No. 9, p. 2629-2670  

Zejména rozvojové země si někdy ponechávají vyšší objem devizových rezerv jako "polštář" pro 
případné výkyvy na mezinárodních trzích. Držet tyto rezervy je ale nákladné (zdroje by mohly být 
použity k jiným účelům). Autoři se v článku zabývají optimálním objemem rezerv v modelu s platební 
neschopností státu, dlouhodobým zadlužením a bezrizikovými aktivy. Model odráží hlavní vlastnosti 
rozvojových ekonomik. Existují faktory, které optimální objem rezerv zvyšují (např. neočekávaný 
příjem v důsledku růstu cen komodit, rostoucí význam rizika refinancování dluhu). - Poznámky.  

Morality play : ethical investing   

Hra morálky : etické investování  

The Economist, Vol. 429, (2018) No. 9115, p. 66-67  

Společensky odpovědné investování má podle některých odborníků i svou stinnou stránku: může vést 
k tomu, že investoři přesouvají své finance do vyspělých ekonomik namísto do zemí rozvojových, 
které peníze potřebují více. Rozvojovým zemím se tak snižuje šance uniknout z chudoby, což zároveň 
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brzdí dosahování pokroků i v environmentální či lidskoprávní oblasti. Určitým řešením může být 
posuzování příslušných kritérií např. vzhledem k výši HDP dané země. Otázkou ale je, zda jsou obavy 
zmíněných odborníků vůbec opodstatněné.  

Anja Steinbuch  

Nachhaltiges Finanzierungsinstrument : Anleihen    

Nástroj pro financování udržitelného rozvoje : dluhopisy  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 186 (26.9.2018), S. 51  

K oblibě ekologických dluhopisů (tzv. green či climate bonds) mezi světovými i německými 
investory. Zatímco v letech 2016 a 2017 vzrůstal jejich objem na globálním trhu o 78 či 100 procent, 
pro r. 2018 se očekává o něco pozvolnější dynamika růstu emisí těchto cenných papírů. Důvodem však 
nemusí být zklamání investorů z "green bonds", jako spíše konkurence dalších typů dluhopisů zaměřených 
na podporu udržitelného rozvoje (tzv. social bonds, případně sustainability bonds). V Německu pak 
ekologické dluhopisy vydává zejména tamní rozvojová banka KfW, přičemž z výnosů jejich emise 
financuje výstavbu větrných parků a solárních elektráren jak na domácí půdě, tak i v dalších evropských 
státech. -- K investicím do udržitelného rozvoje v německojazyčných zemích a EU viz článek na s. 50; 
k iniciativě Německa, Francie a investičního fondu Blackrock na založení společného investičního 
fondu na podporu udržitelného rozvoje a boje proti klimatickým změnám viz HB č. 187/2018 
(27.9.2018), s. 22-23; dále viz také FT č. 39907/2018 (9.10.2018), příl. Sustainable Finance (4 s.).  

Thomas Luther  

Partner in unsicheren Zeiten : Finanzierung    

Partneři v nejistých časech : financování  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 194 (9.10.2018), S. 48-49  

Navzdory stále trvajícímu prostředí nízkých úroků neklesá v Německu poptávka po službách 
rozvojových a záručních bank. Jak státní banka KfW a zemědělská Rentenbank, tak zemské rozvojové 
banky poskytují úvěry zejména malým a středním podnikům na investice spojené s digitalizací, 
obnovitelnými zdroji energie a energetickými úsporami. Zároveň mnohé z nich digitalizují i své 
vlastní služby a interní procesy, případně navazují spolupráci s fintechovými společnostmi. -- K vývoji 
úvěrování, finančních podpor a dalších služeb německých rozvojových bank viz další články na týchž 
stranách; k programu KfW na podporu rizikového kapitálu prostřednictvím zvláštní dceřiné 
společnosti viz HB č. 195/2018, s. 33.  

By Ivan Gowan  

Political rhetoric and its impact on cryptocurrencies    

Politická rétorika a její důsledky pro kryptoměny  

The European financial review, Vol. 9, (2018) No. 4 (August - September), p. 37-38  

Vzestup kryptoměn přináší vládám a regulátorům finančních služeb nové výzvy a nutnost zajistit 
jejich bezpečné a zodpovědné používání i v prostředí, které se stále mění a vyvíjí. Regulátoři zápasí 
s tempem technologického vývoje v dané oblasti a národní právní úpravy mohou postrádat relevantnost. 
Regulační nejistota vede na trzích kryptoměn k ještě většímu nárůstu míry volatility. Příspěvek 
dokládá, jak politická rétorika a intervence regulátorů zvyšuje volatilitu kryptoměn ve srovnání s dalšími 
aktivy na trhu a jak může regulační režim podpořit stabilitu bitcoinu a ostatních digitálních měn a 
snižovat tak investiční riziko.  

Jozef Ryník  

Prečo kryptomeny padajú    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 40, s. 45-46  

Autor upozorňuje na dlouhodobější pokles hodnoty trhu s digitálními měnami a zvýšenou volatilitu 
kryptoměn v porovnání s ostatními aktivy. Informuje o nedávném pádu hodnoty etherea v souvislosti 
s opatřením amerického regulátora i o dalších vyjádřeních, která výrazně ovlivnila propad cen. Zvažuje 
dopad možných regulačních opatření na kryptoměny i potenciál jejich dalšího růstu. Hledá také odpověď 
na otázku, zda se digitální měna dá považovat za investici, popřípadě novou formu finančního aktiva, nebo 
spíše za platidlo. Stručně představuje Lightning Network a přínos digitálních měn v oblasti platebních 
transakcí. -- Pohled na investování do kryptoměn viz čas. Profi poradenství & finance č. 9/2018, s. 48, 49.  
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Lukáš Kvašňák  

Prečo štát mení pravidlá hazardných hier a komu to vyhovuje : stávkové a hazardné hry    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 41, s. 52-55  

Článek se věnuje nedávnému i očekávanému vývoji právní regulace hazardních her na Slovensku, 
zejména v souvislosti s problematikou online hazardu, působením nelegálních zahraničních 
poskytovatelů sázkových her a sporu o blokování webových stránek nelicencovaných subjektů. Autor 
informuje o přípravě nového zákona o hazardních hrách, který se snaží reagovat na růst významu 
online hazardních her a reflektovat kritiku ze strany zahraničních i domácích poskytovatelů těchto 
online her. Stručně představuje nejdůležitější připravované změny a zaměřuje se na odstranění 
monopolu Tiposu, oblast licencí pro online sázkové hry, licenčních poplatků, změn způsobu zdaňování 
online kurzových sázek a zavedení daně z výhry (rozdíl mezi přijatými vklady a vyplacenými výhrami) 
se sazbou 22 %. Autor uvádí, že některé změny mohou negativně ovlivnit atraktivitu slovenského trhu 
pro zahraniční firmy.  

Max Seddon  

Reshaping the future of Russia    

Přetvořit ruskou budoucnost  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39900 (1.10.2018), p. 7  

Herman Gref, šéf největší ruské komerční banky Sberbank, chce diverzifikovat portfolio své instituce 
a zavádí do její práce nejmodernější technologie a západní způsob řízení. Bance se také navzdory 
sankcím USA a EU vůči Rusku daří dosahovat rekordních výsledků a její zisk z r. 2017 ve výši 749 miliard 
rublů se většinově podílel na celkovém výnosu ruského bankovního sektoru. Manažer Gref by chtěl 
podle článku svou strategií ve stále majoritně státní Sberbank poskytnout ruskému státu alternativní 
ekonomický model, který by byl méně závislý na obchodu s ropou a zemním plynem. Přetrvávající 
mezinárodní izolace Ruska a nepříliš velký zájem ze strany Kremlu však jeho snahy komplikují.  

Frank M. Drost  

Streit um neue Regeln für Wertpapiere : EU-Prospektverordnung    

Spor o nová pravidla pro cenné papíry : prospektové nařízení Evropské unie   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 193 (8.10.2018), S. 38-39  

Článek stručně shrnuje některé aspekty implementace nařízení EU č. 2017/1129 o prospektu do 
německé legislativy. Německá spolková vláda sledovala svým implementačním zákonem z poloviny r. 2018 
dva cíle: podporu financování malých a středních podniků na kapitálovém trhu a ochranu drobných 
investorů. Firmy v Německu tak mohou na kapitálovém trhu získat až 8 milionů eur bez nutnosti 
vyhotovit prospekt cenného papíru, ale postačí pouze informační leták cenného papíru shrnující možná 
rizika pro investory. Současně se ale soukromí investoři smějí na jedné emisi cenného papíru podílet 
maximálně 10 tisíci eury, přesahuje-li jejich disponibilní roční příjem 100 tisíc eur, v ostatních 
případech činí nejvýše přípustný limit pro podíl na emisi 1000 eur. Toto omezení ale kritizují subjekty, 
které se pohybují na kapitálovém trhu.  

Don Weinland  

The crackdown on ’accidental’ banks    

Zátah na "omylem vzniklé" banky  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39910 (12.10.2018), p. 9  

Článek se věnuje zákrokům čínských státních orgánů vůči čtyřem státním investičním společnostem 
(Huarong, Cinda, Orient a Great Wall), které původně vznikly jako konsolidační banky (bad banks) 
pro špatné úvěry čínských finančních institucí během tamní bankovní krize na konci 90. let. Tyto 
společnosti se ovšem po r. 2009 přeměnily v investiční správce aktiv (asset management) a financovaly 
podniky s problematickým přístupem k bankovním úvěrům nebo s investičními záměry v zahraničí. 
V souvislosti se stoupajícím korporátním zadlužením a odlivem kapitálu do zahraničí se však podle 
článku příjemci půjček a jejich financiéři dostávaly stále více do hledáčku úřadů. Výsledkem byla 
během r. 2018 série zatýkání, obvinění z podvodů či korupce a nucené restrukturalizace. Celá aféra 
přitom má i mezinárodní rozměr, neboť mnoho klientů čtveřice správců aktiv vyvíjelo nemálo investičních 
aktivit v zahraničí. Prominentním příkladem je společnost CEFC, jejíž financování ze strany Huarongu 
na nákup podílu v ruském těžařském konglomerátu Rosněfť mělo dát podnět k opatřením ze strany 
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čínského státu. -- K dalším problematickým aktivitám čínských správců aktiv a jejich klientů viz také 
článek na téže straně.  

Svatopluk Kapounek  

The impact of institutional quality on bank lending activity : evidence from Bayesian Model Averaging    

Vliv institucionální kvality na úvěrovou aktivitu bank : důkazy z bayesovského 
modelového průměrování   

Finance a úvěr, Vol. 67, (2017) No. 5, p. 372-395  

Autor článku zkoumá vazby mezi makroekonomickými šoky, institucionálním prostředím a reakcemi 
úvěrových aktivit bank na finanční krize. Přitom navrhuje hypotézu, že vlastnická práva a 
vymahatelnost pravidel jsou klíčovými faktory pro fungující trhy, obzvláště v ekonomikách 
rozvíjejících se zemí. Autor na základě panelových regresních modelů (analyzujících datový soubor 
složený z 10 566 bank z 66 zemí) ukazuje negativní efekt ekonomické svobody, otevřenosti a 
globalizace na úvěrovou aktivitu státem vlastněných bank. Naopak nižší míra regulace zvyšuje 
úvěrovou aktivitu soukromých bank. Ekonomická a finanční otevřenost země podle autora snižuje 
informační asymetrie a zvyšuje konkurenci v privátním bankovním sektoru, což vede k nižším čistým 
úrokovým maržím. - Poznámky.  

Jozef Stieranka, Stanislav Backa  

Theoretical basis for detection of legalisation of proceeds of criminal activity    

Teoretická východiska odhalování legalizace příjmů z trestné činnosti  

Acta VŠFS, Vol. 12, (2018) No. 2, p. 140-164  

Autoři v příspěvku popisují teoretické základy odhalování legalizace příjmů z trestné činnosti. Ve 
druhé části se věnují konkrétním způsobům legalizace příjmů, jako např.: vložení hotovosti na účet 
existující společnosti a jejího vykázání jako příjmu z podnikatelské činnosti, legalizování příjmu 
prostřednictvím krádeže identity, legalizování příjmů s využitím šeků, aj. U každé z metod jsou 
uvedeny i reálné případy z praxe. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://www.vsfs.cz/?id1042   

Tick tock : LIBOR   

Tik tak : LIBOR  

The Economist, Vol. 428, (2018) No. 9111, p. 15  

Používání mezibankovní sazby LIBOR by mělo být ukončeno do tří let. Důvodů je několik - sazba 
LIBOR byla před několika lety spojena se skandály ohledně manipulací; na mezibankovním trhu došlo 
k poklesu objemu transakcí, na základě nichž se sazba vypočítává. Centrální banky, regulatorní 
instituce i celé finanční odvětví nyní za LIBOR hledají náhradu. Ačkoli je konec sazby LIBOR vítaný, 
vznikají dvě rizika. Prvním z nich je hrozící nestabilita - smlouvy, které byly dosud ukotvené k sazbě 
LIBOR, budou muset být vázány na jiné sazby, s čímž souvisí riziko, že dojde zároveň ke zvýšení 
úrokových sazeb. Výhodou sazby LIBOR je dále to, že se jí řídí sazby bankovních pasiv i aktiv, což 
po zavedení jejích alternativ nemusí nadále platit. -- K tématu také viz článek na s. 63-64.  

Upsetting the punchbowl   

Převrhnutí mísy s punčem  

The Economist, Vol. 429, (2018) No. 9114, p. 70  

Výrok D. Trumpa v první polovině října, ve kterém kritizoval americkou centrální banku Fed kvůli 
zpřísňování měnové politiky, vyvolal obavy z možné ztráty nezávislosti centrálních bank. Myšlenka 
nezávislosti centrálních bank je poměrně nová a reaguje na riziko nadměrné inflace, ke které by mohlo 
dojít v případě, že by centrální banky nezávislé nebyly. Jsou však centrální banky skutečně nezávislé? 
A není v dnešní době nízkých úrokových sazeb žádoucí spíše koordinace měnové a fiskální politiky? - 
Název článku odkazuje na výrok bývalého guvernéra Fedu Williama McChesneyho Martina, který 
přirovnal restriktivní měnovou politiku k "odnášení mísy s punčem, když se rozjíždí párty".  

We the shareholders   

My, akcionáři  

The Economist, Vol. 428, (2018) No. 9110, p. 62  

Jednou z možností, jak se vypořádat s nerovnostmi ve společnosti, je zavedení tzv. společenského 
investičního fondu (social wealth fund). Stát by například investoval na finančních trzích a určitý podíl 

https://www.vsfs.cz/?id1042
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investičních příjmů pravidelně rozděloval mezi občany. Myšlenka, že by se občané stali vlastníky kapitálu, 
není podle autora bez rizik - jednou z otázek je, jak by zamýšlený fond ovlivnil strukturu ekonomiky. 
Ani další radikální návrhy, jak vyřešit problém nerovností, však nejsou bez rizika. Myšlenka vzniku 
společenského investičního fondu může být prospěšná pro zaměstnance, aniž by vyvolala protesty 
podniků, a navíc může podpořit rozvoj dalších opatření vedoucích ke snížení nerovností ve společnosti.  

By Niel Bester  

What does the future hold for banks?    

Co bankám přinese budoucnost?   

The European financial review, Vol. 9, (2018) No. 4 (August - September), p. 6-8  

Po dlouhá staletí si tradiční banky užívaly monopolu svých finančních služeb. S počátkem digitální 
éry se jejich monopol rozšířil i na správu citlivých osobních informací o svých klientech. Tato 
uživatelská data jsou velice cennou komoditou a jejich potenciál dělá banky zranitelné vůči rozšiřující 
se konkurenci. Článek dokumentuje ohrožení tradičních bank ze strany poskytovatelů digitálních 
platebních služeb a velkých technologických firem v oblasti klientských informací i vlastní 
důvěryhodnosti. Autor také zvažuje možnosti bank, jak úspěšně zasáhnout do boje o klienty a jejich 
měnící se potřeby. -- O otevřeném bankovnictví a platbách bez karty více na s. 11-13. -- K boji o klientská 
data v ČR viz čas. Profi poradenství & finance č. 9/2018, s. 50-51.  

Bert Losse  

Wie eine Marionettenbank    

Jako loutková banka  

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 31, S. 40-41  

Nejen v Turecku se nezávislost centrální banky dostává pod tlak. Populisté se celosvětově dožadují 
silnější kontroly nad finanční politikou, v USA si prezident Trump vzal na mušku Federální rezervní 
systém (Fed), což může znamenat fatální směřování ekonomiky. Hodnověrnost Evropské centrální 
banky klesla. 

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

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank   

Sv. 26, (2018) č. 10  

Thajská banka umožňuje platby na principu blockchainu (s. 6); DTI a DSTI: Strašák, nebo nutné zlo? - 
nařízení ČNB a jeho dopad na banky (s. 10-13); Koncepční IT bezpečnost jako součást byznys 
strategie (s. 18-19); Způsobí fintech novou finanční krizi? (s. 20-21); Roboti: lidskou práci nenahradí, 
ale práci značně ulehčí - RPA (s. 26-27); Validace modelů používaných pro účely IFRS 9 (s. 28); 
Pojišťovny vs. banky pod globálním drobnohledem - klientská spokojenost (s. 34-35); Banky a 
fintechy - mírný pokrok v mezích zákona (s. 36-39); Historie centrální banky Arménie a Gruzie (s. 48-49).  

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

Kenneth Rogoff ; rozhovor vedl Jens Münchrath  

"Wir erleben einen Kulturkampf"    

"Prožíváme kulturní válku"  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 197 (12.10.2018), S. 48-49  

Rozhovor s americkým ekonomem K. Rogoffem o jeho hodnocení prezidentství a hospodářské 
politiky prezidenta USA D. Trumpa a vývoji rizik pro ekonomiku USA a dalších vyspělých zemí. 
Rogoff je k Trumpově prezidentství kritický, neboť podle něj může dlouhodobě oslabit státní instituce 
a vyvolat vážné zahraničněobchodní konflikty. Jeho administrativě ale neupírá podíl na hospodářském 
růstu země, ke kterému měla přispět politikou flexibilizace na pracovním trhu a deregulačními 
opatřeními ve finančním sektoru. Na Trumpově daňové reformě Rogoff chválí snížení korporátní 
daně, kritizuje naopak snížení daně z příjmů fyzických osob u vysokých příjmů, což podle něj jen 
prohloubí společenské nerovnosti. Právě rostoucím nerovnostem v kombinaci s dlouhodobě relativně 
nízkým hospodářským růstem totiž Rogoff přičítá zvyšování společenského napětí, úspěch 
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populistických politických formací, oslabení legitimity volného obchodu a krizi globalizace v rozvinutých 
ekonomikách. -- K hospodářské a vnitropolitické situaci v USA v éře D. Trumpa viz také články 
na s. 42-47 a 50-51.  

Nadia Calviño ; rozhovor vedla Sandra Louven  

"Wir müssen dafür sorgen, dass alle vom Wachstum profitieren"    

"Musíme se postarat o to, aby z růstu měli prospěch všichni"   

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 193 (8.10.2018), S. 12-13  

Rozhovor se španělskou ministryní hospodářství a bývalou generální ředitelkou EK pro rozpočet N. Calviño 
o změnách ve fiskální politice španělské vlády, hospodářské a sociální situaci ve Španělsku, možné 
privatizaci peněžního domu Bankia a rizikům brexitu a obchodních válek. Ministryně hájí rozvolnění 
španělských cílů ohledně deficitu státního rozpočtu v r. 2018 (z 2,2 a na 2,7 procenta HDP). Poukazuje 
na stále v rámci EU podprůměrnou hladinu státních výdajů Španělska a na škrty ve zdravotnictví a 
školství v uplynulých letech. Současně ale potvrzuje závazek španělského kabinetu na dodržení 
rozpočtového schodku 1,8 procenta HDP a dosažení primárního přebytku v r. 2019 a na snižování 
strukturálního deficitu. Vláda se rovněž zaměří na zvyšování příjmové stránky rozpočtu a na omezení 
zneužívání pracovních smluv na dobu určitou. Finanční instituce Bankia, do níž se v době finanční 
krize sdružily španělské spořitelny, by měla být za předpokladu solidní nabídky zprivatizována do 
konce r. 2019. Ve vztahu k brexitu a možnému zahraničněobchodnímu napětí s USA je zastánkyní 
minimálního množství vzájemných bariér a společného postupu na úrovni EU. -- K fiskální a hospodářské 
politice španělské vlády a výzvám pro španělskou ekonomiku viz také Financial Times č. 39919/2018 
(23.10.2018), příloha "Spain Business & Innovation".  

Aussie rules   

Australané válí  

The Economist, Vol. 429, (2018) No. 9115, p. 11  

Výsledky australské ekonomiky jsou v mnoha ohledech pozoruhodné. Země zažívá již 27. rok 
hospodářského růstu v řadě bez recesí, což je na rozvinutou ekonomiku rekordní číslo. Úroveň veřejného 
zadlužení je nízká, dochází k růstu příjmů, obyvatelstvo je nakloněné masové imigraci, v politice se 
daří dosahovat široké shody. Částečně k tomuto stavu přispělo nerostné bohatství, dále ale za úspěšný 
vývoj mohou reformy zdravotnictví a penzijního systému provedené v 90. letech. Existují samozřejmě 
i stinné stránky (absence reforem v oblasti životního prostředí či nedostatečná podpora původního 
obyvatelstva), i tak lze ale hospodářský vývoj i celkovou situaci v Austrálii hodnotit jako úspěšné. 
Určité riziko do budoucna může představovat klesající podpora vládních stran australskými občany. -- 
Viz i speciální příloha o Austrálii "The wonder down under", která v čísle následuje po s. 42.  

Sarah Gordon  

Europe's corporate comeback    

Návrat evropských podniků  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39912 (15.10.2018), p. 7  

Navzdory debatám o růstu populismu, obavám z brexitu a rizikům obchodních válek se podnikům 
v Evropské unii daří. Podíl přímých zahraničních investic na HDP v EU roste a i míra optimistických 
očekávání mezi podnikateli v eurozóně se vrátila na úroveň před finanční a dluhovou krizí. Oživení se 
přitom nevyhýbá ani krizí nejvíce postiženým zemím. Zejména ve Španělsku tamní korporace výrazně 
expandují a jsou schopny si zajišťovat zdroje financování i mimo Evropu. Stále větším problémem se 
nicméně stává nedostatek kvalifikovaných pracovníků a řada zástupců firem rovněž kritizuje malý 
pokrok v prosazování prorůstových a inovativních politik a těsnější evropské integraci, především v oblasti 
budování vnitřního kapitálového trhu. -- K expanzi španělských podniků ze sektoru dopravního 
strojírenství viz FT č. 39915/2018 (18.10.2018), s. 17.  
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Bank of Finland  

Finland's economy booming  [elektronický zdroj]  

Finská ekonomika prosperuje  

Bank of Finland - Bulletin, Vol 92 (2018), No. 3, p. 6-31  

Finská ekonomika podle prognóz Finské národní banky i nadále poroste. V prognózovaném období 
(2018-2020) hospodářský růst příznivě ovlivní silná poptávka ve světě, zlepšení nákladové 
konkurenceschopnosti a růst příjmů domácností. Tempo růstu však bude postupně mírně klesat. 
Inflace se bude pohybovat v nejbližší době na úrovni 1 %, přičemž v r. 2020 by měla dosáhnout 1,5 %. 
V příspěvku jsou okomentovány i další skutečnosti a ekonomické proměnné, jako např. inflace, kupní 
síla domácností, stav veřejných financí, investice, aj. - Poznámky. -- Předpoklady prognózy viz článek 
na s. 32-35; alternativní scénář viz s. 36-38; související tabulky viz s. 101-112. -- Další články 
detailněji rozebírají vývoj jednotlivých ekonomických proměnných (nezaměstnanost, inflace, aj.). 
Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/BOF_bulletin_3_2018.pdf   

Martin Hodula, Lukáš Pfeiffer  

Fiscal-monetary-financial stability interactions in a data-rich environment  [elektronický zdroj]  

Interakce mezi měnovou a fiskální politikou a finanční stabilitou v prostředí bohatém na data   

Národohospodářský obzor, Vol. 18 (2018), No. 3, p. 195-224  

Autoři zkoumají na příkladu České republiky interakci mezi měnovou a finanční politikou a finanční 
stabilitou pomocí regresního modelu. Bylo zjištěno, že uvolněná měnová politika v krátkém období 
přispívá ke stabilitě finančního sektoru, ve středně dlouhém časovém období ale expanzivní měnová a 
fiskální politika zvyšují systémové riziko. Měnová i fiskální politika však obecně ovlivňují finanční 
sektor různě. Dále autoři identifikují nepříznivé účinky fiskální nerovnováhy (pokles výstupu, 
zhoršení stavu veřejných financí, deflační tlaky). - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/ 
10.2478/revecp-2018-0012.    

David Pilling, Neil Munshi  

Ghana after aid    

Ghana po mezinárodní pomoci  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39906 (8.10.2018), sep. sect. (6 p.)  

Zvláštní příloha věnovaná hospodářským perspektivám Ghany, která se stala v r. 1957 prvním 
nezávislým státním útvarem v Africe a jejíž současný prezident Nana Akufo-Addo ji chce vyvázat ze 
závislosti na rozvojové pomoci. Autoři jednotlivých článků shrnují základní ekonomické ukazatele pro 
Ghanu a představují cíle a dosavadní hodnocení hospodářských reforem prezidenta Akufo-Adda. 
Zvláštní pozornost je věnována také potenciálu nedávno objevených ložisek ropy, těžkostem 
ghanských pěstitelů kakaových bobů, zatím spíše problematické bilanci čínských investičních projektů 
a předpokladům pro rozvoj turistického ruchu.  

Martin Wolf  

How to avoid the next financial crisis    

Jak se vyvarovat příští finanční krize  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39908 (10.10.2018), p. 9  

Komentář k obsahu zprávy Mezinárodního měnového fondu World Economic Outlook z října 2018. 
Autor se zaměřuje především na analytickou část věnovanou hospodářskému vývoji jednotlivých 
národních ekonomik v letech po finanční krizi z r. 2008 a komparaci s předkrizovými trendy. Zde za 
podstatné považuje konstatování MMF, že v pokrizovém období došlo ke kumulativnímu 
hospodářskému poklesu, který se nevyhnul ani zemím bez turbulencí v bankovním sektoru během 
krize. Z toho vyvozuje, že trvající spor o kvantitativní uvolňování ve vyspělých ekonomikách není až 
tak podstatný a analýzy období po r. 2008 by se měly spíše zabývat otázkou fiskálního stimulu, který 
by při svém vyšším objemu patrně byl býval eliminoval nutnost dlouhodobých nekonvenčních 
měnových politik. Rovněž by jednotliví aktéři hospodářské a měnové politiky neměli podceňovat 
riziko nové krize a podlehnout voláním po nižší míře regulace a snižování povinných kapitálových 
rezerv ve finančním sektoru. 
  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/BOF_bulletin_3_2018.pdf
https://doi.org/10.2478/revecp-2018-0012
https://doi.org/10.2478/revecp-2018-0012
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Karolína Súkupová  

Inflaci pohánějí především ceny ropy    

Statistika & my, Sv. 8, (2018) č. 9, s. 20   

Aktuální statistický pohled na růst spotřebitelských cen v Evropské unii. Autorka dokládá zrychlení 
cenové dynamiky zapříčiněné zejména více než 50 % nárůstem ceny ropy a s tím souvisejícími cenami 
dopravy a energií. Nejrychlejší cenový růst v červenci byl zaznamenán v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku, 
nejpomaleji ceny rostly v Řecku, Dánsku a Irsku. Průměr za EU dosáhl 2,2 %. Graf znázorňuje meziroční 
nárůst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) v červenci 2018 v jednotlivých státech EU.  

Andrew England, Simeon Kerr, David Sheppard, Ahmed Al Omran, James Allen  

Investing in Bahrain    

Investování v Bahrajnu  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39903 (4.10.2018), sep. sect. (4 p.)  

Představení státu Bahrajn jako destinace pro zahraniční investice. Jednotlivé články přílohy se kromě 
aktuální situace v oblasti přímých zahraničních investic zaměřují také na pokračující vnitropolitické 
napětí mezi šíity a sunnity, potenciál nových ropných nalezišť a výzvy pro tamní školství z hlediska 
konkurenceschopnosti bahrajnské ekonomiky. Předmětem zájmu autorů jsou rovněž vládní reformy 
v reakci na fiskální těžkosti Bahrajnu, jehož rozpočtový schodek v r. 2017 činil 14 procent HDP, a 
hospodářské vztahy této ostrovní monarchie s jejími arabskými sousedy v Perském zálivu.  

Michal Lehuta  

Netreba vymýšľať koleso. Reformy treba robiť : štrukturálne reformy    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 39, s. 22-23  

Kritické hodnocení neprovádění strukturálních reforem a opatření doporučovaných mezinárodními 
institucemi (OECD, MMF, Evropská komise) pro posílení potenciálního růstu slovenské ekonomiky. 
Článek identifikuje hlavní strukturální problémy SR a zaměřuje se také na postoj vládního Inštitútu 
finančnej politiky (IFP) k jejich řešení. Stárnutí populace, přehřívání trhu práce, nedostatečná tvorba 
pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, integrace Romů, nízká kvalita veřejného sektoru, 
vynucování práva a boj proti korupci i rozpočtová politika jsou prioritní oblasti, kterým by se vlády na 
Slovensku měly věnovat.  

The next recession   

Příští recese  

The Economist, Vol. 429, (2018) No. 9113, p. 11  

V r. 2017 zažíval svět výrazný hospodářský růst, letos je však situace méně vyrovnaná a Mezinárodní 
měnový fond očekává zpomalení tempa růstu v r. 2019. Bankovní systém je sice odolnější než před 
deseti lety a další recese nebude pravděpodobně tak hluboká, přesto ale není vyspělý svět připravený 
ani na mírnou recesi - prostor ke snižování úrokových sazeb není dostatečný a alternativní opatření, 
která se nabízejí vedle kvantitativního uvolňování, jsou kontroverzní a některá z nich i pravděpodobně 
politicky nepřijatelná (jako např. přímé rozdávání peněz jednotlivcům). Těžko průchodná by byla i případná 
fiskální expanze. Od období před deseti lety se změnila politická situace, státy jsou méně ochotné 
spolupracovat. Přesto však určitá opatření existují, musela by však být schválena dostatečně dlouho 
předem (např. automatické stabilizátory). Svět by se měl začít připravovat na další recesi, dokud je 
ještě čas. -- Viz také speciální dvanáctistránková zpráva Ryana Aventa o poklesu světové ekonomiky, 
která v čísle následuje po s. 40.  

Informatika. Počítače  

Ulrich Wilhelm ; rozhovor vedli Hans-Jürgen Jakobs a Hans-Peter Siebenhaar  

"Ein Youtube für Europa"    

"Zvláštní Youtube pro Evropu"  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 184 (24.9.2018), S. 14-15  

Rozhovor s ředitelem bavorského veřejnoprávního média Bayerischer Rundfunk a předsedou skupiny 
německých veřejnoprávních rozhlasových a televizních vysílatelů ARD U. Wilhelmem o jeho iniciativě 
na zřízení panevropské mediální, informační a sociální internetové platformy. Wilhelm má za to, že 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

34 

občané Evropské unie jsou až příliš závislí na službách amerických technologických gigantů, jako jsou 
Facebook, Google nebo Amazon. Jím navrhovaný evropský protipól by jednak mohl více odpovídat 
zdejšímu chápání kulturního dědictví, ochrany osobních údajů a soukromí, přičemž by zároveň mohl 
vytvořit společnou mediatéku pro všechna evropská veřejnoprávní média a poskytnout alternativní 
prostor pro vydavatelství, podniky, spolky a další instituce. V neposlední řadě by tato platforma mohla 
vést k integraci veřejnosti Starého kontinentu, jež by tak lépe čelila rizikům plynoucím z názorové 
polarizace a radikalizace. -- K problematice konkurence a služeb v oblasti digitální infrastruktury viz 
také rozhovor s členem představenstva firmy Google P. Schindlerem v HB č. 186/2018, s. 18-20.  

Lutz Martin Keppeler  

DSGVO-Compliance für Webseiten: Webtracking, Datenschutzerklärung, Social Media-Plugins 
und weitere Aspekte    

Soulad s pravidly GDPR u webových stránek: webový tracking, prohlášení o ochraně osobních 
údajů, pluginy sociálních médií a další aspekty   

Der Betrieb, Jg. 71, (2018) Nr. 37, S. 2225-2233  

Článek představuje některé aspekty zpracování a ochrany osobních dat při provozování webových 
stránek, jak je lze vysledovat z obecného nařízení EU k ochraně osobních údajů (GDPR), judikatury 
Soudního dvora EU a pozice německých regulátorů. Autor zdůrazňuje, že GDPR přináší pouze obecné 
pokyny a nepředkládá konkrétní technické požadavky, což může provozovatele webových stránek 
stavět před řadu praktických problémů. Jednotlivé části příspěvku se dotýkají právního rámce pro 
webový tracking (tj. monitorování aktivit uživatelů na webu), otevřených otázek u prohlášení o ochraně 
osobních údajů, smluv se zpracovateli osobních údajů, požadavků na ochranu těchto dat u provozovatelů 
sociálních sítí a je využívajících subjektů (zohledněn je i judikát SDEU z 5.6.2018 C-210/16 ve věci 
fanouškovských facebookových stránek). Dále jsou shrnuty požadavky GDPR na tvorbu a distribuci 
newsletterů, dokumentační povinnosti o zpracování osobních údajů provozovateli webů a v německém 
kontextu také otázka podnětů pro porušení hospodářské soutěže kvůli nedodržování tohoto obecného 
nařízení. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M14.  

Richard Waters  

Keeping humans in the loop    

Udržet člověka ve hře  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39908 (10.10.2018), p. 7  

Navzdory dynamickému rozvoji umělé inteligence nelze podle autora článku počítat s tím, že 
automatizované systémy plně převezmou práci za člověka. Podle některých analytiků dokonce hrozí, 
že z tohoto důvodu zájem o umělou inteligenci na čas opadne, až si veřejnost více uvědomí její 
deficity a přehnanost některých svých očekávání. Podobná situace již ve světě nastala na konci 80. let 
20. století, když vzrostla skepse k přínosu počítačů pro pracovní trh a ekonomiku. Pro odvrácení rizika 
negativního sentimentu vůči robotům a umělé inteligenci bude proto nutné nastavit takové pracovní a 
výrobní procesy včetně samotného technologického designu nových vynálezů, aby se robotické 
technologie a lidé vzájemně co nejefektivněji doplňovali. -- K otázce efektivní kooperace mezi lidmi a 
technologiemi umělé inteligence viz také článek na téže straně.  

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Olaf Scholz ; rozhovor vedli Sven Afhüppe, Martin Greive a Jan Hildebrand  

"Italien kann seine Verantwortung nicht exportieren"    

"Itálie nemůže vyvézt svou zodpovědnost"  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 196 (11.10.2018), S. 4-7  

Rozhovor s německým spolkovým ministrem financí O. Scholzem o vývoji mezinárodních 
hospodářských vztahů, reformách eurozóny a možnostech stabilizace starobních důchodů a reformy 
daní v Německu. Podle Scholze je třeba v zahraničněobchodních konfliktech, jež mohou vznikat 
zejména ve vztahu k USA, hledat řešení na půdě Světové obchodní organizace. Mezinárodní kritiku Německa 
za vysoký přebytek běžného účtu platební bilance nepovažuje za relevantní, neboť správným měřítkem 
ve vztahu k USA a ostatním ekonomikám by měla být platební bilance EU jako celku. Státy eurozóny 
by se měly zaměřovat na snižování svého zadlužení, současně však by mělo dojít jak k dokončení 
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bankovní unie a posílení úlohy ESM při řešení budoucích krizí členských zemí měnové unie, tak k dohodě 
na zvláštní rozpočtové kapacitě pro eurozónu. V ostatních oblastech evropské integrace se Scholz 
vyslovuje pro zrušení principu jednomyslnosti v Radě ministrů zahraničí EU, společnou obrannou 
politiku, budování evropského obranného průmyslu, podporu digitální ekonomiky či společnou 
ochranu vnějších hranic Unie. Ministr také obhajuje svůj návrh na udržení stávající relativní výše 
starobních důchodů vůči průměrné mzdě do r. 2030 a v otázce snížení daňové zátěže poukazuje na 
jeho stranou (SPD) dosažené ustanovení v koaliční smlouvě ohledně redukce solidárního příspěvku 
pro země bývalé NDR od r. 2021. -- Část rozhovoru shrnuje článek na s. 1.  

by Graham Vanbergen  

Brexit: the great con that will ruin Britain    

Brexit: obrovský podvod, který zničí Británii  

The European financial review, Vol. 9, (2018) No. 4 (August - September), p. 41-44  

Kritický příspěvek ukazuje, jak referendum o vystoupení z EU upozadilo demokracii a přemohlo 
volební systém i pověření vlády Velké Británie ve snaze o ovlivnění brexitu. Autor uvádí, že britský 
politický systém byl rozbourán ve prospěch skupiny velmi bohatých a vlivných osob a ke škodě velké 
většiny britských občanů. Prezentuje některé očekávané dopady brexitu na hospodářství a právo, 
upozorňuje na ovlivňování referenda ze strany tisku a vlivných think tanků, na pokusy o zavedení 
protiprávnosti negativního hodnocení brexitu a na vítězství neoliberálního kapitalismu v otázce 
vystoupení z EU.  

William De Vijlder  

Risk sharing in the eurozone : which way forward?  [elektronický zdroj]  

Sdílení rizika v eurozóně : kterou cestou vpřed?   

Conjoncture, No. 7 (2018), p. 1-13  

V posledních letech se zintenzivnily debaty o sdílení rizika v eurozóně. Příčinou jsou poznatky z uplynulé 
dluhové krize i vědomí, že eurozóna není optimální měnovou unií. I MMF považuje sdílení rizika 
v eurozóně za podstatné, tak, aby se region byl schopný vyrovnávat se šoky. Autor se v článku zabývá 
sdílením rizik v optimální měnové unii z pohledu teorie, různými typy sdílení rizik a jejich empirickými 
odhady. Následně komentuje různé možnosti sdílení rizik v eurozóně (v soukromém vs. veřejném 
sektoru a domácí vs. přeshraniční, včetně různých kombinací těchto alternativ) a jejich dopady i předpoklady 
(kombinace s preventivními opatřeními, řízení rizik, posilování odolnosti). - Poznámky. -- Text je 
dostupný i ve francouzské jazykové verzi. Plný text dostupný z: http://economic-research.bnpparibas.com/ 
Views/ConjoncturePublication.aspx?Lang=en-US   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Adolf Šalek  

50 let celního vzdělávání    

Clo-douane, Sv. 52, (2018) č. 10, s. 3; 10-11  

Česká celní správa slaví v letošním roce výročí 50 let od vzniku moderního celního vzdělávání. Autor 
v souvislosti s tím popisuje, jakým způsobem probíhalo a probíhá vzdělávání celníků na našem území 
od vzniku Československa až do současnosti. Zpočátku platil ještě rakousko-uherský celní řád a 
vzdělávání mělo pouze formu proškolování v nových předpisech. Později byly zaváděny různé kurzy a 
v r. 1968 došlo k založení Ústřední celní školy. K dalším změnám došlo i v 90. letech a po r. 2000 
(transformace ústředního útvaru zabývajícího se vzděláváním na oddělení personálního odboru).  

Eine komplexe Sache [elektronický zdroj]  

Komplexní záležitost  

Zoll aktuell, Jg. 2018, Nr. 5, S. 4-6  

Německým celníkům se podařilo odhalit významný případ organizované skupiny, která obchodovala 
s fiktivními doklady. Doklady umožňovaly financovat firmám ve stavebnictví práci na černo. Článek 
představuje daný případ i činnost jednotky Besondere Aufbauorganisation (BAO) Blattgold, která na případu 
pracovala. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Zoll_Aktuell_5_2018.pdf  

http://economic-research.bnpparibas.com/Views/ConjoncturePublication.aspx?Lang=en-US
http://economic-research.bnpparibas.com/Views/ConjoncturePublication.aspx?Lang=en-US
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Zoll_Aktuell_5_2018.pdf
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Chris Giles  

IMF picks its first female chief economist    

MMF nominuje první ženu do pozice hlavního ekonoma  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39901 (2.10.2018), p. 2  

Nástupkyní Maurice Obstfelda ve funkci hlavního ekonoma Mezinárodního měnového fondu se stane 
vůbec první žena za dobu existence MMF, americko-indická profesorka Harvardské univerzity Gita 
Gopinathová. Podle článku bude nominace Gopinathové představovat pro budoucí práci MMF určitou 
výzvu v tom smyslu, že tato ekonomka ve svých výzkumech relativizuje přínos plovoucích měnových 
kurzů pro hospodářský výkon jednotlivých států. Podle Gopinathové sice flexibilní kurz zaručuje 
národním ekonomikám měnověpolitickou autonomii, sama má však pochybnosti o stimulujících 
účincích kurzové devalvace pro zahraniční obchod vzhledem k dominantnímu postavení amerického 
dolaru ve fakturaci cen za řadu zboží a komodit.  

Xénia Makarová  

Prečo Imreczeho zložila jedna colná kauza : šéf Finančnej správy oznámil nečakane odchod 
v čase, keď sa už začal obzerať po stoličke ministra financií    

Trend, Sv. 28, (2018) č. 39, s. 16-17, 19, 21  

Článek seznamuje s podstatou slovenské kauzy celních úniků (podhodnocování dováženého textilu a 
obuvi z Číny), kterou vyšetřoval Evropský úřad boje proti podvodům (OLAF) a jež údajně stojí za rezignací 
šéfa slovenské Finanční správy Františka Imreczeho. Slovenská strana má připomínky k výpočtu výše 
celních úniků stanovených OLAFem na 300 milionů eur a obhajuje svoje výpočty minimálních cen 
pro celní účely. Autorka uvádí, že dovozní ceny ve zkoumaném segmentu zboží se postupně vrátily na 
dřívější rizikovou úroveň a také rozebírá možnou spolupráci představitelů slovenské celní správy při 
dovozech podhodnoceného zboží. -- Viz také zpráva na s. 6.  

Lenka Heřmánková  

Výběr cel a daní ve 3. čtvrtletí : (2018)    

Clo-douane, Sv. 52, (2018) č. 10, s. 6-7  

Zůstatky příjmů státního rozpočtu na účtech celní správy k 30.9.2018. Celkové zůstatky, zůstatky 
z dovozu, vnitrostátní spotřební daně. Dělená správa.  

Podnik a podnikání  

René Offermanns and Rita Botelho Moniz  

Business restructurings : options and practice. Part 2   

Podnikové restrukturalizace : možnosti a praxe. 2. část  

Bulletin for international taxation, Vol. 72, (2018) No. 9, p. 554-565  

Ve druhé části článku o podnikových restrukturalizacích v souvislosti se snahami nadnárodních 
podniků minimalizovat daňovou povinnost se autoři zabývají příslušnou legislativou v této oblasti. 
Konkrétně popisují vývoj a obsah Pokynů OECD k převodním cenám (OECD Transfer Pricing 
Guidelines) včetně nejnovějšího vydání z r. 2017. Dále jsou uvedeny regionální a další specifické 
předpisy, které ovlivňují restrukturalizaci (EU, Německo, Velká Británie, USA). Článek je doplněn o dvě 
případové studie z oblasti elektroniky a farmaceutického průmyslu. - Poznámky.  

Augustin Ignatov  

Entrepreneurial innovation : the European Union perspective  [elektronický zdroj]  

Inovace v podnikání : z pohledu Evropské unie  

Národohospodářský obzor, Vol. 18 (2018), No. 2, p. 137-154  

Podnikání a inovace příznivě ovlivňují hospodářský rozvoj, státy by se proto měly snažit vytvářet pro 
podnikatele přívětivé podmínky. Autor v článku posuzuje různé faktory, které ovlivňují podnikání a 
inovace, u členských států EU. Konkrétně jsou hodnoceny tyto faktory: atraktivita země vzhledem 
k inovacím, výdaje podniků na výzkum a vývoj, kvalita vládnutí a ekonomická svoboda a zdroje 
financování podnikatelských inovací. Faktory jsou navzájem provázané: v zemích, které jsou 
nejatraktivnější vzhledem k inovacím, vydávají podniky nejvíce peněz na výzkum a vývoj a zároveň 
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jsou tyto země hodnoceny dobře i z hlediska kvality vládnutí a ekonomické svobody. Plný text 
dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Narodohospodarsky_obzor_2_2018_str_137-154.pdf   

Gillian Tett  

Listed companies are less short-termist than was thought    

Na burze kótované společnosti jsou méně orientované na krátkodobé výsledky, než se předpokládalo  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39904 (5.10.2018), p. 11  

Komentář k výzkumu ekonomů americké centrální banky (Fed), který srovnává výsledky společností 
s veřejně obchodovanými akciemi a společností s akciemi v soukromém vlastnictví. Jeho autoři 
analyzovali data daňové správy USA (Internal Revenue Service, IRS) z let 2004-2015 z hlediska míry 
investic veřejných a soukromých společností. Výsledky výzkumu vyvracejí zažitou představu i závěry 
z předchozích prací, podle nichž podniky s akciemi obchodovanými na burze investují do 
dlouhodobých projektů méně než jejich výlučně soukromé protějšky. Ekonomové Fedu dokládají opak 
a konstatují dokonce výrazný nárůst investic do vědy a výzkumu poté, co zkoumané firmy vstoupily 
na burzu. Na druhé straně však autorka komentáře připomíná také zprávu think-tanku International 
Technology and Innovation Foundation (ITIF), podle které jsou investice všech amerických podniků 
do vědy a výzkumu stále relativně nízké a hrozí, že v příštím desetiletí je ve výzkumných investicích 
předeženou jejich čínští konkurenti. - Výzkum Fedu byly publikovány jako článek "The Long and 
Short of It: Do Public and Private Firms Invest Differently?" v ediční řadě Finance and Economics 
Discussion Series 2018-068;v článku je citovaná zpráva ITIF z 4.6.2018 "Why U.S. Business R&D Is 
Not As Strong As It Appears".  

Heike Anger, Dietmar Neuerer, Anke Rezmer  

Mehr Macht für die Aktionäre    

Více moci akcionářům  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 188 (28.9.2018), S. 10-11  

V rámci implementace druhé směrnice EU o právech akcionářů (č. 2017/828/EU) plánuje německá 
ministryně spravedlnosti a ochrany spotřebitele Katarina Barley zásadní změny v německé legislativě 
ohledně této oblasti. Podle návrhu zákona z dílny jejího resortu by mělo dojít k posílení práv akcionářů 
na informace a možností rozhodovat na valných hromadách o odměňování představenstva i dozorčí rady. 
Navrhovaná norma obsahuje také formulaci o "přiměřeném poměru" mezi odměnami vrcholového 
managementu a průměrnými mzdami v podniku. Hlasování akcionářů o odměňování manažerů by sice 
ani po přijetí tohoto zákona nebylo závazné, dozorčí rada by však měla povinnost se případným 
akcionářským vetem zabývat a vydat k němu své stanovisko. Rovněž má dojít k zavedení 
informačních povinností pro finanční instituce směrem k akciovým společnostem ohledně údajů o jejich 
akcionářích z Německa, EU i třetích států a v neposlední řadě by měla zcela odpadnout anonymita pro 
akcie na majitele. Institucionální investoři budou také muset zveřejňovat zprávu o svých aktivitách a 
investičních strategiích. -- K tématu viz také rozhovor na s. 11.  

Marta Petráňová, Jan Kočka  

Patříme k zemím EU s vysokým podílem podnikatelů    

Statistika & my, Sv. 8, (2018) č. 7-8, s. 22-23  

Autoři na základě Výběrového šetření pracovních sil (Labor Force Survey) kvantifikují rozdíly v postavení 
v zaměstnání mezi jednotlivými zeměmi EU a zaměřují se na podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti 
i dle vybraných odvětví v r. 2017. Uvádějí, že i když podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti v ČR 
klesá, dosáhl páté nejvyšší pozice ze všech zemí EU (16,6 %). Nejvyšší byl v Řecku, Itálii, Rumunsku 
a v Polsku. Graf dokumentuje také podíl podnikatelů v jednotlivých odvětvových sekcích v ČR, v Německu 
a EU. -- Viz i další příspěvky tematické přílohy Podnikatelé na s. 19 - 28.  

 
 
 
 
 
 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Narodohospodarsky_obzor_2_2018_str_137-154.pdf
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Ondřej Částek  

Performance factors of Czech companies identified using statistical pattern recognition : 
interpretation of results  [elektronický zdroj]  

Identifikace faktorů výkonnosti českých firem s využitím statistického rozpoznávání vzorů : 
interpretace výsledků  

Prague economic papers, Vol. 27 (2018), No. 4, p. 397-416  

Autor identifikuje faktory, které ovlivňují výkonnost českých firem, prostřednictvím statistického 
rozpoznání vzorů. Celkově bylo na vzorku 432 českých firem působících ve stavebnictví či výrobě 
určeno a ohodnoceno 74 faktorů, které mají vliv na výkonnost podniku. V článku je několik faktorů 
dále okomentováno - konkrétně jsou zkoumány účinky strategie, přímých zahraničních investic (FDI), 
vývozu, odměňování managementu na základě výkonnosti (performance pay) a odměňování 
zaměstnanců na základě výkonnosti. Některé faktory jsou navzájem závislé, což podle autora 
představuje výzvu pro budoucí výzkum. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 
earchiv/2018/10/Prague_Economic_Papers_4_2018_str_397–416.pdf   

Vladimír Sirotka  

Rodinné podnikanie a právne prostredie SR : niektoré otázky    

Ekonomické rozhľady, Sv. 47, (2018) č. 3, s. 332-347  

Autor charakterizuje oblast rodinného podnikání v prostředí současné legislativy na Slovensku a 
zaměřuje se na specifika rodinných podniků. Představuje dynamiku vývoje počtu ekonomických 
subjektů podle právní formy od r. 2004 do současnosti, porovnává počty nově založených a zrušených 
firem na Slovensku a v té souvislosti zdůrazňuje nutnost podpory rodinného podnikání. Uvádí, že 
slovenská ekonomika vyžaduje z obecného pohledu i na základě analýz růstového trendu zavedení 
daňově-odvodové reformy v oblasti malého podnikání. Poté předkládá návrh ustanovení rodinného 
podniku ve slovenské legislativě a shrnuje očekávané přínosy tohoto rodinného podnikání. -- Viz další 
příspěvky k problematice rodinného podnikání na s. 304-331.  

Miroslav Pavlák, Naděžda Petrů  

Start-up ecosystem support in the Czech Republic    

Podpora startupového ekosystému v České republice  

Acta VŠFS, Vol. 12, (2018) No. 2, p. 165-190  

Autoři se zabývají podporou start-upového podnikání v České republice. Na základě analýzy 
sekundárních zdrojů popisují podmínky a možnosti založení start-upu v ČR; následně shrnují výsledky 
průzkumu provedeného Aspen Institutem, který zjišťoval podobu české start-upové scény (obory podnikání, 
způsoby financování, aj.), a dále uvádějí způsoby podpory této formy podnikání v ČR (státní podpora, 
crowdfunding). Článek je doplněn o polostrukturované rozhovory se třemi podnikateli. - Poznámky. 
Plný text dostupný z: https://www.vsfs.cz/?id=1042   

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Christian Mumenthaler ; rozhovor vedl Christian Schnell  

"Der Höhepunkt der Hurrikan-Saison kommt noch"    

"Vrchol hurikánové sezóny teprve přijde"  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 180 (18.9.2018), S. 28-29  

Rozhovor s předsedou představenstva druhé největší světové zajišťovny Swiss Re, Ch. Mumenthalerem, 
o perspektivách jeho branže v čase zvýšeného výskytu ničivých přírodních událostí, boji proti 
klimatickým změnám a nástupu nových technologií. Podle Mumenthalera souvisejí zvyšující se škody 
po hurikánech a dalších přírodních katastrofách s urbanizací světové populace, jež se soustřeďuje 
především do sídel na břehu moří. Ke zvyšujícímu se riziku rovněž přičítá dopady klimatických změn, 
přičemž v oblasti jejich zmírňování prostřednictvím investic do "zelené energie" vyzdvihuje Čínu. 
Suchá a horká léta, jaká řada zemí zažívá v posledních letech, ovšem nejsou pro zajišťovací sektor tak 
zásadní pojistnou událostí jako škody po hurikánech. Pro práci pojišťoven a zajišťoven Mumenthaler 
nepopírá přínos informačních technologií, velkých dat a umělé inteligence, ve veřejné debatě 
artikulovaná očekávání od technologických změn ale považuje za přehnaná.  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Prague_Economic_Papers_4_2018_str_397%E2%80%93416.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Prague_Economic_Papers_4_2018_str_397%E2%80%93416.pdf
https://www.vsfs.cz/?id=1042
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Joanna Rutecka-Góra, Jaroslav Vostatek, John A. Turner  

Extending pension coverage: tax versus non-tax incentives    

Daňové a nedaňové stimuly zvyšování účasti na penzijním spoření  

Acta VŠFS, Vol. 12, (2018) No. 2, p. 107-124  

Autoři v příspěvku předkládají tři způsoby zvyšování účasti pracovníků na penzijním spoření; 
srovnávají jejich podobu, náklady a efektivnost a popisují zkušenosti z praxe při jejich aplikaci v Německu, 
ČR, Velké Británii a USA. Konkrétně se jedná o nedaňové stimuly (případ USA), poskytování 
daňových a jiných finančních stimulů (ČR a Německo) a povinná registrace s dobrovolným odchodem 
(autoenrollment with opt out; Velká Británie). Nejefektivnější je britská metoda, která částečně čerpá 
i z poznatků behaviorální ekonomie. Plný text dostupný z: https://www.vsfs.cz/?id=1042   

Neživot táhne, život stabilizoval růst   

Profi poradenství & finance, Sv. 6, (2018) č. 9, s. 22-24  

Pohled na vývoj pojistného trhu v ČR v 1. pololetí r. 2018 a charakteristika trendů ovlivňujících tento 
vývoj. Jeho dynamiku zvyšuje zejména robustní růst neživotního pojištění (o 6.3 %), ale mírný růst udržuje 
i životní pojištění (0,9 %). Graf ukazuje strukturu trhu životního pojištění, tabulky přinášejí porovnání 
základních ukazatelů českého pojistného trhu v období 2015-2017 a porovnání obchodní produkce životního 
pojištění od začátku r. 2017 do konce 1. pololetí r. 2018. -- Další příspěvky k tématu pojištění (data 
z evropského pojistného trhu, pojištění k hypotéce, výpočet pojistné částky pro případ smrti, aj.) viz s. 12-21.  

Marek Žáček  

Pojišťovny přebírají technologie z bankovnictví    

Profi poradenství & finance, Sv. 6, (2018) č. 8, s. 44-45  

Informační a komunikační technologie v poslední době výrazně vstupují do oblasti finančnictví. 
Jednou z jejich součástí jsou také tzv. real-time technologie, které okamžitě reagují na podněty a 
požadavky klientů. Článek dokumentuje přínos real-time technologií a jejich využívání v pojišťovnictví, 
porovnává také jejich zapojení se situací v bankovnictví. Autor zdůrazňuje význam těchto technologií 
při analýze velkého množství dat, vyhodnocování souvislostí v širším kontextu a při analýze případných 
rizik. Zmiňuje také potenciál real-time technologií v oblasti odhalování pojistných podvodů.  

Robert Šimek  

Právo na pojistnou sumu a možnosti určení obmyšleného v soukromém pojištění. 1. část   

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 18, s. 622-629  

Soukromé pojištění se stává oblíbeným způsobem naložení s majetkem pro případ smrti i pro případ 
jiných událostí spojených s lidským životem. Variabilita pojistných produktů s různými charakteristikami 
může sledovat rozmanité účely. V této části autor objasňuje charakteristické rysy obmyšlení (tzn. 
sjednání pojistné smlouvy ve prospěch jiné osoby), jeho účel a kde se doložky o obmyšlení vyskytují. 
Představuje, jak obmyšlení vzniká, kdo má právo určit obmyšleného a kdy nabývá obmyšlený 
majetková práva. Rozebírá také, jaká práva má pojistník a jak se liší obmyšlení od jiných dispozic 
(utvářecí práva, cese, zastavení pohledávky). Následně analyzuje způsoby určení obmyšleného a 
otázku, komu náleží v různých situacích (v průběhu trvání pojištění a v případě pojistné události) 
pojistná suma. Autor uvádí, že některé způsoby označení obmyšleného mohou pojistiteli působit 
značné výkladové potíže. - Poznámky.  

Robert Šimek  

Právo na pojistnou sumu a možnosti určení obmyšleného v soukromém pojištění. 2. část   

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 19, s. 656-665  

Soukromé pojištění se stává oblíbeným způsobem naložení s majetkem pro případ smrti i pro případ 
jiných událostí spojených s lidským životem. V této části autor rozebírá další právní problémy 
související s právem na pojistnou sumu a určením obmyšleného a představuje jejich řešení. Věnuje se 
otázkám, zda je pojistná suma vyjmuta z aktiv pozůstalosti a zda vstupuje pojištěný dnem pojistníkovy 
smrti do rezervotvorného pojištění. Dále se zaměřuje na doložky ve vlastní prospěch pojistníka i na 
doložky ve prospěch třetí osoby a na nutnost zvláštní úpravy smlouvy ve prospěch třetího. Krátce také 
řeší problémy s neuplatněnými nároky v životním pojištění. Autor za zásadní pokládá vyřešení otázky, 
komu náleží majetková práva z pojištění v daném okamžiku. - Poznámky.  

https://www.vsfs.cz/?id=1042
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Martin Gerth, Heike Schwerdtfeger  

Goldrausch vor den Toren der Stadt    

Zlatá horečka před branami města  

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 33, S. 76-80  

Rozmach nemovitostí v Německu učinil z orné půdy předmět spekulací. Vysoká poptávka a minimální 
nabídka pohánějí ceny půdy vzhůru. Článek probírá nejlepší strategie, které přinášejí investorům 
výnosy, a upozorňuje, na co si mají dát při koupi pozor. Zjišťuje, co vězí za riskantními obchody a jak 
investoři profitují z rostoucích cen.  

John Thornhill  

Machines are coming for property valuers now    

Roboti nyní nastupují na pozice odhadců majetku   

Financial Times, Vol. 2018, No. 39895 (25.9.2018), p. 9  

Komentář k záměru nizozemského start-upu GeoPhy poskytovat v reálném čase odhad hodnoty 
rezidenčních a komerčních nemovitostí po celém světě. GeoPhy momentálně pokrývá desítky milionů 
nemovitostí v Nizozemí, Velké Británii a USA. Podle autora může takovéto využívání "velkých dat" 
přinést odhadcům nižší náklady, spolehlivější výsledky a snížení počtu podvodů. Je ovšem otázka, zda 
zlepšení metod odhadu povede i k racionálnějšímu jednání aktérů na trhu, neboť - jak dokládá ekonom 
Dean Baker ve své analýze zárodků globální finanční krize z r. 2008 - není primárním problémem 
nedostatek informací, jako spíše neochota s nimi pracovat.  

Nemovitosti dál zdražují všude   

Profi poradenství & finance, Sv. 6, (2018) č. 8, s. 38-39  

Stručný přehled vývoje prodejních cen nemovitostí v ČR ve druhém čtvrtletí r. 2018 na základě údajů 
indexu sestaveného Hypoteční bankou (HB Index). Je zdůrazněno, že ceny nemovitostí po celé 
republice nadále stoupají i přes klesající poptávku. Dále jsou zmíněny faktory, kterými bude v následujícím 
období realitní trh nejvíce ovlivněn (regulace poskytování hypoték ze strany ČNB, stagnace nabídky 
bytů, nepřipravenost nových stavebních projektů aj.). Článek upozorňuje také na vyšší nárůst cen 
pozemků v r. 2018. Grafy dokumentují vývoj dynamiky cen bytových jednotek, rodinných domů a 
pozemků od r. 2010 do současnosti. -- Viz také příspěvek o situaci pražského trhu s novými byty viz s. 43. -- 
K dostupnosti bydlení viz Bankovnictví č. 10/2018, s. 8.  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

A matter of concentration   

Otázka koncentrace  

The Economist, Vol. 429, (2018) No. 9115, p. 68  

Úřady na ochranu hospodářské soutěže se při přezkoumávání fúzí soustředí zejména na ochranu zájmů 
spotřebitelů. Negativní dopady monopolů jsou dobře známé. Firma, která je monopolem na trhu 
výrobků a služeb, se však zároveň může stát monopsonem (tedy jediným poptávajícím) na trhu práce. 
I s tím jsou spojena negativa, v tomto případě však dopadají zejména na zaměstnance v podobě nepřiměřeně 
nízkých mezd. Úřady přitom zájmy zaměstnanců zatím opomíjejí, což je podle autora na čase změnit.  

Norbert Häring  

Das süße Gift : Migration    

Sladký jed : migrace  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 184 (24.9.2018), S. 11  

Zatímco připravovaný globální pakt OSN spatřuje v migraci oboustranný benefit pro země původu a 
cílové země migrantů, řada ekonomů tento názor nesdílí. Například mexický rozvojový ekonom Raúl 
Delgado Wise označuje stávající podobu migrace za "subvencování" vyspělého globálního Severu 
rozvojovým Jihem. Také Ian Goldin z Oxfordské univerzity a ekonomové banky Citi poukazují na 
rizika odlivu mozků z rozvojových států. A rovněž empirická analýza skupiny ekonomů MMF 
konstatuje negativní stránky závislosti mnoha rozvojových zemí na peněžních prostředcích 
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převáděných pracovními migranty z ciziny, protože tyto převody tam mají spíše škodit růstu 
zaměstnanosti, průměrných mezd a produktivity práce. - Analýza I. Goldina a banky Citi byla 
zveřejněna v září 2018 pod názvem "Migration and the Economy" v rámci studijní řady Citi GPS: 
Global Perspectives & Solutions; studie MMF "Are Remmitances Good for Labor Markets in LICs, 
MICs and Fragile States?" vyšla 9.5.2018 jako Working Paper No. 18/102.  

Toshihiko Mukoyama, Christina Patterson, Ayşegül Şahin  

Job search behavior over the business cycle    

Chování při hledání zaměstnání v průběhu hospodářského cyklu   

American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 10, (2018) No. 1, p. 190-215  

Autoři vytvářejí nový indikátor pro měření snahy o nalezení zaměstnání, zkoumají cyklický vývoj 
tohoto indikátoru s využitím časových řad i jeho mezistátní a individuální variace a zjišťují, že míra 
snahy o nalezení práce působí na hospodářský vývoj proticyklicky. Rovněž ukazují, že míra snahy o nalezení 
práce spíše tlumí fluktuace na trhu práce. Míra nezaměstnanosti by v letech 2008-2014 byla o 0,5-1 p. b. 
vyšší, pokud by nedošlo ke zvýšení snahy Američanů o nalezení práce. - Poznámky.  

Martin Železník  

Labour market in the Czech Republic : DSGE approach  [elektronický zdroj]  

Trh práce v České republice : přístup DSGE  

Národohospodářský obzor, Vol. 18 (2018), No. 3, p. 225-259  

Autor v článku předkládá dvě verze dynamického statistického modelu všeobecné rovnováhy (DSGE 
model), který popisuje trh práce v ČR. Následně srovnává obě verze prostřednictvím různých metod a 
identifikuje hlavní faktory, které ovlivnily vývoj na trhu práce v ČR v uplynulém desetiletí. Výsledky 
srovnání mohou pomoci zjistit, jaký model je vhodnější k vytváření prognóz a zkoumání vývoje 
proměnných na trhu práce. Za vhodnější z obou modelů autor považuje model s předfiltrovanými daty. - 
Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Narodohospodarsky_ 
obzor_3_2018_str_225-259.pdf 

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

Práce a mzda  

Sv. 66, (2018) č. 10  

Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti (s. 9-15); Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality 
(s. 16-20); Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou směnu - 
doplněno příklady (s. 21-24); Evropská unie a ukončení pojištění v zahraničí (s. 32-34); 
Podpora v nezaměstnanosti - aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu (s. 41-45); OECD: 
nejvyšší pojistné se platí ve Francii - srovnání výše odvodů na povinném pojistném (s. 48-49).  

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

Sv. 13, (2018) č. 11-12  

Konec roku ve mzdové účtárně (s. 3-6); Další zvýšení důchodů - zákon č. 191/2018 Sb. (s. 11-13); 
Odvolání a vzdání se funkce vedoucího zaměstnance (s. 17-21); Omyly a chyby zaměstnavatele ve 
mzdové oblasti (s. 26-29); Dochází ke zneužívání dohody o provedení práce? (2.) (s. 32-34); 
Doručování pracovněprávních písemností - současná právní úprava a navrhované změny (s. 39-42); 
Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná (s. 45-46); Příjmy, které nejsou na straně 
zaměstnance předmětem daně z příjmů (2.) (s. 51-53); Zálohy na daň z příjmů zaměstnance (s. 57-59); 
Mzda a dovolená při kratší pracovní době a nerovnoměrně rozvržené době (s. 60-63); Dovolená a 
zdravotní pojištění (s. 68-70); Občan nemá příjem - musí platit pojistné? (s. 71-73); Přiznání k dani 
silniční (1.) (s. 84-86); Cestovní náhrady u neziskových organizací (s. 100-103). 
 
  

  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Narodohospodarsky_obzor_3_2018_str_225-259.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Narodohospodarsky_obzor_3_2018_str_225-259.pdf
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Právo  

Ladislav Vojáček  

Alois Rašín a ti druzí. Právníci při vzniku československého státu    

Právník, Sv. 157, (2018) č. 10, s. 812-825  

Článek připomíná vznik československého státu prostřednictvím aktivit tří právníků, různým 
způsobem spojených s přípravou prvních československých ústavních zákonů. Autor představuje 
Aloise Rašína, Ferdinanda Pantůčka a Alfréda Meissnera a jejich roli v historii vzniku Československa. - 
Poznámky. -- Viz i další příspěvky tematického čísla "Nad stým výročím vzniku Československé republiky".  

Vlastimil Pihera, Kateřina Ronovská  

Fundační principy a hranice jejich flexibility. K otázce možnosti dodatečných změn podmínek 
fungování svěřenských fondů a fundací    

Právník, Sv. 157, (2018) č. 9, s. 705-722  

Fundace a svěřenské fondy vykazují shodné znaky, a proto je vhodné pojímat je ve vzájemné 
souvislosti. Autoři zvažují českou právní úpravu fundačních a trustových struktur v kontextu různých 
teoretických konceptů a jednotlivých zahraničních právních úprav a zaměřují se zejména na otázku, 
nakolik lze pro vzniku svěřenského nebo nadačního fondu měnit jejich zakládací dokumenty (statut 
nebo zakladatelskou listinu). Analyzují modelové přístupy k následným změnám podmínek 
fundačních/trustových struktur z hlediska relevantních koncepčních východisek a způsobu, jimiž se 
projevují v různých právních řádech. Poté se věnují české právní situaci a posouzení podmínek pro 
změnu účelu fundací a trustových struktur v ČR. Uvádějí, že český občanský zákoník je vůči 
zakladateli velkorysejší než je v evropském kontextu běžné, právní úprava je velmi otevřená a 
liberální a dává prostor pro autonomní tvorbu vůle. - Poznámky.  

David Elischer  

K objektivní odpovědnosti právnických osob : několik úvah nad přičitatelností škodlivých následků    

Jurisprudence, Sv. 27, (2018) č. 4, s. 11-19  

Blíže k problematice odpovědnosti právnické osoby za újmy způsobené její činností (případně 
nečinností). Autor se zaměřuje na tzv. objektivní odpovědnost za újmu, a to zejména na řešení otázky 
přičitatelnosti škodlivých následků různých provozních činností samotné právnické osobě. Zkoumá 
předpoklady a limity deliktní (resp. kvazideliktní) odpovědnosti právnických osob v současném soukromém 
právu. Analyzuje objektivní odpovědnost za škodu/újmu způsobenou provozní činností (§ 2924 
občanského zákoníku), za škodu/újmu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným (§ 2925), za škodu 
způsobenou dalšími provozními činnostmi a odpovědnost za újmy způsobené věcí. - Poznámky.  

Eliška Fischerová  

Obchodní korporace a jejich skutečný majitel    

Obchodní právo, Sv. 27, (2018) č. 9, s. 324-335  

K 1.1.2018 byla zřízena evidence údajů o skutečných majitelích a v souvislosti s tím vznikla obchodním 
korporacím (a dalším osobám a entitám) povinnost nechat do této evidence zapsat svého skutečného 
majitele. Tato nová povinnost vyplývá ze zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v důsledku 
transpozice tzv. IV. AML směrnice (2015/849/EU). Článek představuje právní úpravu evidence údajů 
o skutečných majitelích a nabízí též krátký exkurs do slovenské právní úpravy. - Poznámky.  

Lenka Mičkalová  

Pasivní procesní legitimace v soudním řízení o přezkumu opatření obecné povahy vydaného 
orgánem obce v přenesené působnosti    

Právní rozhledy, Sv. 26, (2018) č. 18, s. 639-641  

Autorka se věnuje dílčí otázce související se soudním přezkumem opatření obecné povahy (OOP), 
které bylo vydáno orgánem obce v přenesené působnosti. Konkrétně hledá odpověď na otázku, kdo 
má být označen jako odpůrce v řízení o návrhu na zrušení OOP nebo jeho části dle soudního řádu 
správního. Vychází z aktuální správní judikatury k problematice pasivní procesní legitimace a 
dovozuje, že současná existence dvou linií judikatury pro určení odpůrce je zbytečným 
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komplikováním pasivní procesní legitimace. Vhodným závěrem plynoucím z právní úpravy je, že 
orgán obce, který vydal napadené OOP v přenesené působnosti, je současně odpůrcem pro účely 
soudního přezkumu. - Poznámky.  

Thomas Rechberger  

Právní osobnosti a odpovědnost autonomních systémů. díl I.   

Právní rádce, Sv. 26, (2018) č. 9, s. 56-59  

Autor nejprve charakterizuje průmysl 4.0, tedy čtvrtou vývojovou fázi průmyslové revoluce, kterou 
představují kyberneticko-fyzikální systémy tvořené symbiózou elektronických zařízení se softwarem, 
jenž má schopnost samostatného učení. Ve středu pozornosti stojí umělá (autonomní) inteligence, 
jejím propojením s určitou fyzickou strukturou vzniká inteligentní robot. Značný rozsah a důsledky 
této nejnovější průmyslové revoluce představují výzvu také pro právní vědu. Příspěvek je zaměřen na 
problematiku odpovědnosti inteligentních robotů z pohledu současného českého práva. Autor rozebírá 
přičitatelnost odpovědnosti určitému subjektu, nejdříve z hlediska možnosti přičítat odpovědnost 
inteligentnímu robotovi samotnému a dále z hlediska přičitatelnosti odpovědnosti entitě odlišné od 
robota. Věnuje se teoretickému základu právní osobnosti, potřebě vytvořit nový konstrukt elektronické 
osoby a formám subjektů práva obchodních společností z hlediska jejich aplikovatelnosti na 
autonomní systémy. - Poznámky.  

Eduard Bruna  

Problematické aspekty úplatkářských trestných činů. (1. část),  úplatek  

Bulletin advokacie, Sv. 2018, č. 10, s. 42-45  

Autor článku si klade za cíl rozebrat nejdůležitější aspekty úplatkářských trestných činů, a tím jednak 
přispět ke správné aplikaci současné trestněprávní úpravy úplatkářství, a dále nabídnout určité 
možnosti pro budoucí úpravu, která by byla účinným nástrojem v boji proti korupci. Úplatek v českých 
právních normách, hodnocení zákonné definice úplatku, význam úplatku. - Poznámky.  

František Korbel, Štěpán Štarha  

Registr smluv po dvou letech : výjimka pro podnikající povinné osoby. (II.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 6, (2018) č. 5 (září), s. 22-27  

Článek přibližuje aplikační podmínky novely zákona o registru smluv účinné od 18.8.2017, která 
přinesla novou výjimku z povinnosti uveřejňování smluv pro smlouvy podnikajících povinných osob. 
V této části se autoři zaměřují na pojem potřeb majících průmyslovou či obchodní povahu v českém 
i evropském právu a v judikatuře a na kritéria pro jejich posuzování. Řeší také případný vzájemný 
poměr potřeb majících a nemajících průmyslovou a obchodní povahu, rozebírají posuzování veřejného 
zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek a v zákoně o registru smluv (ZRS) a věnují se 
okamžiku posuzování účelu. Poté se zaměřují na výjimku dle § 3 odst. 2 písm. r) ZRS, objasňují 
pojem výzkumu, vývoje a zkušebnictví a pojem běžného obchodního styku. V závěru upozorňují na 
projednávanou novelu ZRS, která by mohla řešenou výjimku zrušit.  

Robert Němec, Viktor Glatz  

Rozhodčí řízení, jeho specifika a výhody    

Bulletin advokacie, Sv. 2018, č. 9, s. 16-22  

Rozhodčí řízení v České republice vykazuje celou řadu specifických znaků, používá se nejen pro 
řešení mezinárodních sporů, ale rovněž pro řešení sporů vnitrostátních. Obsah článku: institucionální 
rozhodčí řízení versus rozhodčí řízení ad hoc; institucionální rozhodčí řízení u mezinárodních 
rozhodčích soudů; hlavní výhody rozhodčího řízení ve srovnání s obecnými soudy; nevýhody 
rozhodčího řízení. - Poznámky. -- V tomto čísle další články k tématu rozhodčího řízení.  

Aneta Boukalová, Karolína Tomsová  

Tři čtvrtě roku s evidencí skutečných majitelů    

Právní rádce, Sv. 26, (2018) č. 9, s. 32-34  

Bližší pohled na praktickou aplikaci zákonných ustanovení týkajících se identifikace skutečného 
majitele a jeho zápisu do nově zavedené evidence dle zákona č. 253/2008 Sb. Autorky se zaměřují na 
definování a identifikaci skutečného majitele a nesoulad českého pojmu s definicí v evropské směrnici 
č. 2015/849/EU, dále analyzují pojem "ovládání" a "rozhodující vliv" a upozorňují na nejasnosti jejich 
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výkladu. Následně se věnují povinnosti zápisu skutečných majitelů právnických osob a svěřenských 
fondů zapsaných do veřejných rejstříků do evidence skutečných majitelů, shromažďování 
podkladových listin k prokázání zapisovaných skutečností i využitelnosti nově zavedené evidence. - 
Poznámky.  

Statistika. Demografie. Sociologie  

Michael Berlemann, Max Friedrich Steinhardt  

Climate change, natural disasters, and migration : a survey of the empirical evidence    

Klimatická změna, přírodní katastrofy a migrace : přehled empirických důkazů   

CESifo Economic studies, Vol. 63, (2017) No. 4, p. 353-385  

V přehledovém článku se autoři věnují tématu migrace vyvolané klimatickými změnami či s nimi 
souvisejícími katastrofami. Snaží se poskytnout sjednocující perspektivu v tomto výzkumném poli, 
strukturovat publikovanou literaturu a shrnout empirické poznatky. Docházejí k závěru, že nebylo 
dosaženo konsensu ohledně vlivu klimatu na mezinárodní či vnitrostátní migrační toky. Avšak většina 
nedávných studií zjišťuje, že klima má významný dopad na mezinárodní i vnitrostátní migraci. Co se 
týče přírodních katastrof, výsledky jsou méně jasné. - Poznámky. -- Vztahu mezi změnami klimatu a 
migrací je věnováno celé číslo časopisu.  

Václav Rybáček  

Ekonomové se bez národního účetnictví neobejdou    

Statistika & my, Sv. 8, (2018) č. 7-8, s. 8-9  

Národní účty tvoří detailně rozpracovaný systém ekonomických informací, který poskytuje množství 
na sebe navazujících makroekonomických agregátů. Měřitelnost a dostatek informací dávají sféře 
národních účtů jasné limity. Příspěvek stručně představuje význam, účel a historii národního 
účetnictví, narůstající rozsah metodiky i využití agregátů v ekonomickém životě. Autor uvádí, že 
hlavní prioritou tvůrců národního účetnictví je tvorba včasných a spolehlivých dat, a zmiňuje několik 
případů, kdy nesprávné údaje ovlivnily ekonomickou, ale i politickou situaci dané země.  

Karolína Súkupová  

Hospodářský růst mírně zpomalil    

Statistika & my, Sv. 8, (2018) č. 7-8, s. 18  

Stručný statistický pohled na aktuální růst hrubého domácího produktu evropských ekonomik. 
Autorka uvádí, že počátek r. 2018 přinesl mírné zpomalení meziročního tempa růstu, naopak 
dynamika investiční aktivity výrazně překonala celkový růst. Rychlejší tempo růstu se tradičně 
soustředilo do zemí, které vstoupily do EU později a dohánějí úroveň západní části Unie. Graf 
dokumentuje meziroční růst HDP v 1. čtvrtletí r. 2018 v jednotlivých zemích EU (Česko 4,2 %, 
průměr EU 2,4 %).  

Jaime Pinilla, Miguel Negrín, Beatriz González-López-Valcárcel, Francisco-José Vázquez-Polo  

Using a Bayesian structural time-series model to infer the causal impact on cigarette sales of partial 
and total banks on public smoking    

Užití bayesovského strukturálního modelu časových řad pro určení kauzálního dopadu na 
prodej cigaret, který má částečný a úplný zákaz kouření na veřejnosti   

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  = Journal of economics and statistics, Vol. 238, (2018) 
No. 5, p. 423-439  

Autoři článku předkládají výhody jimi zvolené metodologie pro zjištění krátkodobého dopadu 
regulačních zásahů, bayesovského strukturálního modelu časových řad. Společně se stavovým 
modelem (state-space model) byla tato metoda v příspěvku aplikována na analýzu dopadů částečného 
a úplného zákazu kouření ve veřejných prostorech ve Španělsku (v r. 2006 a 2011) na prodej cigaret. 
Vyhodnocováním měsíčních dat o prodaných kolkovaných cigaretách z let 2000 až 2014 a pomocí 
dalších kontrolních proměnných došli autoři k závěru, že teprve úplný zákaz významně přispěl ke 
snížení tabákové spotřeby. Alespoň na základě této případové studie proto konstatují, že jen částečné 
zákazy kouření ve vnitřních veřejných prostorech nejsou příliš efektivní pro dosažení vyšší ochrany 
zdraví obyvatelstva. -- Empirickému výzkumu ekonomie zdraví jsou věnovány i ostatní články časopisu.  
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Josef Kučera  

V zahraničí volí stále více Čechů    

Statistika & my, Sv. 8, (2018) č. 9, s. 40-41  

Současná právní úprava volebních zákonů umožňuje občanům ČR volit přímo v zahraničí pouze ve 
dvou ze šesti druhů voleb, a to ve volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky. 
Článek přináší statistický pohled na vývoj počtu volebních okrsků v zahraničí a jejich geografické 
rozmístění, dále na průměrný počet hlasujících voličů i na volební účast v období 2002-2018. Autor 
uvádí, že stejně jako roste počet voličů, kteří se voleb v zahraničí účastní, roste i jejich podíl na počtu 
voličů účastnících se voleb. Následně rozebírá vliv volebních výsledků ze zahraničí na výpočty 
rozdělování mandátů.  

Účetnictví  

Lenka Krupová  

IFRS - nově přijatý Koncepční rámec pro finanční výkaznictví    

Účetnictví v praxi, Sv. 18, (2018) č. 9, s. 21-25  

Příspěvek seznamuje s obsahem a strukturou nového Koncepčního rámce pro finanční výkaznictví 
vydaného v rámci IFRS v březnu 2018 a se změnami oproti původní verzi. Změny přispívají k vyjasnění 
sporných oblastí, aktualizují ustanovení, která byla obsažena v původním textu z r. 1989 (zejména pro 
oblast oceňování), a zahrnují chybějící problematiku (např. požadavky na vyřazení položek z účetních 
výkazů, kapitoly týkající se prezentace a zveřejnění). Jednotlivé kapitoly Koncepčního rámce se věnují 
cíli obecného účetního výkaznictví, kvalitativním charakteristikám účetních informací, účetní závěrce 
a jejím prvkům, vykazování v účetních výkazech a vyřazení z nich, oceňování, prezentaci a zveřejnění 
i pojetím kapitálu a zachování kapitálu. - Poznámky. -- Viz také Účetnictví č. 10/2018, s. 24-27.  

Miloslav Janhuba, Jaroslava Janhubová  

Teoretické přístupy k prezentaci nákladů ve výsledovce  [elektronický zdroj]  

Český finanční a účetní časopis, Sv. 13 (2018), č. 3, s. 27-40  

Obecně existují různé přístupy vykazování nákladů (členění podle druhu či podle účelu). Různé přístupy 
vykazování nákladů nemění jejich celkovou velikost ani výsledek hospodaření, vedou však k jejich 
odlišné struktuře. Autoři posuzují různé přístupy k prezentaci nákladů ve výsledovce (výkazu zisku a ztrát) 
s ohledem na vypovídací schopnost účetní závěrky pro uživatele. Součástí příspěvku jsou i modelové 
propočty. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Cesky_ 
financni_a_ucetni_casopis_3_2018_str_27-40.pdf 

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

Auditor  

Sv. 25, (2018) č. 7  

Možná zkreslení při auditu významných odhadů (s. 6-7); Audit účetních odhadů včetně odhadů reálné 
hodnoty a souvisejících zveřejněných údajů - teoretická východiska (s. 8-11); Nový standard ISA 540 
Audit účetních odhadů (s. 12); Pracovní a životní jubilea a jejich vykazování (s. 13-16); Zákaznické 
množstevní bonusy (s. 16-17); Vlivy vývoje kurzu na účetní odhady (s. 17-19); Specifika auditu 
účetních odhadů u plynárenských společností - nevyfakturované dodávky plynu (s. 20-21); Odhady 
v bankovnictví a pojišťovnictví (s. 21-24); Účtování nájemného v českém bankovnictví po roce 2018 
(s. 27-28); Jednoduchý úkol? : úvahy auditora nad zprávou o nefinančních informacích (s. 28-30).  

Účetnictví  

Sv. 2018, č. 10  

Ceny externě poskytovaných účetních služeb a možný vzorec pro cenotvorbu (s. 2-4); Nový koncepční 
rámec IFRS (s. 24-27); Malá "sankční" historie (2.) (s. 28-31); Smlouva - pacht (s. 34-40); Nařízení o ochraně 
osobních údajů GDPR v praxi mzdové účetní (s. 41-44); Daň z přidané hodnoty při pořízení zboží 
z jiného členského státu (s. 50-53). 
  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Cesky_financni_a_ucetni_casopis_3_2018_str_27-40.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Cesky_financni_a_ucetni_casopis_3_2018_str_27-40.pdf
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Účetnictví v praxi  

Sv. 18, (2018) č. 10  

Vypořádací podíl při ukončení účasti společníka ve společnosti (s. 4-10); Specifika účetnictví v rostlinné 
výrobě (s. 11-17); Rozdíly v daňovém řešení zaměstnání potomka a spolupráce potomka s podnikatelem 
(s. 18-22); Oprava základu a výše daně - DPH (s. 23-28); Dohadné účty v účetnictví a daních (s. 29-33).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Sv. 16, (2018) č. 10  

Dary přijaté příspěvkovými organizacemi - právní a daňové aspekty (s. 10-13); Transfery u ÚSC a PO - 
V. část - specifika přijatých provozních transferů u PO (s. 17-22); Využití controllingu pro řízení 
nákladů ve veřejném sektoru (s. 23-27).  

Veřejná správa  

Renáta Máchová, Jolana Volejníková, Martin Lněnička  

Impact of e-government development on the level of corruption : measuring the effects of related 
indices in time and dimensions  [elektronický zdroj]  

Vliv rozvoje e-governmentu na úroveň korupce : měření účinků souvisejících ukazatelů v čase 
a prostoru  

Národohospodářský obzor, Vol. 18 (2018), No. 2, p. 99-121  

Rozvoj e-governmentu je obecně považován za nástroj boje proti korupci ve veřejném sektoru. 
Autoři zkoumají s využitím dat několika mezinárodních organizací vliv rozvoje e-governmentu 
na snižování korupce v letech 2002-2016. Rozvoj e-governmentu je zastoupen různými dílčími 
indikátory. Vztah mezi rozvinutostí e-governmentu a snižováním korupce byl potvrzen. Dále 
byly identifikovány 3 nejvýznamnější dimenze rozvoje e-governmentu: tzv. environmentální 
subindikátor, jenž hodnotí, do jaké míry regulatorní rámec a tržní podmínky určité země 
podporují podnikání, inovace a rozvoj informačních technologií; uživatelský subindikátor, který 
zkoumá přijetí informačních technologií, a subindikátor telekomunikační infrastruktury, který 
měří kapacitu informační infrastruktury určité země. Plný text dostupný z: https://doi.org/ 
10.2478/revecp-2018-0006   

Markéta Brtková, Aneta Boučková  

Kontrola projektu ve všech fázích    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 6, (2018) č. 5 (září), s. 44-47  

Blíže ke specifikům veřejných zakázek financovaných z prostředků EU zadávaných v rámci 
projektu se zaměřením na kontrolu projektu ve všech fázích. Autorky uvádějí, že veškerá zadávací 
řízení u projektů EU podléhají několikastupňové kontrole prováděné řídícím orgánem během 
procesu zadávání i po jeho dokončení. Vycházejí z procesu kontroly zadávání veřejných zakázek 
u Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), kde jsou v obecné části rozlišeny tři typy kontrol: 
administrativní kontrola, veřejnosprávní kontrola na místě a účast na jednání hodnotící komise. Poté 
identifikují náležitosti protokolu o kontrole. Následně rozebírají krácení dotace jako sankci za 
neplnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek (toto krácení může provést jen příslušný finanční 
úřad) a možnost vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zdůrazňují, že v ČR neexistuje 
jednotná metodika k udílení sankcí a stále vyvstává řada rozporů týkajících se výkladů zákonů 
upravujících problematiku dotací.  

Lenka Matochová, Marek Šimka  

Podpis dodavatele v zadávacím řízení. (I.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 6, (2018) č. 5 (září), s. 4-9  

Pohled na povinnost komunikovat v zadávacím řízení veřejných zakázek elektronicky se zaměřením 
na podepisování elektronických dokumentů dodavatelem. Autoři nejprve rekapitulují, jaké typy 
elektronických podpisů podle platné právní úpravy existují (prostý; zaručený; uznávaný 
elektronický podpis), a zdůrazňují, že žádný typ elektronického podpisu není nedůvěryhodný. 
Rozebírají záruky, kterými se elektronický podpis vyznačuje (záruka identifikace, autentizace, 
integrity). Dále uvádějí a objasňují, že dodavatel nemá u podání nabídek právo na výběr a musí ji 

https://doi.org/10.2478/revecp-2018-0006
https://doi.org/10.2478/revecp-2018-0006
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komunikovat prostřednictvím elektronické nabídky podané v elektronickém nástroji. Nicméně 
nebude pochybením dodavatele, pokud žádný dokument elektronické nabídky podávané 
prostřednictvím elektronického nástroje. elektronicky ani jiným způsobem nepodepíše. 

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

Egovernment : elektronizace veřejné správy  

Sv. 2018, č. 2  

18x o eObčance a portálu veřejné správy (s. 4-5); Když jde o kyberbezpečnost, méně je někdy více (s. 12-14); 
Proč dnes kybernetická bezpečnost selhává? (s. 16-17); GORDIC představil automatizované nástroje 
pro naplnění požadavků GDPR (s. 18-19); Elektronická identita - dle eIDAS (s. 20-21).  

Egovernment : elektronizace veřejné správy  

Sv. 2018, č. 3  

Jak se identifikovat? - Portál občana a elektronická identifikace (s. 14-16); Digitální Česko - 
digitalizace veřejné správy (s. 22-24); Česko v digitální Evropě - jednotný digitální trh (s. 26-27); 
Zákon o právu na digitální služby - příprava návrhu zákona a stanovení práv (s. 30-33); Oznámená 
elektronická identita - dle eIDAS a zákona č. 250/2017 Sb. (s. 36-40).  

Veřejná správa  

Sv. 29, (2018) č. 21  

Problémy s cizinci: přestupků je méně (s. 2-4); Výstava 100 let proměn hranic našich regionů (s. 5); 
Hodnocení organizací veřejné správy dle „doporučeného rozsahu řízení kvality v ÚSC" (s. 6-7); 
Plogging: Běh za odpadky (s. 8-9); Jak správně svolat první zastupitelstvo (s. 10-14); Republika, naše 
vlast. Část 20. Jan Palach (s. 15-18); Do potravinových sbírek se zapojuje stále více lidí (s. 20-21); 
Celé centrum města bude do 10 let bezbariérové: Markus Hofmann, starosta Bad Kötztingu (s. 22-23); 
Bad Kötzting našel cestu, jak přežít v době úpadku lázeňství (s. 23-26); Soudruhu králi... Muzeum 
komunismu představuje minulý režim včetně bizarních detailů (s. 28-29); Ředitelka mateřské školy (s. 30).  

Veřejná správa  

Sv. 29, (2018) č. 22  

Sedmnáct obcí dostali na starost správci (s. 2-3); Marie Kostruhová: Můj vzkaz novým zastupitelům? 
Nebojte se zeptat! (s. 4-7); Městské policii v Plzni pomáhá nová aplikace - Smart City (s. 8-9); Kdo 
dostane po volbách odchodné? (s. 10-13); Slaďování rodinného a osobního života státních 
zaměstnanců s výkonem státní služby ve služebních úřadech v roce 2017 (s. 15-18); Byznys s chudobou? 
Na stole je 15 opatření, města a obce testují vlastní projekty sociálního bydlení (s. 20-23); Jak vnímají 
Evropskou unii její občané? (s. 24-25); Vedoucí oddělení prevence a stížností (s. 29). 

Veřejné finance. Rozpočet  

Luis Catão, Ana Fostel, Romain Ranciere  

Fiscal discoveries and yield decouplings    

Fiskální zjištění a oddělení výnosů  

IMF Economic Review, Vol. 65, (2017) No. 4, p. 704-744  

Autoři se prostřednictvím modelu snaží vysvětlit fenomén, kdy v průběhu dluhové krize eurozóny 
došlo k ostrému oddělení výnosů dluhopisů členských zemí bez adekvátních posunů v ekonomických 
fundamentech daných zemí. Klíčovými elementy daného modelu jsou rozdíly mezi státy ve volatilitě a 
trvání šoků zasahujících fiskální příjmy v kombinaci s jejich nepozorovatelností ze strany investorů. 
Pokud země zasáhne společný a vytrvalý negativní příjmový šok, méně volatilní státy s vyššími 
náklady v případě krachu přizpůsobí své výdaje, zatímco ostatní přistoupí k vyššímu zadlužení. Tento 
rozdíl signalizuje relativní zhoršení fiskálního výhledu, zvýší se úrokové spready a dojde k odlišnému 
vývoji výše výnosů ze státních dluhopisů. - Poznámky. 
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How to spend it : public wealth   

Jak jej utratit : veřejné bohatství  

The Economist, Vol. 429, (2018) No. 9114, p. 65-66  

Mezinárodní měnový fond vydal v říjnu 2018 zprávu, ve které odhaduje objem veřejného majetku 
(public wealth) a jeho skladbu ve 31 zemích světa. Problémem je, že státy svůj majetek nespravují 
dostatečně efektivně. Lepší využití majetku by přitom mnohým zemím přineslo tolik potřebné 
dodatečné peníze do veřejných rozpočtů, aniž by bylo nutné zvyšovat daně. -- K tématu viz také 
článek na s. 16.  

Nearer the brink : Italy's budget plans   

Blíž k okraji : rozpočtové plány Itálie  

The Economist, Vol. 429, (2018) No. 9112, p. 13-14  

V Itálii jsou stále patrné dopady ekonomické krize. V září 2018 byl představen první rozpočet nové 
vlády zvolené v březnu. Rozpočet je podle článku The Economist znepokojující. Vláda se nijak 
nesnaží řešit problém nízkého růstu produktivity. Dokonce je plánováno rušení zákona o penzích, 
který byl jako jedna z mála reforem předchozí vlády úspěšně prosazen. Rozpočet navíc porušuje 
fiskální pravidla eurozóny. Rostoucí výnosnost vládních dluhopisů se pravděpodobně promítne do 
úrokových sazeb v celé ekonomice, kvůli čemuž se nejspíše nepodaří dosáhnout plánovaného 
ambiciózního růstu. Problémů je však daleko více. Bez jakýchkoli reforem se Itálii pravděpodobně 
nepodaří své obří zadlužení snížit. -- Další článek k tématu viz s. 21-22. -- K italským bankám a 
veřejnému zadlužení viz článek "Double act: Italy's doom loop" v č. 9114/2018, s. 67. -- Další vývoj 
viz The Economist, č. 9115/2018, s. 23-24. 

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

Monatsbericht des BMF  

Jg. 2018, Nr. 9  

Evropský semestr 2018 (s. 8-16); Zúčtování ústavního pravidla k omezování zadlužování v r. 2017 (s. 17-18); 
Řecko - úspěšné ukončení sanačního programu Evropského stabilizačního mechanismu (s. 19-26); 
Dva roky účinnosti zákona o platebních účtech v Německu (s. 27-30); Stíhání daňových deliktů a 
přestupků v r. 2017 - shrnutí statistiky Spolkového ministerstva financí o boji německých finančních 
úřadů s daňovými úniky (s. 31-36); K aktuálnímu vývoji německé ekonomiky a veřejných rozpočtů do 
srpna 2018 (s. 37-64); Rekapitulace zasedání Euroskupiny a neformální rady ministrů financí EU 
(ECOFIN) ve Vídni 7. a 8. září 2018 (s. 65-68); Portrét nového státního tajemníka (náměstka) pro 
obecné otázky W. Schmidta (s. 70-71).  

Zdravotnictví  

Gregor Waschinski  

Digitaler Durchbruch    

Digitální průlom  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 198 (15.10.2018), S. 4-5  

Zástupci německých zdravotních pojišťoven a lékařů se po letech dohadů shodli na jednotných 
pravidlech pro elektronickou kartu pacienta. Na této kartě by neměly být ukládány pouze údaje o lékařských 
vyšetřeních, ale také všechna potvrzení o platbách, informace o bonusových programech a data 
zakládaná samotnými pojištěnci (např. o aktuální fyzické kondici a nutričních plánech). Držitelé 
elektronických karet by také získali plnou kontrolu nad svými údaji a měli k nim přístup i pomocí 
svých mobilních telefonů. Celý systém by měl začít fungovat do konce r. 2021 a roční úspory ve 
zdravotnictví jsou při plném přechodu na digitální technologie odhadovány na desítky miliard eur. -- 
K tématu viz také rozhovor na s. 5 a článek na s. 1.  
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Zemědělství  

Konrad Fischer, Simon Book, Isabella Escobedo, Christian Ramthun  

Das große Theater der Bauern    

Velké divadlo zemědělců  

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 32, S. 14-20  

Zemědělci v Německu svalují své podnikatelské riziko stále znovu na daňové poplatníky. Ať už silně 
prší, brzy mrzne nebo je horké a suché léto, zemědělci se stále častěji dovolávají subvencí a dostávají 
od státu miliardy. Proč vlastně? Žádné jiné odvětví není tak vydatně finančně podporováno.  

Životní prostředí  

Stephie Fried  

Climate policy and innovation : a quantitative macroeconomic analysis    

Klimatická politika a inovace : kvantitativní makroekonomická analýza  

American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 10, (2018) No. 1, p. 90-118  

Autorka na základě dynamického modelu všeobecné rovnováhy zjišťuje, že uhlíková daň vyvolává 
značné změny v inovacích (do zelených technologií). Tyto inovace zvyšují efektivitu politiky 
zaměřené na snižování emisí. Uhlíková daň podle autorky skrze změnu cen přispívá k přesunu inovací 
od fosilní k zelené energii. Tím následně dochází k poklesu ceny zelené energie. Nakonec může být 
uhlíková daň snížena, a přesto dojde k naplnění stanovených emisních cílů. - Poznámky.  

Životní úroveň  

Robert Skikiewicz, Krzysztof Blonski  

Economic sentiment level versus the quality of life in European Union member states  
[elektronický zdroj]  

Úroveň ekonomické nálady versus kvalita života v členských státech Evropské unie  

Prague economic papers, Vol. 27 (2018), No. 4, p. 379-396  

Autoři v článku posuzují vzájemnou závislost dvou proměnných: kvality života a ekonomické nálady 
obyvatel různých členských států EU. K analýze byla využita data z mezinárodních průzkumů 
provedených OECD a Evropskou komisí. Bylo zjištěno, že ekonomická nálada občanů se cyklicky 
mění v souvislosti se změnou hospodářské situace. Index důvěry spotřebitelů (consumer confidence 
index) dosáhl nejvyšších hodnot ve skandinávských zemích (Švédsko, Dánsko, Finsko), nejnižší 
hodnotu měl naopak v Maďarsku, Portugalsku a Slovinsku. Z hlediska kvality života byly 
identifikovány rozdíly mezi zeměmi západní Evropy a skandinávskými zeměmi (vyšší kvalita života) 
a státy střední Evropy (nižší kvalita). Z analýzy sekundárních dat dále vyplývá silný vztah mezi 
spokojeností se životem a úrovní spotřebitelské důvěry. - Poznámky. Plný text dostupný z: 
https://doi.org/10.18267/j.pep.658   

Chris Giles, Andrew Jack, John Reed, William Jones, Arthur Beesley, Clare Elwell, John Dizard  

Investing in human capital    

Investování do lidského kapitálu  

Financial Times, Vol. 2018, No. 39909 (11.10.2018), sep. sect. (6 p.)  

Zvláštní příloha k vývoji a perspektivám v oblasti investic do lidského kapitálu (tj. školství a zdravotní 
péče) v rozvojových a rozvíjejících se zemích. Představení nového indexu lidského kapitálu Světové 
banky z října 2018 (Human Capital Index), podle kterého kvalita zdravotnictví a školství je sice 
určující pro produktivitu národních ekonomik, v řadě případů ale nemusí zcela korespondovat s výší 
HDP na hlavu. Příloha také přináší zhodnocení systému povinného zdravotního pojištění ve Rwandě, 
obecné zamyšlení k financování zdravotnictví a kritický komentář ke konceptu nepodmíněného 
základního příjmu. Dále je tématem několika článků problematika financování školství ve třetím světě, 
dopadu dostatečné výživy na kognitivní schopnosti nastupující generace a nastavení vzdělávacích cílů 
(sociální inkluze nebo rozvoj kreativity a kritického myšlení) ve vybraných zemích.  

https://doi.org/10.18267/j.pep.658
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Pavel Zdražil, Bohuslav Pernica  

Property tax and quality of life in the Czech municipalities : does the policy of raising local 
coefficient imply potential or risk for development?  [elektronický zdroj]  

Daň z nemovitosti a kvalita života v českých obcích : znamená zvyšování místního koeficientu 
potenciál či riziko rozvoje?  

Národohospodářský obzor, Vol. 18 (2018), No. 2, p. 123-136  

V r. 2009 získaly obce v ČR možnost zvyšovat místní koeficient u daně z nemovitých věcí, čímž mohou 
ovlivňovat výši příjmů z této daně. Autoři analyzují vliv tohoto nástroje na kvalitu života v obcích. 
Mezi obcemi, které koeficient zvýšily a které jej ponechaly beze změny, byly zjištěny významné 
rozdíly. Obce, které koeficient neupravily, jsou více ohrožené stárnutím populace (v těchto obcích sice 
dochází k růstu obyvatelstva celkově, ale zároveň v nich klesá počet lidí v produktivním věku) a ubývá 
v nich poskytování veřejných služeb. V obcích, které zvýšily místní koeficient, nedochází k úbytku 
veřejných služeb ani k poklesu počtu obyvatel v produktivním věku. Plný text dostupný z: 
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Narodohospodarsky_obzor_2_2018_str_123-136.pdf   

Andrew Dickerson, Gurleen Popli  

The many dimensions of child poverty : evidence from the UK millennium cohort study    

Mnoho aspektů dětské chudoby : data z britského výzkumu skupiny mileniálů   

Fiscal studies, Vol. 39, (2018) No. 2, p. 265-298  

Autoři měří úroveň a dynamiku vícerozměrné chudoby dětí narozených ve Velké Británii v letech 
2000-2001 a porovnávají ji s tradičním měřením chudoby založeným na relativním příjmu. Zkoumají 
vzájemnou závislost různých aspektů vícerozměrné chudoby, věnují se vztahu mezi příjmovou 
chudobou a vícerozměrnou chudobou i zjišťování souvislostí s kognitivním a nekognitivním vývojem 
dětí. Vymezují také skupiny domácností, v nichž jsou děti více ohroženy chudobou. Autoři uvádějí, že 
jednoduchost měření, kterou se vyznačuje příjmová chudoba, nemůže dostatečně postihnout a 
identifikovat děti čelící deprivaci a neumožňuje kompletně objasnit působení deprivace na dětský 
vývoj. - Poznámky.  

Ostatní  

Eva Ardielli, Jiří Bečica  

Multi-criteria evaluation of the state of professional theatres in the Czech republic in terms of 
mixed public goods provided to the citizens  [elektronický zdroj]  

Vícekriteriální evaluace stavu profesionálních divadel v České republice ve smyslu poskytování 
smíšených veřejných statků občanům  

Národohospodářský obzor, Vol. 18 (2018), No. 2, p. 155-176  

Veřejné statky by měly být poskytovány efektivně, v souladu s poptávkou spotřebitelů a na základě 
priorit poskytovatelů. Předmětem článku je hodnocení služeb českých divadel, tj. smíšených veřejných 
statků s kolektivní spotřebou. K evaluaci byla použita tzv. metoda váženého součtu (weighted sum 
product, WSA). Celkově bylo zohledněno 16 kritérií (technických a finančních indikátorů). Posuzováno 
bylo 28 profesionálních divadel. Vzhledem ke zkoumaným skutečnostem a použitým kritériím se na 
prvních místech umisťovala velká divadla, která nabízejí představení různých žánrů. Článek může 
pomoci zřizovatelům divadel odpovědět na otázku, zda jsou služby daných divadel (veřejné statky) 
poskytovány efektivně a v dostatečné míře. -- Viz i související článek v č. 3/2018, s. 285-299. Plný 
text dostupný z: https://doi.org/10.2478/revecp-2018-0009   

Adam Tooze  

Nachbeben der Jahrhundertkrise : die Erschütterungen von 2008 haben Populisten den Boden 
bereitet, meint Adam Tooze    

Pozdní otřesy krize století : traumata z roku 2008 připravila půdu populistům, míní Adam Tooze  

Handelsblatt, Jg. 2018, Nr. 192 (5.10.2018), S. 80  

Komentář britského historika hospodářských dějin A. Tooze k příčinám vzestupu populistických 
politických stran a hnutí v USA a Evropě. Podle něj by bylo příliš jednoduché klást rovnítko mezi 
vývojem hospodářské situace, životní úrovní a popularitou těchto uskupení. Kořeny celého vývoje lze spíše 
spatřovat v poškozené reputaci politických elit mezi širokou veřejností, jejich reakci na globální finanční 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Narodohospodarsky_obzor_2_2018_str_123-136.pdf
https://doi.org/10.2478/revecp-2018-0009
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krizi z r. 2008 a také v už déle přítomných diskursivních rámcích. Tooze na tomto místě poukazuje na 
rasistické postoje části americké společnosti nebo nacionálně laděnou mediální ofenzívu v mnoha 
zemích EU proti měnové politice ECB pod vedením Maria Draghiho, Mezinárodnímu měnovému 
fondu a evropským institucím jako takovým. V případě situace v Německu nicméně Tooze nesouhlasí 
s interpretací vzestupu strany Alternativa pro Německo (AfD) jen jako důsledku tzv. uprchlické krize 
v r. 2015, ale předpoklady tohoto trendu vidí také v přetrvávajících hospodářských nerovnostech mezi 
východem a západem země a ve fragmentaci levé části politického spektra v uplynulých desetiletích. 

Zuzana Potužáková, Jan Öhm  

R&D investments, EPO patent applications and the economic heterogeneity within the EU  
[elektronický zdroj]  

Investice do výzkumu a vývoje, patentové přihlášky u Evropského patentového úřadu a 
ekonomická různorodost uvnitř EU  

Národohospodářský obzor, Vol. 18 (2018), No. 2, p. 177-191  

S růstem mezinárodního obchodu vzrostl i význam mezinárodní patentové ochrany. Investice do 
výzkumu a vývoje zároveň významně ovlivňují hospodářský růst. Autoři v článku analyzují vztah 
mezi investicemi do výzkumu a vývoje v EU a počtem patentových přihlášek u Evropského patentového 
úřadu (EPO) po r. 2000, kdy byla přijata Lisabonská strategie. Bylo zjištěno, že jeden procentní bod 
výdajů na výzkum a vývoj generuje přibližně 100 přihlášek u EPO. Ve zkoumaném období se zároveň 
objevují výrazné rozdíly v přístupu jednotlivých členských států. - Poznámky. Plný text dostupný z: 
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Narodohospodarsky_obzor_2_2018_str_177-191.pdf   

Bert Losse  

VWL vom Religionslehrer    

Ekonomie státu od učitele náboženství  

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 30, S. 38-40  

Ekonomické vzdělání Němců je velmi špatné. Hospodářská témata na školách hrají vedlejší roli, 
mnohým učitelům ekonomie chybí odborná kompetence a tržní hospodářství podléhá ideologickému 
myšlení.  

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 41  

Ceny bytů narážejí na strop - téma čísla o vývoji cen bydlení v ČR, regulaci hypoték i změnách 
v refinancování půjček na bydlení (s. 10-18); Rozpočet potřebuje další příjmy: rozhovor s ministryní 
práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (s. 20-26); Vláda tlačí na zapojení firem do školství, ve hře 
jsou dotace a daňové úlevy - duální vzdělávání (s. 32-34); Svěřenské fondy přišly o svá tajemství. 
Banky jim ale dál nevěří (s. 46-47).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 42  

České rodinné firmy si kupují Němce - téma čísla o zahraničních fúzích a akvizicích (s. 12-23); Kdo 
ovládne mýto? Nitky vedou od Kellnera přes Kypr až do J&T - státní zakázka na provozování 
mýtného systému v ČR (s. 30-32); Účtenkovka přitahuje "profi" hráče. Registrují i tisíce účtenek - 
účtenková loterie v ČR (s. 34-36); Stát chce zlepšit kvalitu insolvenčních správců, vadí mu, že sdílí 
kanceláře - příprava vyhlášky o insolvenčních správcích (s. 46-47).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 43  

Republika svobodná, ale chudší - téma čísla ke stoletému výročí vzniku Československa a porovnání 
republiky s desítkou nejbohatších států světa od r. 1913 do r. 2016 (s. 12-25); Západní firmy zvyšují 
své marže. Ty české zatím stagnují (s. 42-43); Pracovníků ze Západu přibývá, Francie chce do Česka 
vozit nezaměstnané - cizinci v ČR (s. 44-45); Úroveň společenské odpovědnosti firem v Česku stoupá 
(s. 54-55). 
  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2018/10/Narodohospodarsky_obzor_2_2018_str_177-191.pdf


Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 

52 

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 44  

Prostor pro velké strany se zmenšuje, lokální hnutí dobývají i velká města (s. 28-30); Na investice jde 
z rozpočtu méně než za hospodářské recese - kapitálové výdaje státního rozpočtu (s. 32-33); České 
firmy hazardují. Nedbají na prevenci trestné činnosti svých zaměstnanců (s. 44-45).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 62, (2018) č. 45  

Česko hledá high-tech investory - téma čísla o připravovaných změnách systému investičních pobídek 
v ČR (s. 12-19); O změnách klimatu nevíme skoro nic - rozhovor s paleoekologem Petrem Pokorným 
(s. 22-29); Airbnb v Praze dohání hotely. Blíží se regulace (s. 30-31); Firmy si dopřávají stále větší 
auta, tabu není ani luxusní vůz z bazaru - firemní automobily (s. 38-40); Banky se spolčily s pojišťovnami. 
Pojištění hypoték přestalo chránit - problematika skupinového pojištění hypoték s ohledem na nález 
Ústavního soudu ČR (s. 46-47).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 42  

Kupředu, elektrická! : další zpřísnění limitů CO2 nás má všechny donutit přesednout do elektromobilů. 
Ať to stojí, co to stojí - téma čísla o elektromobilitě (s. 12-19); Nobelistu znáte z ekonomky: letošní 
Nobelova cena za ekonomii míří do USA - W. D. Nordhaus a P. Romer (s. 21); Boj o dohled nad 
kohoutky: vládou zmítají spory kvůli plánu na zřízení regulačního úřadu pro vodárenství (s. 30); Byl to 
pokus o převrat - rozhovor s expremiérem SR Robertem Ficem (s. 36-41) a související článek na s. 34-35; 
Génius kontra byrokracie: spor Elona Muska s regulátorem amerických finančních trhů ukázal, že 
sebelepší sólový střelec může zamířit vedle, a pak zaplaťbůh za komise (s. 42-44).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 43  

Lichva, hloupost nebo omyl státu: téměř milion Čechů dluží skoro čtvrt bilionu korun. S tímto 
dluhovým dědictvím se musíme vypořádat - téma čísla o dluhové pasti a připravovaných novinkách 
v oddlužení (s. 12-20); Proč se elektromobily prodraží (s. 22); Revoluční baterie s otazníkem: přináší 
česká firma HE3DA revoluční změnu v oboru velkokapacitních baterií, nebo se jedná o slepou cestu 
vývoje? Určitá skepse je namístě (s. 26-27); Poslední občanská nesvoboda: Evropané s postupem času 
získali řadu občanských práv a svobod - esej o změnách hranic, volání po nezávislosti a národních 
státech v Evropě (s. 40-42).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 44  

Máme na to: Česko má šanci být za 100 let silnou, technologicky vyspělou zemí, ale nesmí zanevřít na 
průmysl - téma čísla 100 let republiky a její budoucnost (s. 12-18); Kombajnér Janeček má po žních: 
nezákonnosti Finanční správy budou stát daňové poplatníky miliardy (s. 22-25); Prohraná sázka na 
uhlí: Polsko se pomalu začíná odvracet od uhlí, kterému ještě nedávno slepě důvěřovalo. Bude to 
bolestivé, dlouhé a drahé loučení (s. 30-33); Spor o 28. říjen: být na Masarykovi, 28. říjen by se 
neslavil. Prezident uznával jen zásluhy svého zahraničního odboje (s. 48-50).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2018, č. 45  

Stavět, či nestavět jaderný reaktor: premiér Babiš otáčí ve výstavbě jaderných reaktorů. Důvodem 
nemusí být jen finanční riziko největší zakázky v historii Česka - jaderná energetika (s. 26-27); Mutti 
to balí: po třinácti letech na vrcholu zahájila Angela Merkelová ústup do politického důchodu (s. 32-33); 
Mesiáš z Ria: čerstvě zvolený brazilský prezident Jair Bolsonaro, přezdívaný "tropický Trump", chce 
zavést pořádek a prosperitu. V tomto pořadí (s. 34-336); House of Saúd: jak může ekonomika, která 
představuje pouhé 1,1 procenta světového HDP, požívat takového postavení jako Saúdská Arábie? - 
makroekonomický pohled M. Zámečníka (s. 48-49). 
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Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 196 (11.10.2018)  

VŠE o...chudobě držitelů zdrojů - komentář L. Smrčka (s. 4); Na hraně studené války. USA zásadně 
přitvrdí politiku vůči Číně (s. 6); Švýcarská banka UBS pomáhala bohatým neplatit daně - daňové 
úniky movitých Francouzů prostřednictvím účtů ve Švýcarsku (s. 8); S výběrem daní se to kapku 
přifouklo (s. 9). 

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 200 (17.10.2018)  

Hrozba divokého brexitu roste: brexit bez dohody by tvrdě zasáhl ekonomiku, hlavně britskou (s. 1); 
V půjčkách domácnostem banky přitvrzují, firmám ale úvěry nezpřísní (s. 5); Čeští exportéři se bojí 
kurzu měny i nedostatku lidí. Novým nebezpečím jsou Trumpova cla - rizika pro český vývoz (s. 13); 
Rozpočtový schodek USA zamířil k hranici bilionu dolarů (s. 14); Česko se musí naučit odpouštět 
dluhy: poslanci se přou o mírnější pravidla pro insolvence zbytečně. Směr ukáže až Evropa (s. 16) a 
související článek o insolvenčních správcích na téže straně.  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 205 (24.10.2018)  

Ceny bydlení narážejí na strop: prodeje bytů letos klesají, stálo méně lidí si je může dovolit (s. 1) a 
související příspěvky na s. 10 a 15; Janeček si dává načas, kdy potvrdí odchod z čela finanční správy - 
očekávaná výměna na postu generálního ředitele FS (s. 4); Italští populisté v Evropě narazili. Brusel 
odmítl jejich plán rozpočtu (s. 6); Klesající kurzy akcií automobilek a bank stahují evropské burzy 
dolů - evropské akciové trhy (s. 13).  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 206 (25.10.2018)  

Česko má nejlepší rating z východu Evropské unie (s. 3); Poslanci jednají o rozpočtu, ČSSD bude 
žádat další peníze pro rodiče a učitele (s. 5) a související komentář na s. 8; Na Británii silně závislé 
Irsko se bojí tvrdého brexitu (s. 6); V digitální době banky ztrácejí monopol na zákazníky: nástup 
technologií obrací svět bankovnictví naruby (s. 12) a související rozhovor s P. Kysilkou na s. 13; Slabá 
koruna tlačí úroky výš: měnu oslabují obavy z globální obchodní války či chaotického odchodu 
Británie z EU, říká Marek Mora, člen bankovní rady ČNB (s. 14).  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 208 (29.10.2018)  

Osobním bankrotem bude moci projít více lidí - jaká jsou nová pravidla pro oddlužení, která schválili 
poslanci (s. 6) a související příspěvek o exekucích v ČR na s. 7; Státní firmy platí státu méně: objem 
peněz, které odvádějí na dividendách státní podniky a akciové společnosti, se začíná snižovat a trend 
zřejmě bude pokračovat (s. 13).  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 210 (31.10.2018)  

Kde končí dotace: za peníze z evropského rozpočtu se v Česku staví školy i dálnice - ministerstva jako 
správci evropských peněz (s. 10-11); Neudržitelné důchody: růst rozpočtových dluhů ohrozí schopnost 
Česka dohánět západ, varuje Eva Zamrazilová, předsedkyně Národní rozpočtové rady (s. 12); Koruna 
bude posilovat pomaleji, úroky porostou - komentář. J. Vejmělka (s. 16); Bezhotovostní platby se mění. 
Karty střídají mobily či hodinky (s. 1 speciální příl. Cashless future) a další příspěvky v této příloze.  

Hospodářské noviny  

Sv. 62, (2018) č. 213 (5.11.2018)  

Praha výrazně omezí Airbnb: nová koalice hodlá zvýšit poplatky i zkrátit dobu pronájmu (s. 1); 
Přichází zkušená managerka, říkají o Richterové daňoví experti - předpokládaná nová generální 
ředitelka GFŘ Tatjana Richterová (s. 4); Vláda u jádra jen lavíruje, už ale není čas, říká Drábová (s. 6); 
Očekávali jsme víc - rozhovor s H. Kalvodou, předsedou výboru Asociace občanských poraden, o schválené 
novele insolvenčního zákona týkající se oddlužení (s. 10-11); Využít firemní půjčky ke snížení daní 
půjde v Česku o rok déle - omezení úroků z nadměrných výpůjčních výdajů v ČR v připravovaném 
daňovém balíčku (s. 12); Hypotéky jsou jen pro movitější. ČNB se snaží, aby se lidé nespálili - 
regulace hypotečních úvěrů (s. 8 spec. přílohy Nejlepší banky a pojišťovny). 
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Daně  

28990VIII  

Václav Benda, kolektiv autorů  

DPH při dovozu a vývozu zboží včetně služeb na ně vázaných. Dotazy z praxe   

Praha : Svaz účetních České republiky, 2018, 64 stran  

Výklad základních obecných principů aplikace zákona o DPH při dovozu a vývozu zboží a aktuálních 
pravidel včetně osvobození od daně u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz a poskytnutí služby ve 
svobodných pásmech nacházejících se na území ČR. Následují informace GFŘ, které obsahují sdělení 
pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR a informace k opravě základu daně dle § 42 
zák. o DPH. Pravidelně zveřejňovaná stanoviska k dotazům řeší odměny členů orgánů a DPH od roku 
2019, náklady na pořízení pozemku, ztrátu daňových dokladů, krácení odpočtu DPH u auta fyzické 
osoby nebo nákup zlatých mincí a jeho zaúčtování. - Obálkový podnázev: účetnictví, daně, mzdy, 
pojištění. - ISBN: 978-80-87367-90-2 (brožováno)  

Ekonomické vědy. Ekonomie  

29171  

Eva Zamrazilová a kolektiv  

Praktické příklady z makroekonomické analýzy   

Praha : Oeconomica, 2017, 181 stran : tabulky, grafy  

Publikace vysvětluje obsahové vymezení a způsoby výpočtu hlavních makroekonomických 
ukazatelů i možnosti jejich další analýzy. Příklady jsou voleny s ohledem na skutečnou praxi 
hospodářské politiky. Obsah práce je rozčleněn do kapitol: Časové řady - základní popisné 
charakteristiky vývoje ekonomických časových řad; HDP, výpočet, ocenění a analýza jednotlivých 
složek; Národní účetnictví a makroekonomické identity - komplexní popis ekonomiky; Analýza 
vývoje spotřebitelských cen; Analýza trhu práce; Platební bilance, normální a reálný měnový kurz, 
mezinárodní srovnání ekonomik; Vládní finance a dluhová dynamika sektoru vládních institucí. - 
Vydání první - Slovník pojmů. - ISBN: 978-80-245-2252-4 (brožováno)  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

29169  

Ondřej Hartman a tým FXstreet.cz  

Začínáme na burze : jak uspět při obchodování na finančních trzích: akcie, komodity, 
forex a kryptoměny   

Brno : BizBooks, 2018, 270 stran : ilustrace  

Pravidla obchodování a investování na finančních trzích, výklad základních pojmů, budování tradingu. 
Možnosti obchodování. Obchodování versus investování. Složený úrok (compound interest). Základní 
rozdělení finančních trhů. Akcie, jejich klasifikace a akciové trhy. Futurer a komoditní trhy, přehled 
nejobchodovanějších komodit. Forex - trh 21. století. Metody analýzy finančních trhů. Plánování a 
správa financí - pravidla money managementu, investiční a obchodní plán, tradingová psychologie, 
kryptoměny. Top 10 pravidel nejen investování a zajímavosti ze světa investic. - Nové rozšířené 
vydání - V tiráži: 2. vydání. - ISBN: 978-80-265-0780-2 (brožováno) 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

29173  

Václav Šmejkal (ed.), Olga Francová, Michael Kohajda, Richard Král, Tereza Kunertová, Lenka 
Pítrová, Harald Christian Scheu, Pavel Svoboda, Magdaléna Svobodová, Aneta Vodráčková, Roman 
Vybíral, Jiří Zemánek  

Evropská unie po brexitu : Právně-institucionální budoucnost evropské integrace   

Praha : Wolters Kluwer, 2018, xvi, 223 stran  

Odchod Velké Británie z EU představuje její vytržení ze složitého integračního systému a bude mít 
pro Unii i její členské státy důsledky. Řadu z nich postihují příspěvky v této publikaci. Její text vznikl 
v době, kdy zatím nejsou známy konkrétní možné způsoby vystoupení ani budoucí uspořádání vztahů 
mezi Velkou Británií a EU. Autoři (z Právnické fakulty UK) se zaměřili na právně-institucionální 
aspekty nejen odchodu Velké Británie z EU, ale i dalšího vývoje evropské integrace bez jednoho z jejích 
dosavadních klíčových aktérů. V jednotlivých kapitolách se zaměřili na institucionální a rozpočtové 
aspekty postbrexitové reformy EU, evropský konstitucionalismus po brexitu, právní aspekty vnějších 
vztahů EU, volný pohyb osob, vliv brexitu na sociální a pracovněprávní vztahy v Evropě, mezinárodní 
ochranu lidských práv, budoucnost hospodářské a měnové unie, na úpravu daní, vnitřní trh bez Velké 
Británie a na dohled nad finančním systémem EU. V závěru knihy každý z autorů odpovídá na 
následující otázky: Kam Evropská unie po brexitu směřuje? Kde bude za osm až deset let? Jaké 
tendence v ní převládnou? Které vnitřní problémy musí vyřešit, aby výzvu představovanou brexitem 
úspěšně překonala? - Vydání první - ISBN: 978-80-7598-098-4 (brožováno)  

29162  

Fostering a dynamic global economy : a symposium sponsored by The Federal Reserve Bank of 
Kansas City, Jackson Hole, Wyo., Aug. 24-26, 2017  

Podpora dynamické globální ekonomiky : sympozium sponzorované Federální rezervní bankou 
v Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 24.-26. srpna 2017  

[Místo vydání není známé] : Federal Reserve Bank of Kansas City, ©2017, xxxi, 418 stran : tabulky, 
grafy, vzorce  

Sborník příspěvků účastníků sympozia v americkém Jackson Hole z řad akademické sféry, finančníků 
i představitelů centrálních bank z celého světa. V roce 2017 se ústředním tématem konference stala 
podpora dynamické globální ekonomiky. Sympozium se zaměřilo na to, zda regulační reformy, které 
následovaly po krizích, bránily světovému růstu; na důsledek klesající mobility pracovníků na 
dlouhodobý růst v USA; na celosvětový posun k více ochranářské politice po období liberalizace; na 
to, jak vychází najevo, že poskytování fiskální podpory při hospodářském propadu neohrožuje fiskální 
udržitelnost; a na posuny v globální nerovnováze v obchodu mezi zeměmi a na kapitálových trzích. - 
Poznámky. - (brožováno)  

29179  

Stanislava Janáčková, Kamil Janáček  

Na bojišti evropské integrace   

Praha : Institut Václava Klause 2018, 130 stran  

Publikace zaměřená na evropskou integraci, na letité soupeření Francie a Německa a na jejich 
společný rozhodující mocenský vliv. Autoři se zaměřili na makroekonomický pohled a v jeho rámci 
na kurzové a měnové systémy a vrcholící měnovou unii se společnou měnou. Tyto systémy již od 
startu evropské integrace svazují měnovou politiku svých členů a ovlivňují bezprostředně jejich 
konkurenceschopnost. Oproti měnové a kurzové politice zůstává fiskální politika zatím převážně 
doménou vlád jednotlivých členských zemí. I do ní však integrační proces více či méně zasahuje, a 
byla to právě měnová unie, která si "vynutila" první kroky směrem k fiskální (či transferové) unii. 
Dalším novým procesem, který otevírá cestu k politické unii v Evropě je dle autorů záměrně 
podporovaná masová migrace, která hrozí vyústit v „migrační unii“, charakterizovanou nejen zásadním 
oslabením národních států, ale ohrožením celé evropské civilizace. Tento proces se dotýká i těch zemí EU, 
které nejsou součástí měnové integrace. - Vydání první - ISBN: 978-80-7542-045-9 (brožováno)  
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

29161  

Richard Baldwin  

The great convergence : information technology and the new globalization   

Velká konvergence : informační technologie a nová globalizace  

Cambridge, Massachusetts ; London, England : Harvard University Press, 2016, 329 stran : tabulky, grafy  

Mezi roky 1820 a 1990 se podíl světových příjmů na dnešní bohaté národy zvýšil z dvaceti procent na 
téměř sedmdesát. Od té doby tento podíl klesl až na hodnotu, kde byl v roce 1900. Jak vysvětluje 
Richard Baldwin, tento zvrat štěstěny odráží novou dobu globalizace, která se drasticky liší od staré. 
V devatenáctém století globalizace pokročila kupředu, když síla páry a mezinárodní mír snížily 
náklady na přesun zboží přes hranice. To byl spouštěcí mechanismus průmyslové aglomerace a růstu, 
který poháněl dnešní bohaté národy k nadvládě. To byla velká divergence. Nová globalizace je řízena 
informačními technologiemi, které radikálně snižují náklady na přesun myšlenek přes hranice. Díky 
tomu bylo pro nadnárodní firmy praktické přesunout náročnou práci do rozvojových zemí. Ale aby se 
celý výrobní proces udržel v synchronizaci, společnosti dodaly také své marketingové, manažerské a 
technické know-how v zahraničí spolu s offshore pracemi. Nová možnost kombinace high-tech a 
nízkých mezd přivodila rychlou industrializaci několika rozvojových zemí, současnou 
deindustrializaci rozvinutých zemí a komoditní supercyklus, který nyní doznívá. Výsledkem je dnešní 
velká konvergence. Protože globalizace je nyní poháněna rychlými technologickými změnami a 
roztříštěností výroby, její dopad je mnohem rychlejší, selektivnější, nepředvídatelnější a 
nekontrolovatelný. Jak kniha objasňuje, nová globalizace představuje bohaté i rozvíjející se národy 
stejně jako bezprecedentní politické výzvy v jejich úsilí o udržení spolehlivého růstu a sociální 
soudržnosti. - Poznámky. - ISBN: 978-0-674-66048-9 (vázáno) 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

29176  

Nikita Odintsov  

Geopolitika ropy   

Praha : Karolinum, 2018, 235 stran, 44 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace, mapy  

Monografie usiluje o vymezení teoretických konceptů a detailní analýzu vývoje a změn režimů 
obchodu s ropou. Jejím cílem je určit místo, které zaujímá ropa v geopolitické a ekonomické dimenzi 
mezinárodních vztahů mezi hlavními exportéry a importéry. Prostřednictvím geoekonomického 
přístupu autor objasňuje, jak jsou události politicky a ekonomicky propojené. První část knihy 
představuje teoretickou diskusi o hledání konceptu výzkumu vztahů mezi importéry a exportéry 
energetických surovin a poté formulování geoekonomického přístupu. Druhá část se soustředí na 
proces konsolidace energetického sektoru v Perském zálivu, kdy se těžiště ropného režimu přesunulo 
od mezinárodních společností k národním vládám (formování ropného režimu, jeho první krize, 
fundamentální změny během sedmdesátých a osmdesátých let). Třetí část přibližuje stupňování 
americké přítomnosti v regionu a vliv Spojených států na ropné režimy. Autor podrobně analyzuje 
vývoj a změny ropných režimů od konce druhé světové války až do událostí roku 2017. Na příkladu 
vztahů mezi USA a blízkovýchodními exportéry vysvětluje panující rozpory mezi anarchickou 
politickou strukturou a hierarchickou ekonomickou strukturou mezinárodního systému a také způsob, 
jak ovlivňují ropné režimy. - První vydání - ISBN: 978-80-246-3818-8 (brožováno) 
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Pojišťovnictví. Sociální péče  

29164  

OECD  

Pensions at a glance 2017 : OECD and G20 indicators   

Pohled na důchody 2017 : ukazatele zemí OECD a G20  

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2017, 163 stran : tabulky, grafy, 
rámečky   

Zpráva zdůrazňuje důchodové reformy, které země OECD a G20 uskutečnily za poslední dva roky. 
Jedna zvláštní kapitola se zaměřuje na flexibilní možnosti odchodu do důchodu v zemích OECD a 
diskutuje o preferencích lidí ohledně pružného odchodu do důchodu, skutečném využívání těchto 
programů a dopadu na úroveň dávek. Toto vydání také aktualizuje informace o klíčových rysech 
důchodového zabezpečení v zemích OECD a poskytuje projekce důchodů pro dnešní pracovníky. 
Nabízí ukazatele týkající se návrhu důchodových systémů, nároků na důchod, demografického a 
ekonomického kontextu, v němž fungují důchodové systémy, dále ukazatele příjmů a chudoby starších 
osob, finančních systémů důchodových systémů a soukromých důchodů. - Poznámky, přílohy. - ISBN: 
978-92-64-28749-5 (brožováno) Plný text dostupný z: http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en   

29177  

Rutger Bregman ; přeložil Tomáš Jeník  

Utopie pro realisty : nepodmíněný příjem, otevřené hranice, 15 hodin práce týdně   

Praha : Knižní klub, 2017, 252 stran : ilustrace, mapy  

Žijeme ve společnosti plné změn, která je bohatší než kdy dříve, a přitom máme paradoxně stále méně 
času pro sebe a své zájmy. Pracujeme na mnohdy zbytečných pozicích a sociální nerovnosti se vlivem 
globalizace prohlubují. Není tedy čas předefinovat to, co znamená pokrok moderní společnosti? 
Nizozemský historik R. Bregman v knize dokládá, že se může vytvořit společnost, v níž utopistické 
představy budou nejen uskutečnitelné, ale dokonce nevyhnutelné. Všechny civilizační milníky byly 
kdysi zdánlivě nerealistickými myšlenkami. A ty dnešní, jako je základní nepodmíněný příjem, 
otevřené hranice či kratší pracovní týden, se mohou stát skutečností. Své teze autor předkládá 
přesvědčivým způsobem a dokládá je množstvím odkazů na historické a jiné vědecké prameny. 
Neomezuje se pouze na kritiku, nýbrž nabízí i řešení týkající se např. nezaměstnanosti a sociální 
nerovnosti. - Vydání první - ISBN: 978-80-242-5915-4 (vázáno)  

Právo  

29174  

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová, Jan Dědič a kolektiv  

Obchodní právo : podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele   

Praha : Wolters Kluwer, 2016, 735 stran  

Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. V dalších 
kapitolách se zabývá postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho 
podnikatelské činnosti. Vysvětluje veřejnoprávní rámec podnikání, práva k nehmotným statkům při 
podnikání, právo na ochranu hospodářské soutěže, povahu práva nekalé soutěže, cenné papíry a 
zaknihované cenné papíry, úpadek podnikatele, jeho důsledky a způsoby řešení. Následuje výklad 
závazků s účastí podnikatele např. veřejné zakázky a jejich zadávání, kupní a jiné smlouvy. Závěrečné 
kapitoly popisují odpovědnost podnikatele za škodu a za prodlení a administrativní a trestní 
odpovědnost podnikatele. - Vydání první - ISBN: 978-80-7552-333-4 (vázáno)  

15392/83  

Ústavní soud České republiky  

Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 83, ročník 2016 - IV. díl   

V Praze : C.H. Beck, 2018, 970 stran +1 CD ROM  

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 
nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 

http://dx.doi.org/10.1787/pension_glance-2017-en
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díle nálezy č. 184 až č. 151, usnesení č. 14 až 16 z roku 2016 a stanoviska pléna Ústavního soudu 
č. 43/16 a 44/16. - Vydání první - CD ROM s obsahem a s věcným rejstříkem zahrnuje veškeré 
vydané svazky, tj. od č. 1 do č. 83. - ISBN: 978-80-7400-700-2 (vázáno)  

29184I  

Josef Benda  

Sbírka starého umění Národní galerie v Praze a její předchůdci - od počátků k marné 
současnosti. 1. díl   

Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2018, 428 stran :  

Studie důsledně mapuje restituce uměleckého majetku po roce 1989, především Sbírky starého umění 
Národní galerie v Praze (dále jen NG). V úvodní kapitole jsou analyzovány historickoprávní 
souvislosti od vzniku Československa. Na ně navazuje výčet souvislostí, předpokladů a vývoje 
restitučních procesů po roce 1989. Autor studie míní, že ty v konečném důsledku umožnily rozpad 
Sbírky starého umění NG, jakož i dalších veřejných sbírek umění v ČR. Druhá kapitola popisuje 
postavení restitučních a souvisejících právních předpisů v rámci českého právního řádu, právní 
zakotvení NG v Praze a analyzuje předpisy restituční legislativy přijaté po roce 1989. Další část 
popisuje historický vývoj Sbírky starého umění NG v Praze a jejích předchůdců do roku 1989, a to od 
doby rudolfinských sbírek až po historii vývoje fondů Sbírky starého umění NG od roku 1796 do roku 
1989. Čtvrtá kapitola sleduje postupný rozpad sbírek, spočívající v odvolání klíčových dlouhodobých 
zápůjček a uskutečnění restitucí. Autor mapuje umělecká díla vydaná v restitucích dohodou, v církevních 
restitucích, díla o jejichž vydání byly vedeny soudní spory, ale také akvizice děl po roce 1989. 
V závěrečná kapitole pak rozpad uměleckých sbírek kriticky hodnotí a zamýšlí se nad budoucím 
vývojem. V druhém díle studie navazují na text detailně vypracované tabulky, které obsahují přehled 
ztracených, restituovaných, prodaných uměleckých děl, ale také akvizice po roce 1989 včetně 
obrazové přílohy. - ISBN: 978-80-88018-20-9 (brožováno)  

29184II  

Josef Benda  

Sbírka starého umění Národní galerie v Praze a její předchůdci - od počátků k marné 
současnosti. 2. díl   

Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2018, Strana 435 až 728 : fotokopie  

V druhém dílu studie, která mapuje restituce uměleckého majetku po roce 1989 (především Sbírky 
starého umění Národní galerie v Praze) jsou detailně vypracované tabulky, které zachycují informace 
o ztracených, restituovaných a prodaných uměleckých dílech sbírky starého umění a informace o akvizicích 
po roce 1989. Následuje obrazová příloha s fotokopiemi uměleckých děl, přehled uměleckých děl 
požadovaných katolickou církví a katolickými řeholními řády v rámci církevních restitucí a fotokopie 
aktuálních dokumentů týkajících se Národní galerie v Praze. - (brožováno)  

29172  

Pavel Šámal, Jan Dědič, Tomáš Gřivna, František Púry, Jiří Říha  

Trestní odpovědnost právnických osob : komentář   

V Praze : C.H. Beck, 2018, LIV, 930 stran  

Komentované znění zák. č. 418/2011 Sb., zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, ve znění pozdějších zákonů. Zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických 
osob, tresty a ochranná opatření, které lze uložit, a postup v řízení proto právnickým osobám. Úvod 
přináší vhled do historie trestní odpovědnosti právnických osob v kontinentálním trestním právu 
i v anglosaských státech a přehled trestněprávních norem v jednotlivých evropských zemích. 
Komentář doplňuje judikatura. Text publikace odpovídá právnímu stavu a judikatuře k březnu 2018. - 
2. vydání - ISBN: 978-80-7400-592-3 (vázáno) 
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29170  

Barbora Vlachová  

Vyvlastnění a ochrana investic   

V Praze : C.H. Beck, 2018, xv, 133 stran  

Publikace se zabývá ochranou a podporou zahraničních investic v kontextu vyvlastnění. Úvodní 
kapitoly nabízejí vymezení základních pojmů (definice investor a investice, způsoby a režimy 
zacházení s investicí), stručný vhled do historie ochrany investic a prameny právní úpravy, tj. normy 
zabývající se podporou zahraničních investic, ochranou majetku zahraničních investorů a 
vyvlastněním. Následuje kapitola, která se věnuje institutu vyvlastnění v mezinárodním investičním 
právu. Další část výkladu přináší rozbor problematiky v českém právu, nabízí vybrané případy 
investičních sporů a aktuálních investičních sporů vedené proti ČR. Výklad seznamuje se dvěma typy 
přístupů k odlišení zásahu do majetku investora. První přístup vnímá problém především ze strany 
státu a jeho užitku z provedeného opatření, druhý naopak posuzuje situaci z hlediska investora, kdy 
stěžejní roli hraje efekt opatření státu na investici. Autorka mapuje judikaturu i zahraniční literaturu 
k oběma přístupům. Nabízí rovněž vlastní úvahy de lege ferenda a nastiňuje možný budoucí vývoj 
právní úpravy této problematiky. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-708-8 (brožováno)  

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

29000/1276  

Bankovnictví. Finanční trh : finanční konglomeráty, praní špinavých peněz, centrální evidence účtů, 
stavební spoření : redakční uzávěrka 1.9.2018  

29000/1280  

Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Státní zastupitelství : redakční uzávěrka 
10.9.2018  

29000/1275  

Občanský zákoník : novelizované znění : redakční uzávěrka 20.8.2018  

29000/1282  

Pojišťovnictví : nový zákon o distribuci pojištění a zajištění od 1.12.2018, zákon o pojišťovnictví a 
vyhlášky, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla : redakční uzávěrka 17.9.2018  

29000/1278  

Regionální školství. Pedagogičtí pracovníci : redakční uzávěrka 3.9.2018  

29000/1274  

Živnostenské podnikání : předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 20.8.2018   

29000/1277  

Životní prostředí : redakční uzávěrka 1.9.2018  

Účetnictví  

29157  

Lenka Krupová  

Leasingy podle IFRS : IFRS 16 leasingy, praktické aplikace, příklady   

Praha : 1. VOX, 2017, 116 stran : tabulky  

V lednu 2016 byl vydán nový standard IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem mění účtování a 
vykazování leasingů, konkrétně u nájemce. Standard nahrazuje stávající úpravu leasingů podle IAS 17 
Leasingy a bude v účinnosti od 1. ledna 2019. Publikace přibližuje požadavky nového standardu, 
včetně mnoha řešených příkladů. Úvodní výklad vysvětluje posouzení smlouvy, zda se jedná o leasing. 
Následuje přehled výjimek ze standardu, aplikace standardu na soubory leasingů u nájemce, rozdělení 
smlouvy na části, které souvisejí a nesouvisejí s leasingem a stanovení doby leasingu. Následují 
příklady účtování a vykazování leasingu u nájemce a u pronajímatele. - Vydání první - ISBN: 978-80-
87480-54-0 (brožováno)  
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International Public Sector Accounting Standards Board ; překlad připraven skupinou překladatelů 
z Nejvyššího kontrolního úřadu ČR  

Příručka Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor, vydání 2016. Svazek 
I[elektronický zdroj]  

New York : International Federation of Accountants, 2017, 1020 stran  

Překlad mezinárodních účetních standardů IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), 
které se používají v účetnictví a účetním výkaznictví účetních jednotek ve veřejném sektoru po celém 
světě. Příručka obsahuje koncepční rámec finančního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru 
pro všeobecné použití a texty standardů IPSAS č. 1 - 27 v znění ke dni 31.1.2016. - Třetí vydání 
v českém jazyce - Název originálu: Handbook of international public sector accounting 
pronouncements. - ISBN: 978-80-270-2992-1 (on-line). Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 
Earchiv/2018/09/ipsas_2016_svazek1.pdf   

International Public Sector Accounting Standards Board ; překlad připraven skupinou překladatelů 
z Nejvyššího kontrolního úřadu ČR  

Příručka Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor, vydání 2016.Svazek 
II[elektronický zdroj] /  

New York : International Federation of Accountants, 2017, 1020 stran  

Překlad mezinárodních účetních standardů IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), 
které se používají v účetnictví a účetním výkaznictví účetních jednotek ve veřejném sektoru po celém 
světě. Příručka obsahuje koncepční rámec finančního výkaznictví účetních jednotek veřejného sektoru 
pro všeobecné použití a texty standardů IPSAS č. 28 - 38 v  znění ke dni 31.1.2016 a doporučení 
praktických postupů. - Třetí vydání v českém jazyce - Název originálu: Handbook of international 
public sector accounting pronouncements. - ISBN: 978-80-270-2992-1 (on-line). Plný text dostupný z: 
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2018/09/ipsas_2016_svazek2.pdf   

29180  

Jan Huleš  

Účetní předpisy pro pojišťovny : komentář : kapitoly z historie účetního práva   

Praha : Leges, 2018, 238 stran : tabulky  

Průvodce účetním právem pro pojišťovny. Jednotlivé kapitoly publikace postupně seznamují s aktivy a 
pasivy pojišťovny, s oblastí nákladů a výnosů, se směrnou účtovou osnovou, účetními metodami a 
jejich použitím. Komentář dále vysvětluje účetní závěrku a výroční zprávu, konsolidovanou účetní 
závěrku, audit i zveřejňování účetních informací. Závěr průvodce nabízí výklad historie právní úpravy 
účetnictví a jeho metodiky v Československu a následně v České republice od 50. let 20. století až do 
stavu právní úpravy k 31.12.2017. Uvádí také informace o změnách, k nimž došlo od 1.1.2018. 
Nezbytně a kriticky se zmiňuje také právo EU v této oblasti. - 1. vydání - ISBN: 978-80-7502-282-0 
(brožováno)  

Veřejné finance. Rozpočet  

29163  

Organisation for Economic Co-operation and Development  

OECD sovereign borrowing outlook 2018   

Výhled vývoje státního dluhu zemí OECD 2018  

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, ©2018, 90 stran : tabulky, grafy, 
rámečky   

Zpráva poskytuje data a informace z oblasti úvěrových potřeb státu. Zabývá se strategiemi financování 
a řízením dluhu v zemích OECD a v seskupeních zemí. Zahrnuje: hrubé a čisté úvěrové potřeby; 
obchodovatelný státní dluh; interakce mezi fiskální politikou, řízením veřejného dluhu a měnové 
politiky; strategie, postupy a nástroje financování; přehled plánů rezervního financování; alternativní 
přístupy ke státnímu dluhu a likviditu na trhu státních dluhopisů. - Poznámky, přílohy. - ISBN: 978-
92-64-29259-8 (brožováno)  

 

http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2018/09/ipsas_2016_svazek1.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/Earchiv/2018/09/ipsas_2016_svazek1.pdf
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Ostatní  

29165  

George Packer  

The unwinding : an inner history of the new America   

Uvolnění : skryté dějiny nové Ameriky  

New York : Farrar, Straus and Giroux, 2014, vi, 434 stran  

Americká demokracie je sužována pocitem krize. Seizmické posuny během jedné generace vytvořily 
zemi vítězů a poražených, což umožnilo bezprecedentní svobodu a přerušilo společenskou smlouvu, 
posunulo politický systém na pokraj rozpadu a přimělo nezakotvené občany k hledání nových cest. 
Autor v knize originálním způsobem vypráví příběh o změnách Spojených států mezi lety 1978-2012. 
Prochází životy několika Američanů, včetně syna tabákových farmářů, který se stane evangelistou 
nové ekonomiky na venkovském jihu, tovární dělnice z oblasti Rezavého pásu, která se snaží překonat 
kolaps svého města, znalce z Washingtonu, oscilujícího mezi politickým idealismem a vábením 
organizovaných peněz a miliardáře ze Silicon Valley, který zpochybňuje význam internetu a dospívá k 
radikální vizi budoucnosti. Packer prolíná tyto intimní příběhy s biografickými náčrty předních 
osobností éry, od Newta Gingriche až po Jay-Z a vytváří koláže z novinových titulků, reklamních 
sloganů a textů písní, které zachycují tok událostí a jejich podtext. Packerova románová a 
kaleidoskopická historie nové Ameriky je jeho dosud nejambicióznější prací. - Poznámky. - ISBN: 
978-0-374-53460-8 (brožováno)  
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