
Informace Odborné knihovny MF                                                       

__________________________________________________________________________________________ 

 

  



                                                                                                                   Informace Odborné knihovny MF  

                        ____________________________________________________________________________________________ 

2 

 

 

 

Finanční a ekonomické 

INFORMACE 

Dokumentační bulletin MF 

Přehled dokumentovaných článků, 
knih a dalších informačních zdrojů 

Vydavatel:  
Ministerstvo financí, odbor Provoz ICT 
Oddělení Informační podpora 
a knihovna 

IČ 00006947 

Technická redakce:   
Mgr. J. Machonský 

Redakční rada:  
Mgr. J. Benda, Mgr. M. Benda B. A., 
Ing. Mgr. T. Dudáčková, 
Bc. I. Janoušková, Ing. Bc. D. Kný, 
Mgr. J. Machonský, Bc. H. Nováková, , 
PhDr. L. Tvrdá, Mgr. E. Vaňová 

Evid. číslo periodického tisku: 
MK ČR E 18634 
Identifikační číslo ISSN: 1804-7262 

Redakce:  
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
Tel.: 257 042 588 
e-mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Distribuce:  
Ministerstvo financí, odbor Provoz ICT, 
odd. Informační podpora a knihovna,   
Letenská 15, 118 10 Praha 1 
Tel.: 257 042 588 
e-mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Číslo odevzdáno do tisku 30. 4. 2019 
Vychází  1x měsíčně, zdarma 
 
Elektronický archiv: 
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php 
 (intranet) 
http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/ 
sluzby-verejnosti/odborna-knihovna/ 
dokumentacni-bulletin (internet) 
 
Do čísla přispěli:  
Mgr. M. Benda, B. A.,                          
Ing. Mgr. T. Dudáčková, Bc. I. Janoušková, 
Ing. Bc. D. Kný, Bc. H. Nováková, 
PhDr. L. Tvrdá, Mgr. E. Vaňová 
 

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

V rubrice Podrobně k tématům najdete přehledový článek 
„Cum-ex aneb k daňovým machinacím s dividendami nejen 
v Německu“. Text se věnuje skandálům spojeným s vícečetným 
čerpáním vratky nebo započtením u daně z kapitálových příjmů, 
vysvětluje fungování obchodů cum-ex a přibližuje diskuzi 
expertů nad legálností takových transakcí. Pozornost je věnována 
problémům nedostatečné legislativy a kontroly, odhadovaným 
výším škod, možnostem zjednání nápravy a potrestání viníků. 
Problematika je zajímavá mimo jiné kvůli podezřením, že 
cílem podobných podvodných obchodů mohou být též 
veřejné finance České republiky. 

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 

Český statistický úřad publikoval na svém webu 
dokument Česká republika v mezinárodním 
srovnání (vybrané údaje) – 2017: 

https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-
mezinarodnim-srovnani-vybrane-udaje-2016 
 

Publikováno na webu MF 

Makroekonomická predikace - duben 2018: 

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

Pravidelný speciální monitoring za období 
29. 3. 2019 – 29. 4. 2019 se tentokrát věnuje tématu: 

Sektorová daň pro banky, pojišťovny a mobilní 
operátory 

Byl zpracován z tištěných médií, televize, rozhlasu 
a internetových serverů a naleznete jej včetně 
archivu starších monitoringů v sekci Monitoring 
médií na adrese: 

http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
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Cum-ex aneb k daňovým machinacím s dividendami nejen v Německu  

Mgr. Marek Benda, B. A. 

Oddělení 5904, Informační podpora a knihovna 

 

Patrně největší daňový skandál v německých a možná i evropských poválečných dějinách představují 

aféry kolem tzv. obchodů cum-ex. V principu se jedná o vícečetné čerpání vratky nebo započtení 

u daně z kapitálových příjmů, čehož bylo dosahováno transakcemi s akciemi mezi vícero aktéry kolem 

dne splatnosti dividendy. Obchody přitom mohly ještě na počátku této dekády probíhat – často kvůli 

nedostatečné legislativě a kontrole – bez velkého rizika odhalení a podle některých expertů dokonce 

legálně. Německá státní pokladna však na takovýchto obchodních strategiích soukromých investorů, 

daňových poradců a bank tratila miliardové částky. Ani změnami německých zákonů v letech 2007, 

2011 a 2016 přitom celá záležitost zdaleka neskončila, což na podzim 2018 potvrdila zjištění 

investigativních novinářů ze serveru Correctiv. Mimo to se tato praxe po zpřísnění německé legislativy 

o to masivněji přesunula do sousedních států, kde i za asistence některých předních bank rovněž 

způsobila veřejným rozpočtům nemalé škody, přičemž v ojedinělých případech dokonce vedla k trestnímu 

stíhání whistleblowerů a novinářů.
1
 Tento přehledový článek nejprve nastíní fungování obchodů cum-

ex. Hlavním těžištěm textu ale bude diskuse expertů o legálnosti těchto transakcí, představení 

poznatků novinářů v celé aféře a konání odpovědných institucí ve věci zjištění zavinění, zjednání 

nápravy a potrestání viníků.  

Jak obchody cum-ex v Německu probíhaly, lze s určitým zjednodušením v šesti krocích ukázat na 

hypotetickém příkladu, s nímž pracovala německá veřejnoprávní televize ARD ve svém zpravodajství
2
:      

1. Investor A vlastnil akcie německého burzovního koncernu v hodnotě 15 milionů eur 

s nárokem na dividendu.  

2. Do hry vstoupil před dnem vyplacení dividendy investor C, který koupil tyto akcie 

s dividendou („cum“) za 15 milionů. C je ovšem nezakoupil přímo od A, ale od investora B. 

Investor B však tyto akcie ještě nevlastnil, ale prováděl tzv. prázdný prodej (Leerverkauf či 

short sale), který se zpravidla užívá při spekulacích na pokles ceny. 

3. Když byla vyplacena dividenda, jež kupříkladu činila 500 tisíc eur, německou daň 

z kapitálových příjmů ve výši 25% zadržel a finančnímu úřadu přímo odvedl daný koncern. 

Investor A ale získal od své depotní banky potvrzení o zaplacení této daně, na základě kterého 

si za určitých okolností mohl u finančního úřadu nárokovat její vratku, respektive započtení ke 

své dani z příjmů. Daň z dividend (kapitálových příjmů) je totiž úzce navázaná na zdaňování 

příjmů jiným způsobem (zejm. daň z příjmů FO či PO). 

4. Teprve poté prodává investor A své akcie B, který ale za ně zaplatil pouze cenu po odečtení 

dividendy: 14,5 mil. eur. Tím došlo k transferu „ex“ (tj. bez dividendy). 

5. Až teď mohl investor B dostát svému závazku a převést akcie investoru C, nicméně již bez 

dividendy (tj. v hodnotě 14,5 milionů eur). Investor B tak dlužil C tzv. kompenzační platbu, 

kterou částečně dorovnal 375 tisíci eur. Na zbývajících 125 tisíc ale už C dostal od své banky 

daňové potvrzení s nárokem na daňovou vratku nebo započtení. Banka investora C nebyla 

                                                      
1
 K tomu například například příběh stíhání a obžaloby německého právníka a dvou whistleblowerů banky Safra 

Sarasin ve Švýcarsku popsaný v článku IWERSEN, Sönke; VOTSMEIER, Votsmeier. Von Verrat und Spionage. 

Handelsblatt. 2019, 34 (18. 2. 2019), 32. ISSN 0017-7296; hamburské státní zastupitelství ale na žádost švýcarských 

orgánů vyšetřuje i šéfredaktora Correctivu Olivera Schröma, viz CORRECTIV. Staatsanwaltschaft nimmt 

CORRECTIV-Chefredakteur Oliver Schröm wegen Cum-Ex-Recherchen ins Visier. In: CORRECTIV.org 

[online]. 11. Dezember 2018 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: https://correctiv.org/wp-content/uploads/2018/12/ 

PM-lang_Ermittlungen-Oliver-Schro%CC%88m.pdf.
 

2
 ARBEITSGEMEINSCHAFT DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN RUNDFUNKANSTALTEN DER 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (ARD). Infografiken: So funktionierten die "Cum-Ex"-Geschäfte. 

In: TAGESSCHAU.de [online]. [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/cum-

ex-deals102.html. 

https://correctiv.org/wp-content/uploads/2018/12/PM-lang_Ermittlungen-Oliver-Schro%CC%88m.pdf
https://correctiv.org/wp-content/uploads/2018/12/PM-lang_Ermittlungen-Oliver-Schro%CC%88m.pdf
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/cum-ex-deals102.html
https://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/cum-ex-deals102.html
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schopna (nebo nechtěla) rozlišit, zda akcie pocházely přímo od jejich vlastníka, nebo 

z prázdného prodeje. 

6. Tím ale celý koloběh neskončil: investor C prodal akcie za 14,5 mil. eur zpět jejich 

původnímu majiteli A. Mezitím ale již oba uplatnili nárok na daňovou vratku. Německý stát 

tedy vyinkasoval pouze jednu daňovou platbu, kterou ale následně dvakrát vrátil, protože 

nebylo z jeho hlediska jednoznačné, kdo v jakém okamžiku držel akcie s nárokem na vratku 

nebo započtení. Celkový výnos si všichni investoři rozdělili mezi sebou. 

Právě redaktoři německé televize ARD, konkrétně pořadu „Panorama“ jejího severoněmeckého kanálu 

NDR, patřili v posledních letech mezi hlavní informátory veřejnosti o celé aféře. Ve spolupráci se 

svými novinářskými kolegy z týdeníku Die Zeit se podíleli na obsáhlé rešerši geneze obchodů cum-ex 

v Německu, kterou v červnu 2017 zveřejnili na webových stránkách zmíněného hamburského 

periodika pod názvem Der größte Steuerraub in der deutschen Geschichte
3
. Článek popisuje počátek 

celé aféry v Německu, kdy v polovině roku 2011 vzbudily podezření jedné úřednice Spolkového 

ústředního úřadu pro daně (Bundeszentralamt für Steuern) dvě žádosti o vratku daně z dividend. 

Žadateli byly dva americké penzijní fondy pouze s jedním a tím samým beneficientem, které 

v krátkém čase koupily a prodaly německé akcie v celkové hodnotě 6,4 miliard eur a každý z nich si 

nárokoval vrácení daně za 54 milionů eur. Takto vysoké sumy ve spojení s nevýznamnými a vzájemně 

úzce provázanými subjekty (majícími podle zjištění reportérů i stejnou adresu, z nichž jeden fond 

disponoval ještě virtuálním sídlem na newyorské Wall Street) se jevily krajně neobvykle a spustily 

mechanismus kontrol, který vyústil v celý skandál doprovázený sérií policejních zátahů, obvinění a 

dalších legislativních změn. Podle článku ale ani tehdy nebyla rizika spojená s obchody cum-ex zcela 

neznámá, neboť již v roce 1992 na ně měl upozornit úředník hesenského ministerstva hospodářství 

August Schäfer. Ten vypracoval tajnou zprávu s popisem mechanismu celého podvodu, byť mnohem 

větší pozornost měl Schäfer věnovat příbuzným a rovněž velmi oblíbeným machinacím, obchodům 

cum-cum. Tyto obchody se od cum-ex liší v tom, že je nelze uplatnit pro vícečetné vratky nebo 

započtení (pozn.: výše uvedený koloběh u cum-ex může obsahovat i více aktérů a transakcí než 

v uvedeném příkladu). Cum-cum „deals“ se také týkají výlučně transakcí akcií mezi zahraničním 

akcionářem, tuzemským subjektem a bankou, kdy peněžní dům zapůjčí za poplatek či prodá za předem 

smluvenou cenu balík akcií s nárokem na dividendu v držení zahraničního podílníka tuzemskému 

subjektu (např. obchodníku s cennými papíry). Tento subjekt inkasuje čistou dividendu a poté akcie 

prodá či převede jejich původnímu majiteli. Zahraniční akcionář se tímto způsobem vyhne platbě 

tuzemské daně z kapitálových příjmů ke dni splatnosti dividendy a tuzemskému subjektu vznikne 

nárok na vratku či započtení daně, o níž se rozdělí s dotyčným zahraničním podílníkem. Z výsledné 

transakce tak mají zisk všichni zúčastnění, ovšem opět na úkor veřejných rozpočtů.
4
    

Nedaleko Schäfera na frankfurtském finančním úřadě s působností pro burzovní čtvrť ale tehdy 

pracoval i referent Hanno Berger, jenž v současnosti platí za předního architekta obchodů cum-ex 

(pozn.: v roce 2018 jej státní zastupitelství z Frankfurtu nad Mohanem navrhlo obžalovat z daňových 

úniků
5
). Berger odešel v roce 1996 do soukromého sektoru a založil si vlastní poradenskou kancelář 

s dobrou reputací, mezi jejíž klienty podle Die Zeit patřili například spoluvlastníci BMW nebo 

podniky Adidas či Karstadt. Do obchodů cum-ex se Berger měl zapojit nejpozději v roce 2006 a jeho 

                                                      
3
 ACKERMANN, Lutz; BECKER, Benedikt; DAUBENBERGER, Manuel; FAIGLE, Philip; POLKE-MAJEWSKI, 

Karsten; ROHRBECK, Felix; SALEWSKI, Christian; SCHRÖM, Oliver. Der größte Steuerraub in der deutschen 

Geschichte. In: ZEIT.de [online]. Editiert am 8. Juni 2017, 8:43 Uhr [cit. 2019-03-22]. Dostupné z: https://www.zeit.de/ 

2017/24/cum-ex-steuerbetrug-steuererstattungen-ermittlungen.  
4
 Nelegálnost u obchodů cum-cum lze ovšem konstatovat ještě obtížněji než u cum-ex, přičemž diskuse v odborné 

veřejnosti o těchto obchodech je přinejmenším stejně obsáhlá. Z tohoto důvodu není jejich problematika v tomto 

článku představena se stejnou mírou detailnosti.   
5
 K obžalobě a osobnosti Hanno Bergera, který od r. 2012 žije ve Švýcarsku, viz IWERSEN, Sönke; 

VOTSMEIER, Volker. Erste Anklage im Cum-Ex-Skandal erhoben – Hanno Berger im Fokus. In: 

HANDELSBLATT.com [online]. 03.05.2018 – 18:00 Uhr [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.handelsblatt.com/ 

finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/dubiose-steuerstricks-erste-anklage-im-cum-ex-skandal-erhoben-hanno-berger-

im-fokus/21239608.html?ticket=ST-3791490-ra4N6fhCMfChP5jsnJQJ-ap1.  

https://www.zeit.de/2017/24/cum-ex-steuerbetrug-steuererstattungen-ermittlungen
https://www.zeit.de/2017/24/cum-ex-steuerbetrug-steuererstattungen-ermittlungen
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/dubiose-steuerstricks-erste-anklage-im-cum-ex-skandal-erhoben-hanno-berger-im-fokus/21239608.html?ticket=ST-3791490-ra4N6fhCMfChP5jsnJQJ-ap1
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/dubiose-steuerstricks-erste-anklage-im-cum-ex-skandal-erhoben-hanno-berger-im-fokus/21239608.html?ticket=ST-3791490-ra4N6fhCMfChP5jsnJQJ-ap1
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/cum-ex/dubiose-steuerstricks-erste-anklage-im-cum-ex-skandal-erhoben-hanno-berger-im-fokus/21239608.html?ticket=ST-3791490-ra4N6fhCMfChP5jsnJQJ-ap1
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optimalizační modely nijak nezhatila ani přísnější legislativa z roku 2007
6
, která byla požadovaná už 

od roku 2002 německou bankovní asociací a dle níž byly banky spravující konto prodávajícího 

v prázdném prodeji (tj. investora B z příkladu) zavázány k odvedení daně z kapitálových příjmů 

(srážkové dani). Protože však takový závazek v podobě této „fikce daně z dividend“ nebylo možné 

aplikovat na zahraniční banky, přesunulo se těžiště obchodů cum-ex právě tam. Redaktoři z Die Zeit 

se s ohledem na tuto skutečnost domnívají, že tímto legislativním impulsem, který si německé 

ministerstvo financí nechalo navrhnout bankovní asociací, proběhlo pouze „vykolíkování hřiště“ pro 

obchodníky v cum-ex, aby mohli svá schémata skutečně rozvíjet. Podle výpočtů
7
 daňového experta 

Christopha Spengela a jeho týmu z Mannheimské univerzity došlo pro německý státní rozpočet 

k daňovému výpadku ve výši alespoň 7,2 miliard eur u obchodů cum-ex, ovšem pouze na základě dat 

z let 2005 až 2011). U obchodů cum-cum je pak výsledná škoda dokonce odhadována na 24,6 miliard 

eur za léta 2001 až 2016, než došlo k legislativnímu podvázání i těchto transakcí. Za 31,8 miliard eur, 

jež cum-ex a cum-cum měly podle těchto kalkulací celkově stát státní kasu, by bylo v Německu 

možné pokrýt více než roční náklady spojené s uprchlickou krizí z let 2015 a 2016, případně postavit 

1200 kilometrů dálnic nebo 36krát budovu Labské filharmonie v Hamburku. Mezi vyšetřované či 

obviněné přitom patří podnikatelé a subjekty s vysokým kreditem ve společnosti, jako byla hamburská 

Warburg-Bank rodiny Oleariusových, majitelé řetězce drogerií Müller, výrobce masných produktů 

a šéf dozorčí rady FC Schalke 04 Clemens Tönnies nebo bývalí majitelé hornofalckého podniku 

Pfleiderer AG, tedy zástupci v Německu ceněného „středního stavu“. Poněkud pikantní příchuť má 

spolupachatelství zemské banky HSH Nordbank, která tak činila dokonce v době své sanace ze 

státního rozpočtu, když se potýkala s dopady finanční krize a krachy svých rejdařských klientů. 

Mezitím ale docházelo k postupnému zpřísňování podmínek pro cum-ex obchody a počínaje rokem 

2012 jim mělo být již zcela zamezeno. Od roku 2014 také probíhá policejní vyšetřování pod dozorem 

státní zástupkyně z Kolína nad Rýnem Anne Brorhilker doprovázené sérií zatýkání a domovních 

prohlídek, byla ustanovena parlamentní vyšetřovací komise a v roce 2016 zákonodárce omezil také 

prostor pro obchody cum-cum. Jak však bude ještě patrno, diskuse o potrestání viníků a účinném 

zabránění úniků u daně z dividend tím byla spíše započata než završena.   

Předmětem kontroverzí se totiž stala samotná trestněprávní postižitelnost účastníků cum-ex. K tomuto 

tématu vyšla v uplynulých letech řada odborných statí, z nichž značnou dávku skepse vůči možnostem 

trestního práva vyjádřili advokáti Rainer Spatscheck a Bettina Spilker z mnichovské kanceláře 

Streck Mack a Schwedhelm. V článku Cum-/Ex-Transaktionen im Fokus der Steuerfahndung
8
, 

zveřejněném na konci roku 2016 v revue Der Betrieb, Spatscheck a Spilker nejprve poukazují na 

legislativní defekt, který obchody cum-ex primárně umožnil: oddělení aktérů, kteří odvádí daň 

(tj. koncernů čili emitentů akcií) a kteří vystavují potvrzení opravňující k daňové vratce (tj. depotních 

bank). Ve stejném okamžiku se tak s nárokem na vrácení či započtení daně mohli ohánět jak původní 

majitelé akcií, tak jejich kupci v prázdném prodeji. Až novelou zákona z roku 2011 přestal být tento 

model realizovatelný i při zapojení zahraničních depotních bank, neboť emitent akcií s dividendou 

(koncern) předal s účinností od roku 2012 hrubou dividendu vyplácející bance a v případě, že se 

vyplácející banka nachází v zahraničí, je k odvedení daně z dividendy (srážkové dani) zavázána tuzemská 

banka, která se jí v celém řetězci nachází nejblíže.
9
 Nicméně předchozí stav práva umožňující 

mnohočetné čerpání vratek ještě podle Spatschecka a Spilker sám o sobě nezakládá oprávnění pro 

                                                      
6
 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Jahressteuergesetz 2007 (JStG 2007) vom 13. Dezember 2006. 

Bundesgesetzblatt. 2006, Teil I, Nr. 60, ausgegeben zu Bonn am 18. Dezember 2006. Dostupné z: http://www.bgbl.de/ 

xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl106s2878.pdf. 
7
 SPENGEL, Christoph; DUTT, Verena; VAY, Heiko. Schätzung des durch Cum/Ex-Geschäfte mit Leerverkäufen 

entstandenen Steuerschadens. 31. März 2017. In: ZEIT.de [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://live0.zeit.de/ 

infografik/2017/SteuerschadenCum-Ex(2017-03-31).pdf ; SPENGEL, Christoph; PEITZMEIER, Julia. 

Schätzung des durch Cum/Cum-Geschäfte entstandenen Steuerschadens. 16. Mai 2017. In: ZEIT.de [online]. 

[cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://live0.zeit.de/infografik/2017/SteuerschadenCum-Cum(2017-05-16).pdf.  
8
 SPATSCHECK, Rainer; SPILKER, Bettina. Cum-/Ex-Transaktionen im Fokus der Steuerfahndung. Der 

Betrieb. 2016, 69(50), 2920-2926. ISSN 0005-9935. 
9
 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung 

der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

vom 22. Juni 2011. Bundesgesetzblatt. 2011, Teil I, Nr. 30 ausgegeben zu Bonn am 25. Juni 2011. Dostupné z: 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl111s1126.pdf. 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl106s2878.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl106s2878.pdf
https://live0.zeit.de/infografik/2017/SteuerschadenCum-Ex(2017-03-31).pdf
https://live0.zeit.de/infografik/2017/SteuerschadenCum-Ex(2017-03-31).pdf
https://live0.zeit.de/infografik/2017/SteuerschadenCum-Cum(2017-05-16).pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl111s1126.pdf%20
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retroaktivní trestní stíhání daňového úniku, a to dle zásady nullum crimen sine lege scripta.
10

 

Přinejmenším tedy ne tím způsobem, jak se o to od roku 2009 snaží německá finanční správa, když 

pouhou vyhláškou požaduje doklad o absenci domluvy mezi účastníky prázdného prodeje, případně se 

snaží poukázat na chybějící ekonomické vlastnictví, které má dokládat nelegálnost nároku na daňovou 

vratku nebo započtení u kupce akcií v prázdném prodeji (tj. C z příkladu). Pro podmínku ekonomického 

vlastnictví však podle obou autorů článku neexistoval v tehdejších zákonných normách právní základ. 

Spatscheck a Spilker také připomínají, že u kompenzačních plateb za ušlou dividendu (tj. u platby od B k C) 

šlo o příjmy, které od roku 2007 ze zákona výslovně podléhaly srážkové dani na straně prodejce  

v prázdném prodeji (tj. investora B, resp. jeho banky) a kupci byla dávána možnost k uplatnění vratky 

či započtení nezávisle na ekonomickém vlastnictví. Instituce výkonné moci v čele s ministerstvem 

financí, finanční správou a za podpory některých soudů se proto podle této dvojice právníků chovají 

ve vztahu k minulým kauzám cum-ex protiústavně, protože se stavějí do role náhradních 

„zákonodárců-opravářů“. 

S tímto názorem ale polemizovali ministerský rada bavorského ministerstva financí Thomas Eisgruber 

a už zmíněný daňový expert Christoph Spengel ve své reakci Replik zu Spatscheck/Spilker
11

 z dubna 2017. 

Oba mají za to, že ekonomické vlastnictví jako kritérium pro legálnost nároku na daňovou vratku není 

nikterak ze hry. Podle zákona sice nemusel být kupec akcií během dne vyplácení dividendy ještě 

ekonomickým vlastníkem akcií, případný závazek dodání akcií bez nároku na dividendu po tomto dni 

by však dle nich již pozdější ekonomické vlastnictví zakládal. To měl ve svém rozsudku z 16. dubna 2014 

potvrdit i Spolkový finanční dvůr, který v projednávaném případě vyloučil přechod ekonomického 

vlastnictví akcie a nároku na daňové započtení u obchodní koncepce zahrnující prázdný prodej.
12

 

Eisgruber a Spengel považují rovněž za pozoruhodné, že Spatscheck a Spilker popírají podmínku 

ekonomického vlastnictví pro legálnost nároku na daňové úlevy v prázdných prodejích, ačkoli sami 

vyšetřovaní aktéři v cum-ex se často snažili doložit, že v nich zapojení kupci v rozhodné době 

vlastníky byli. Zároveň podle obou autorů zcela neplatí teze o příslušnosti příjmů z kompenzačních 

plateb v prázdných prodejích pod srážkovou daň, neboť právě u schémat se zapojením zahraničních 

depotních bank neexistoval do roku 2012 žádný právní základ pro vznik srážkové daně.  

Spatscheck a Spilker v odpovědi na Eisgruberovu a Spengelovu námitku, Duplik zu Eisgruber/Spengel
13

, 

ale vyjádřili přesvědčení, že teze o podmínce ekonomického vlastnictví coby předpokladu pro legální 

daňovou vratku by postulovala vnitřní rozpornost celé zákonné normě definující kompenzační platby, 

kde adresát těchto plateb dle litery § 20, odst. 1, č. 1, věty 4 zákona o dani z příjmů 

(Einkommensteuergesetz, EStG) je někdo jiný než akcionář s nárokem na dividendu. Zároveň by ale 

byl ve stejné normě tento „neakcionář“ zavazován k tomu, že se musí stát ekonomickým vlastníkem. 

Rovněž by při podmínce ekonomického vlastnictví, podle které by příjmy z kompenzačních plateb 

byly zdanitelné a zahrnovaly by tak i legální nárok na vratku daně z kapitálových příjmů, musela 

z logiky věci být ošetřena také otázka zdanění kompenzačních plateb v těch případech, kdy by 

ekonomické vlastnictví kupce z jakýchkoli důvodů nebylo dáno. Kvůli dodržení principu hospodářské 

výkonnosti by nejspíš i v tomto případě zůstal kupec tím subjektem, který by tyto příjmy měl 

povinnost danit. Stalo by se tak ovšem nezávisle na jeho vlastnictví dotčených akcií. A problematická 

je podle Spatschecka a Spilker také argumentace k důsledkům plynoucím z absence srážkové daně při 

zapojení zahraničních depotních bank, protože kupec akcií z prázdného prodeje mohl sám o sobě 

disponovat jen omezenými možnostmi zjistit, zda srážková daň byla ze strany prodejce, respektive 

jeho depotní banky, zadržena a odvedena.            

Nicméně navzdory těmto pochybnostem se zatím soudy drží principu ekonomického vlastnictví a jeho 

poměrně striktního výkladu, jak o tom svědčí zejména pravomocný rozsudek Hesenského finančního 

                                                      
10

 „Bez psaného práva nelze konstatovat zločin.“  
11

 EISGRUBER, Thomas; SPENGEL, Christoph. Replik zu Spatscheck/Spilker: Cum-/Ex-Transaktionen im 

Fokus der Steuerfahndung. Der Betrieb. 2017, 70(14), 750-751. ISSN 0005-9935.  
12

 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Bundesfinanzhof.  Urteil vom 16. 04. 2014, I R 2/12. Dostupné z: 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=30575. 
13

 SPATSCHECK, Rainer; SPILKER, Bettina. Duplik zu Eisgruber/Spengel: Cum-/Ex-Transaktionen im Fokus 

der Steuerfahndung. Der Betrieb. 2017, 70(14), 752-753. ISSN 0005-9935. 

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=30575
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soudu z 10. února 2016
14

. Ten v případu, v němž se německá banka DekaBank domáhala na 

finančním úřadu vratky 53 milionů eur z cum-ex
15

, vyloučil, aby při mimoburzovním zisku akcií došlo 

ke změně ekonomického vlastníka už při uzavření dohody o plnění. Klíčovým kritériem má podle 

soudu být teprve okamžik vlastního dodání akcií jejich kupci. Podmínka dodání akcií musí být o to 

více respektována v případě prázdných prodejů, ve kterých zapojený kupec není v žádném právním 

vztahu k původnímu akcionáři a nemůže jej tak zbavit vlivu na nakládání s inkriminovanými cennými 

papíry. Zmíněný hesenský judikát tedy fakticky popírá legálnost situace, kdy měl jeden balík akcií dva 

nebo více vlastníků, kteří mohli současně uplatňovat svůj nárok na daňovou vratku nebo započtení.  

K podobnému závěru dospěla také výše zmíněná parlamentní vyšetřovací komise Spolkového sněmu, 

která od dubna 2016 do února 2017 analyzovala značné množství materiálu a vyslechla desítky svědků 

z řad bank, daňových poradců, právních expertů, finančních regulátorů, zástupců daňové správy 

a Spolkového ministerstva financí včetně tehdejšího ministra Wolfganga Schäubleho a jeho předchůdce 

Peera Steinbrücka. Ve své finální závěrečné zprávě
16

, kterou parlament přijal dne 23. června 2017, 

konstatovali zástupci koalice i opozice, že obchody cum-ex byly v letech 1999 až 2011 protiprávním 

jednáním. Do konce roku 2006 totiž kupec akcií v prázdném prodeji nemohl podle komise naplnit 

všechny ze zákona plynoucí předpoklady pro započtení (vratku) daně z dividend, protože nedocílil 

sobě připočítatelných kapitálových výnosů. Počínaje lednem 2007 pak sice těmito kapitálovými 

výnosy už disponoval, když byly daní z kapitálových příjmů zatíženy i kompenzační platby. Tuto srážkovou 

daň však nebyly povinovány zadržet a odvádět zahraniční banky účastnící se prázdného prodeje, což 

zpráva považuje za zásadní okolnost. Vyšetřovací komise své zamítavé stanovisko k legálnosti cum-ex 

opřela o argument, dle nějž daňová správa přináší důkazy o daňovém břemenu, zatímco daňový 

poplatník má dokazovat daňové úlevy. V případě zahraničních bank v prázdném prodeji však kupec 

takové důkazy předložit nemohl. Na základě své právní analýzy i dosavadní německé judikatury 

parlamentní vyšetřovací komise popírá, že by v tehdejších zákonech existovala mezera, která by 

obchody cum-ex legalizovala. Ve zprávě se naopak kloní k názoru orgánů činných v trestním řízení, 

že se jedná o skutkovou podstatu daňového úniku. Tento názor v roce 2017 v konkrétním případě 

podpořili také spolkoví ústavní soudci svým zamítnutím stížnosti proti domovním prohlídkám a 

zabavování materiálů v souvislosti s vyšetřováním schémat cum-ex a prázdných prodejů.
17

 Na druhou 

stranu ale většina poslaneckých vyšetřovatelů neshledala u skandálu cum-ex pochybení ministerstva 

financí, daňové správy a dalších státních úřadů, jehož zjištění bylo hlavním účelem celého vyšetřování. 

A třebaže disentní stanoviska opozičních poslanců zaujímala ke konání úřadů a především 

zodpovědných ministrů financí a dalších vrcholných státních úředníků mnohem kritičtější postoj, 

vyznívá oficiální závěr zprávy pro exekutivu pochvalně v tom smyslu, že konala adekvátně za daných 

podmínek a při tehdejší znalosti věci. Za hlavní viníky komise označuje síť investorů, bankéřů, 

daňových poradců, kteří „vykládali zákony proti jejich smyslu“. Zúčastnění aktéři měli jednat 

protiprávně s cílem „maximalizace zisků bez ohledu na důvěru veřejnosti“, bankám je navíc ve zprávě 

vyčítána přinejmenším nedbalost, když prováděné machinace nezachytily jejich kontrolní mechanismy. 

Dokument rovněž obsahuje informaci, že po skončení sběru důkazního materiálu a výslechu svědků 

dostala komise podnět tvrdící, že některé německé banky nezadržovaly u prázdných prodejů daň 

z kapitálových příjmů ani po přijetí odpovídající legislativy. Toto sdělení bylo k dalšímu šetření 

předáno ministerstvu financí a vrchním zemským finančním úřadům. 

                                                      
14

 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Hessisches Finanzgericht. Urteil vom 10. 2. 2016 – 4 K 1684/14. 

Dostupné z: https://betriebs-berater.ruw.de/steuerrecht/urteile/Keine-Gesetzesluecke-vorhanden-die-zur-doppelten-

Anrechnung-von-Kapitalertragsteuer-berechtigt-29897. 
15

 Žalobu DekaBank na finanční úřad v roce 2014 podala její tehdejší hlavní právnička a nynější viceprezidentka 

německého finančního dozoru BaFin, Elisabeth Roegele, viz IWERSEN, Sönke; VOTSMEIER, Volker. 

Aufsicht ohne Einsicht. Handelsblatt. 2019, 43 (1. 3. 2019), 26-27. ISSN 0017-7296.  
16

 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Deutscher Bundestag. 4. Beschlussempfehlung und Bericht des 4. 

Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes. Drucksache 18/12700. 20. 06. 2017. Dostupné z: 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/127/1812700.pdf. 
17

 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Bundesverfassungsgericht. Beschluss vom 02. März 2017 - 2 BvR 

1163/13. Dostupné z: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/03/ 

rk20170302_2bvr116313.html. 

https://betriebs-berater.ruw.de/steuerrecht/urteile/Keine-Gesetzesluecke-vorhanden-die-zur-doppelten-Anrechnung-von-Kapitalertragsteuer-berechtigt-29897
https://betriebs-berater.ruw.de/steuerrecht/urteile/Keine-Gesetzesluecke-vorhanden-die-zur-doppelten-Anrechnung-von-Kapitalertragsteuer-berechtigt-29897
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/127/1812700.pdf
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/03/rk20170302_2bvr116313.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/03/rk20170302_2bvr116313.html
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Na podzim 2018 byla však publikována zjištění, která německým úřadům ve vztahu k řešení cum-ex 

příliš ke cti neslouží: Německo sice již v roce 2011 výrazně zpřísnilo své zákony, ale ostatní státy před 

riziky cum-ex a cum-cum varovalo až o čtyři roky později. Podle skupiny novinářů ze serveru 

Correctiv, jež v této věci spolupracovala s redakcemi novin a veřejnoprávních médií z 12 evropských 

států, mohlo i proto na Starém kontinentu dojít k celkové škodě odhadované na více než 55 miliard 

eur. Všechny poznatky novinářů jsou dostupné na stránkách cumex-files.com
18

, přičemž z německých 

médií o záležitosti informovaly v říjnu 2018 jako první magazín televize NDR „Panorama“ filmem 

Jahrhundertcoup: Angriff auf Europas Steuerzahler
19

 a opět týdeník Die Zeit v článku Der Coup 

des Jahrhunderts
20

. Ústředním informantem novinářů je korunní svědek státního zastupitelství 

v Kolíně nad Rýnem a bývalý spolupracovník již uvedeného hlavního architekta obchodů cum-ex 

Hanno Bergera. Důvodem pro expanzi do zahraničí měla být kromě horšících se podmínek 

v Německu také uzance německých koncernů vyplácet dividendy jen jednou ročně, a sice na začátku 

kalendářního roku. V jiných státech se ovšem podniky v odměňování svých akcionářů takto neomezovaly, 

ale docházelo tam k vyplácení dividend třeba až čtyřikrát do roka. Bergerova praxe se měla za čilé 

spolupráce některých bank dále rozšířit, čímž mělo také dojít ke škodám alespoň za 17 miliard eur ve 

Francii, 4,5 miliard v Itálii, 1,7 miliard v Dánsku a 201 milionů v Belgii. U ostatních zemí se zatím 

novinářům nepodařilo zjistit bližší odhad vzniklých ztrát pro veřejné rozpočty, mezi postižené však 

patřilo rovněž Švýcarsko, Rakousko a Norsko. Přinejmenším plánovány byly obchody cum-ex také ve 

Finsku a Španělsku, zatímco v Nizozemí byla zjištěna zvýšená aktivita u obchodů cum-cum. Článek 

Die Zeit rovněž zmiňuje postavu Salima Mohameda, bývalého investičního bankéře Goldman Sachs, 

posléze Bergerova obchodního partnera a následně rivala. Právě Mohamed si prý v přeshraničních 

cum-ex obchodech počínal zvláště obratně, když přes své maltské a irské fondy obchodoval s akciemi 

z pěti států, kde také žádal o vratku nebo započtení daně z dividend. Měl přitom používat vlastní 

metodu tzv. loopingu, kdy rychlými transfery akcií dokázal vyvolat dojem většího objemu cenných 

papírů, než ve skutečnosti měl, a generovat tak ještě více daňových potvrzení. Dalším známým 

případem je britsko-indický finančník Sanjay Shah, kterého dánské úřady viní za převážnou část 

způsobené škody. Shah šel v cum-ex dokonce ještě dále, když v roce 2011 svým fondem Solo Capital 

ovládl malou hamburskou banku Varengold. Pomocí tohoto peněžního domu si mohl daňová potvrzení 

s nárokem na daňové úlevy v podstatě sám tisknout. Shah nyní žije v Dubaji, zatímco proti němu 

kromě Dánů a Němců vedou vyšetřování také Norové, Belgičané a Britové.
21

 Německá vláda však 

cum-ex a cum-cum považovala výlučně za svůj problém až do roku 2015, kdy teprve o věci učinila zápis 

v důvěrné databázi OECD „ATP Directory“. Německé spolkové ministerstvo financí k tomu ale uvedlo, 

že informace o podvodech poskytovalo ostatním státům už dříve, ovšem pouze na jejich přímý dotaz.  

Uvedený film, články a další záznamy investigativců na cumex-files.com také tvrdí, že pro cum-ex 

existuje v Evropě prostor i nadále.
22

 Novináři z Correctivu pod vedením svého šéfredaktora Olivera Schröma 

se totiž v létě 2018 dokázali úspěšně vydávat za německo-švýcarské miliardáře se zájmem o machinace 

s prázdnými prodeji akcií a daňovými potvrzeními. Dostali přitom tip na obchodníka sídlícího 

v Dubaji, údajně žáka Sanjaya Shaha, který by jim takovou investiční strategii mohl nabídnout. Ze společné 

schůzky v jednom londýnském apartmá vyplynulo, že obchody kolem dne vyplácení dividend jsou v Evropě 

nadále realizovatelné. Mezi hlavní trhy přitom podle obchodníkem předložené prezentace patří Francie, 

Itálie a Španělsko. Možnosti výnosů však byly údajně testovány rovněž v Norsku, Finsku, Polsku a 

České republice. Přímo Německo alespoň zatím nepřipadá ještě v úvahu, byť i tam prý někteří opět 

obchodují. Možná ale už za rok by mohly být nalezeny schůdnější cesty, jak bezpečněji obejít tamní 

legislativní překážky. Na schůzce se také dotyčný obchodník vyjádřil, že před označením cum-ex a 

                                                      
18

 CORRECTIV. Cumex-files [online]. © 2018[cit. 2019-04-18]. Dostupné z: https://cumex-files.com/en/.   
19

 NORDDEUTSCHER RUNDFUNK. Panorama. Jahrhundertcoup: Angriff auf Europas Steuerzahler 

[audiovizuální záznam]. In: DASERSTE.NDR.de [online]. 18.10.18 06:00 Uhr [cit. 2019-04-18]. Dostupné z: 

https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2018/Jahrhundertcoup-Angriff-auf-Europas-Steuerzahler,cumexfiles104.html.  
20

 DAUBENBERGER, Manuel; POLKE-MAJEWSKI, Karsten; ROHRBECK, Felix; SALEWSKI, Christian; 

SCHRÖM, Oliver. Der Coup des Jahrhunderts. In: ZEIT.de [online]. 18. Oktober 2018 [cit. 2019-04-18]. 

Dostupné z: https://www.zeit.de/2018/43/cum-ex-steuerbetrug-aktiengeschaeft-europa-finanzpolitik.  
21

 K příběhu Sanjaye Shaha viz také IWERSEN, Sönke; VOTSMEIER, Volker. Steuer-Raubzug durch Europa. 

Handelsblatt. 2017, 103 (30. 5. 2017), 30-31. ISSN 0017-7296. 
22

 Viz pozn. 18 až 20.  

https://cumex-files.com/en/
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2018/Jahrhundertcoup-Angriff-auf-Europas-Steuerzahler,cumexfiles104.html
https://www.zeit.de/2018/43/cum-ex-steuerbetrug-aktiengeschaeft-europa-finanzpolitik
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cum-cum preferuje u nabízených obchodů sousloví „corporate action trading“ čili „událostmi 

určované obchodování“. 

Zveřejnění této reportáže bylo nakonec přímým podnětem pro slyšení zvláštního výboru pro finanční 

trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) Evropského parlamentu 

konané dne 26. listopadu 2018
23

, jehož se účastnili reportéři Correctivu a Die Zeit Oliver Schröm a 

Christian Salewski, daňový expert Christoph Spengel a člen někdejší vyšetřovací komise německého 

Spolkového sněmu Gerhard Schick. Na tomto slyšení přitom byla artikulována obava, že se obchody 

cum-ex a cum-cum v Evropě podvázat nepodařilo a mohou být vyvíjena nová schémata pro 

neoprávněné inkasování daňových vratek. O tři dny později přijaté usnesení Evropského parlamentu 

č. 2018/2900(RSP)
 24

 pak vyzvalo Evropskou komisi a členské státy, aby evropské i národní orgány 

finančního dozoru získaly mandát v oblasti kontroly vyhýbání se daňovým povinnostem, došlo 

ke zintenzivnění spolupráce mezi státy a společnými institucemi při výměně daňových informací, byla 

vytvořena zvláštní jednotka finanční policie v rámci Europolu s kompetencí přeshraničního vyšetřování 

daňových deliktů a předložen návrh na ustanovení tzv. Finanční zpravodajské jednotky EU (EU Financial 

Intelligence Unit), která by sloužila ke koordinaci práce vyšetřovatelů ve státech Unie a zajišťovala 

mechanismus včasného varování před daňovými a finančními podvody.     

Ať už u skandálu s cum-ex spočívala hlavní vina na straně legislativců, nebo spíše prohnaných 

investorů, poradců a bankéřů, jejichž činnosti mnozí přisuzují kriminální charakter, státním rozpočtům 

prokazatelně vznikly miliardové škody. Z informací obsažených v tomto přehledovém článku také 

plyne, že výčet zapojených subjektů a poškozených zemí se ještě může rozrůstat. Nositelé celé myšlenky 

vícečetného čerpání daňových úlev a jejich následovníci už také mohou pracovat na nových modelech 

pro tento typ investic, pomocí kterých by bylo možné – ať už legálně, nebo nelegálně – čerpat ze 

státních pokladen prostředky, které tam byly odvedeny jinými daňovými poplatníky a s jiným očekáváním 

jejich využití. Pokud má zjištění představených investigativních reportáží reálný základ a nešlo-li jen 

o fabulaci obchodníka, který si chtěl širokým portfoliem získat přízeň údajných miliardářů, může být 

cílem cum-ex nebo cum-cum rovněž Česká republika a její veřejné finance. I z českého pohledu by se 

proto mohlo vyplatit dále pozorně sledovat průběh vyšetřování, soudních přelíčení, legislativních 

iniciativ, exekutivních opatření i mediálních odhalení jak v Německu, tak v dalších evropských 

zemích a zejména na úrovni Evropské unie.  

                                                      
23

 EUROPEAN PARLIAMENT. Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance. 

Committee on Economic and Monetary Affairs. Joint meeting – 19:04 / 20:28 – 26-11-2018 [audiovizuální záznam]. 

In: EUROPARL.EUROPA.eu [online]. 26-11-2018 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/ 

ep-live/en/committees/video?event=20181126-1900-COMMITTEE-ECON-TAX3. 
24

 EVROPSKÝ PARLAMENT. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. listopadu 2018 o skandálu cum-ex: 

finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce (2018/2900(RSP)). In: EUROPARL.EUROPA.eu [online]. 

29. listopadu 2018 [cit. 2019-04-17]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0475+0+DOC+XML+V0//CS.   

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181126-1900-COMMITTEE-ECON-TAX3
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181126-1900-COMMITTEE-ECON-TAX3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0475+0+DOC+XML+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0475+0+DOC+XML+V0//CS
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Daně  

Carlo Garbarino  

A multi-level approach to "treaty entitlement" under the BEPS project    

Víceúrovňový přístup k "omezení výhod z daňových smluv" dle projektu BEPS   

European taxation, Vol. 56, (2018) No. 12, p. 542-553  

Autor analyzuje tři možné přístupy k omezení výhod z mezinárodních smluv o zamezení dvojímu 

zdanění (tax treaty entitlement) čerpající z nových ustanovení vzorové smlouvy OECD o zdanění 

příjmu a kapitálu z r. 2017. Jedná se o strukturální, analytický a synkretický přístup. Změny vzorové 

smlouvy z r. 2017 (článek 29) transponují některé koncepty BEPS a odrážejí aktuální vývoj v oblasti 

regulace agresivního daňového plánování prostřednictvím pravidel proti zneužívání (anti-abuse rules) 

a treaty shopping. Příspěvek přibližuje komentář k vzorové smlouvě OECD a probírá jednotlivé 

změny s ohledem na omezení výhod z daňových smluv. Představuje také užití klauzule o omezení 

výhod (limitation-on-benefits, LOB), pravidlo testu hlavního účelu (PPT) a pravidlo proti zneužití pro 

stálé provozovny umístněné ve třetích zemích (akce 6 BEPS). - Poznámky.  

Helena Horová  

Aktuální právní úprava uplatňování pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení    

Daňový expert, Sv. 2018, č. 5 (říjen)   

Příspěvek se zabývá řešením uplatňování pohledávek z opravných dokladů dle § 44 zákona o DPH v rámci 

insolvenčního řízení z pozice insolvenčního správce. Popisuje vývoj uplatňování pohledávek státu, 

porovnává zákonné normy a aktuální judikaturu vyšších soudů a doporučuje řešení pro insolvenční 

správce. Autorka nejprve přináší stručný historický pohled na tzv. "výsadní postavení" pohledávek 

státu a jejich uspokojování v rámci režimu insolvence i dle současného insolvenčního zákona. Na 

základě závěrů judikatury autorka dovozuje, že pohledávka vzniklá správci daně tím, že je dlužník 

povinen v průběhu insolvenčního řízení snížit svoji daň na vstupu podle platného § 44 odst. 5 zákona o DPH, 

není ani po novele insolvenčního zákona pohledávkou za majetkovou podstatou a v průběhu insolvenčního 

řízení se přednostně neuspokojuje. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/ 

2018/10/17/A5ZA18050201.htm   

Marcus Helios, Philipp Gieffers   

Cum/Fake-Transaktionen durch "Phantomaktien" - Dividenden-Arbitrage "enhanced"?    

Transakce "cum-fake" s "fantomovými akciemi" - došlo k "pozvednutí" dividendové arbitráže?   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 6, S. 263-269  

Článek představuje schémata pro transakce s americkými depozitními certifikáty (American 

Depository Receipts, ADR), které zajišťují nárok americké depozitní banky na zahraniční akcie. 

Předběžné (pre-release) emise ADR (tj. jejich vydání depozitní bankou ještě před obdržením na ně 

navázaných akcií) se podle zjištění německých úřadů a médií staly předmětem podvodných aktivit. 

Jejich prostřednictvím mohli zúčastnění investoři uplatňovat nárok na neoprávněnou vratku německé 

daně z dividend: mělo tak dojít k podobnému podvodu, jako byly jiné pokusy o čerpání daňové vratky 

kolem dne splatnosti dividend z akcií známé pod označením "cum-ex" nebo "cum-cum". Autoři 

nicméně zdůrazňují, že podvody s ADR (označované jako "cum-fake") se od zmíněných dvou typů 

machinací odlišují ve svých účincích a svou kvalifikací z hlediska daňového práva. - Poznámky. -- 

Shrnutí článku na s. M11.  

Milan Bakeš, Jakub Vojtěch  

Czech tax law instability in times of economic prosperity    

Nestabilita českého daňového práva v období hospodářské prosperity   

Právník, Vol. 158, (2019) No. 3, příl. The Lawyer Quarterly No. 1/2019, p. 1-12  

Studie rozebírá problematiku nestability daňového práva v České republice, její příčiny a související 

aspekty v širším kontextu prosperujícího českého hospodářství. Autoři nejprve přibližují současnou 

hospodářskou situaci ČR a hodnotí celkový stav daňového systému. Dále zkoumají nestabilitu 

systému českého daňového práva. Demonstrují ji na častých novelizacích dvou významných 

daňových zákonů: zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty. Charakterizují 

http://noviny.mfcr.cz/News/2018/10/17/A5ZA18050201.htm
http://noviny.mfcr.cz/News/2018/10/17/A5ZA18050201.htm
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hlavní příčiny nestability daňového systému a v závěru předkládají některá řešení problému a 

návrhy zvláštních opatření v oblasti daňově-legislativní strategie. - Poznámky.   

Zuzana Kollárová  

Čo prinesú podnikateľom daňové zmeny v roku 2019 : zdaňovanie    

Trend, Sv. 29, (2019) č. 7, s. 54, 56   

Článek stručně představuje vybrané změny slovenského daňového systému účinné od r. 2019. Upozorňuje 

na snížení sazby DPH u krátkodobých ubytovacích služeb na 10 %, na opatření, které má zamezit 

podvodům na vratkách DPH při obchodování s byty, a na další změny daně z přidané hodnoty (zrušení 

povinnosti skládat záruku na DPH, omezení tuzemského přenosu daňové povinnosti na odběratele, daňový 

režim poukazů, registrační povinnost podnikatelů v oblasti digitálních služeb). Mezi dalšími úpravami je 

zmiňována novela zákona o dani z příjmů ve vztahu k virtuálním měnám, nový odvod pro obchodní 

řetězce ve výši 2,5 % z čistého obratu a daň z neživotního pojištění. Jsou také uvedeny údaje o navýšení 

minimální mzdy a příplatků a povinnost vyplácet mzdové příspěvky na rekreaci pro zaměstnance.  

Lenka Říhová, Michal Blahout   

Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky    

Fórum sociální politiky, Sv. 13, (2019) č. 1, s. 8-13  

Podíl sebezaměstnaných osob na ekonomicky aktivním obyvatelstvu Česka je v porovnání s ostatními 

členskými státy EU nadprůměrný. Autoři nejprve charakterizují problémy spojené se zdaněním příjmů 

ze samostatné výdělečné činnosti v ČR v souvislosti s šedou ekonomikou, obcházením daňové povinnosti 

a krácením daně i s problematikou existence a výše výdajových paušálů. Dále představují rámcovou 

podobu daně z podnikání jako jednu z možností, jak vyvést část OSVČ ze stínové ekonomiky a přispět 

k dosažení spravedlnosti daňového zatížení. Daň z podnikání by byla propojena se současnou 

koncepcí daně z příjmů fyzických osob. Autoři následně nahlížejí na problematiku zdanění OSVČ 

pohledem behaviorální ekonomie a shrnují hlavní očekávané přínosy předkládané daně z podnikání.   

Marie Trejbalová  

Daňové zatížení Česka je v EU podprůměrné    

Statistika & my, Sv. 9, (2019) č. 2, s. 36-37  

Statistika daňového zatížení členských zemí Evropské unie za r. 2017. Autorka představuje země s nejvyšším 

a nejnižším daňovým zatížením (ČR se řadí s 35,4 % pod průměrnou hodnotu v rámci EU). Dále se 

zaměřuje na metodologické aspekty správného statistického zachycení daní a mezinárodní 

srovnatelnost. Grafy ukazují vývoj daní a HDP v ČR za období 1995-2017 a poměr daní a sociálních 

příspěvků k HDP v EU28 ve zkoumaném roce.   

Barbara Gillmann, Klaus Stratmann   

Debatte über Steuerbonus für Weiterbildung    

Debata o daňovém bonusu pro následné vzdělávání   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 39 (25.2.2019), S. 6-7  

Dle prognózy německého Institutu pro výzkum práce a pracovního trhu (IAB) zanikne v Německu 

v souvislosti s digitalizací na 1,5 milionu pracovních míst do r. 2035, avšak podobný počet opět 

vznikne. Tyto pozice však budou spojeny s novými kvalifikačními požadavky, na což by se měl stát i podniky 

připravit vyšší podporou následného vzdělávání. Článek přibližuje debatu mezi německými ekonomy, 

podnikateli, odboráři a zástupci politických stran v této věci, jejímž ústředním námětem je návrh na 

daňovou podporu pro firmy, jak jej požaduje zejména Německá průmyslová a obchodní komora 

(DIHK). -- Téma shrnuje článek na s. 1 a věnuje se mu i rozhovor na s. 7.   

Rob Preece, Eddie Oczkowski, Yapa Bandara and Kontee Nuchaswan   

Development of an econometric model of alcohol taxation in Vietnam  [elektronický zdroj]   

Vývoj ekonometrického modelu zdanění alkoholu ve Vietnamu   

World customs journal, Vol. 12 (2018), No. 2, p. 133-168  

Autoři v článku vyvíjejí ekonometrický model zdanění alkoholu ve Vietnamu. Model umožňuje určit, 

jaké by byly dopady daňové reformy na vietnamský trh s alkoholem (na ceny alkoholu, daňové příjmy 

ze spotřební daně i na poptávku spotřebitelů). - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 

earchiv/2019/03/WCJ_02_2018_str.133-168.pdf   

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_02_2018_str.133-168.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_02_2018_str.133-168.pdf
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Julia Rombach  

Die Freistellungsmethode im internationalen Steuerrecht    

Metoda vynětí v mezinárodním daňovém právu  

Finanz-Rundschau, Jg. 101, (2019) Nr. 4, S. 167-177  

K zamezení dvojího zdanění u příjmů z přeshraničních obchodních vztahů užívají státy OECD kromě 

metody zápočtu také metodu vynětí, kdy zahraniční příjmy subjektu jsou zdaňovány pouze ve státě 

původu příjmů a nikoliv tam, kde daný subjekt sídlí. Německo nicméně začalo ve své legislativě a 

bilaterálních smlouvách o zamezení dvojího zdanění metodu vynětí postupně omezovat. Článek 

představuje a analyzuje tato omezení z hlediska jejich vztahu k principu daňové neutrality dovozu kapitálu, 

který se na metodu vynětí úzce váže, avšak sám o sobě může v globalizovaném prostředí poskytovat 

nežádoucí daňové stimuly a pokřivovat rovnost hospodářské soutěže. Závěrečná část článku je 

věnována také judikatuře Soudního dvora EU k zohledňování konečných ztrát v mateřském státě EU, 

jež plynou z provozovny v jiném unijním státě se smluvně zakotvenou metodou vynětí. - Poznámky.  

Václav Benda  

DPH u poukazů    

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 20, (2019) č. 4-5, s. 35-38  

Novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku, se do českého práva promítají pravidla 

pro zacházení s poukazy vyplývající ze směrnice č. 2016/1065/EU. Příspěvek představuje některé klíčové 

pojmy pro uplatňování DPH u poukazů a dále nová pravidla pro uplatňování DPH u jednoúčelových a 

víceúčelových poukazů. Rozebírá okamžik vydání poukazu, základ daně při dodání zboží nebo 

poskytnutí služby na základě víceúčelového poukazu i problematiku odpočtu daně u poukazu. Téma je 

ilustrováno několika příklady. -- K tématu viz také FDÚB č. 1/2019, s. 2-5 a DHK č. 4/2019, s. 27-32.  

Bob Michel  

Exchange of information on request: whenever, wherever? : Shakira's (and Berlioz's) right to judicial 

review of the foreseeable relevance standard    

Výměna informací na požádání: kdykoli, kdekoli? : práva Shakiry (a firmy Berlioz) na soudní 

přezkoumání standardu předvídatelné významnosti   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 2, p. 90-104  

K výměně daňových informací dochází s cílem omezit daňové úniky. Výměna informací může být 

automatická nebo na vyžádání, přičemž funkce automatické výměny je spíše preventivní. V současné 

době dochází k růstu počtu požadavků na výměnu informací i na jejich rozsah. Proces výměny 

informací na požádání je založen na tzv. "standardu předvídatelné významnosti" (foreseeable 

relevance standard), který určuje, jaké informace mohou být vyměňovány. Standard tak vymezuje 

práva žádajících a dožádaných států. Nad interpretací standardu předvídatelné významnosti dohlíží 

Globální fórum OECD pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely. Podle autora však 

stávající systém nefunguje ideálně, což dokládá na případech se společností Berlioz a se zpěvačkou 

Shakirou. - Poznámky.  

Jozef Tvardzík  

Extra daň bohatým : prezidentská kampaň v USA sa začína zostra    

Trend, Sv. 29, (2019) č. 6, s. 18-19  

Zdanění lidí s největším majetkem se stává jedním z témat počínající prezidentské předvolební 

kampaně v USA. Příspěvek přibližuje názorový posun některých demokratů spočívající v podpoře návrhu 

na progresivní zdanění nejbohatších Američanů (např. senátorka a potenciální prezidentská kandidátka 

E. Warrenová s návrhem na zavedení speciální daně ve výši 2 % z čistého majetku nad 50 milionů USD, 

senátor B. Sanders). Zároveň článek upozorňuje na kritické reakce na návrhy předkládané v počátku 

prezidentské kampaně. Dále je rozebírána otázka vyhýbání se dani ze strany bohatých, posunu nálady 

v americké společnosti ve vztahu ke zvyšování daní i měnícího se pohledu na nespravedlnost 

ekonomického systému. -- Pohled na zdanění nejvyšších příjmů na Slovensku viz s. 20-21. 
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Wolfgang Kessler, Christoph Spengel   

Checkliste potenziell EU-rechtswidriger Normen des deutschen direkten Steuerrechts : Update 2019    

Seznam německých předpisů z oblasti přímých daní, které mohou potenciálně odporovat právu 

EU : aktualizace k roku 2019   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 5, Beilage Nr. 1, S. 1-37  

Přehled německých daňových zákonů a ustanovení daňového řádu, které mohou být potenciálně v rozporu 

s unijním právem. Autorům pro jejich analýzu posloužila jako výchozí bod práce generální advokátky 

Soudního dvora EU J. Kokott k unijnímu daňovému právu z r. 2018 ("Das Steuerrecht der Europäischen 

Union"). Důraz je kladen na normy projednávané v zatím neukončených řízeních, přičemž jednotlivá 

ustanovení jsou doplněna odkazy na možné porušení zaručené svobody a principu fungování EU nebo 

konkrétní směrnice, jakož i na relevantní judikaturu a odbornou literaturu. - Poznámky.  

Martin Děrgel   

Jak v Česku uplatnit zahraniční daň z příjmů    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 3, s. 2-9  

Autor informuje, proč vzniká mezinárodní dvojí zdanění příjmů, a zvažuje řešení problému 

mezinárodní daňové konkurence ze střetu neomezené a omezené daňové povinnosti v rámci daňové 

smlouvy. Následně představuje a na příkladech dokumentuje čtyři varianty zamezení dvojího zdanění 

příjmů ze zahraničí z pohledu českých rezidentů (zdanění pouze ve státě rezidence poplatníka, zdanění 

pouze ve státě zdroje, zdanění ve státě zdroje i ve státě rezidence a vnitrostátní opatření ČR pro 

omezení dvojího zdanění příjmů z nesmluvních států). Poté se zaměřuje na některé komplikace ve 

vazbě na základní pravidla, např. dobrovolně strpěnou vyšší zahraniční daň a důvody pro i proti 

daňového uznání "přeplatku" na zahraniční dani.   

Tomáš Grygar   

K daňovému osvobození nabytí vlastnického práva k jednotkám v rodinných domech a 

opětovnému vyměření daně z nabytí nemovitých věcí v přezkumném řízení    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 5, s. 167-171  

Autor hledá odpověď na otázku, zda první úplatné nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném 

domě (za splnění tzv. časového testu) podléhá daňovému osvobození dle zákonného opatření č. 340/2013 Sb., 

o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. Pohledem různých interpretačních 

metod analyzuje výklad věcné působnosti § 7 odst. 1 písm. c) zákonného opatření a v úvaze zohledňuje 

také právní principy specifické pro daňové právo (in dubio pro tributario). V návaznosti na tuto 

problematiku se stručně zabývá přezkumnými řízeními dříve akceptovaného daňového osvobození ze 

strany finanční správy, a to zejména ve vazbě na zásadu ochrany legitimního očekávání. - Poznámky.  

Ministerstvo financí: Návrh zákona o rozšíření využití paušální daně   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 4, příl. Legislativa s. II  

Stručná informace o připravovaném vládním návrhu zákona, jehož účelem je zjednodušit odvodové 

povinnosti a administrativní náročnost podnikání malým živnostníkům (OSVČ). Záměrem je rozšířit 

možnosti využití paušální daně pro podnikatele, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč. Příspěvek 

představuje podrobnosti tohoto návrhu a výši paušálního odvodu.   

Karel Brychta  

Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů - blýská se na lepší časy?    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 3, s. 34-38  

Článek přibližuje vybrané aspekty návrhu zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů. 

Autor vychází z verze návrhu zákona po realizovaném připomínkovém řízení z listopadu 2018. Zákon 

implementuje evropskou směrnici č. 2017/1852/EU o mechanismech řešení daňových sporů v EU. Je 

představena základní struktura vládního návrhu zákona, jeho působnost i vybrané základní pojmy. 

Dále se autor zaměřuje na žádost daňového poplatníka o řízení o sporné otázce a její náležitosti, na 

vztah řízení o mezinárodním řešení sporů k jiným řízením a na úpravu vztahu k soudnímu rozhodnutí 

o sporné otázce. - Poznámky. 
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Monique T. Malan  

New article 12A of the UN Model regarding fees for the technical services : ahead of its time or a 

step too far?    

Nový článek 12A vzorové smlouvy OSN týkající se poplatků za technické služby : předběhl dobu 

nebo zachází příliš daleko?  

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 2, p. 58-68  

Vzorová smlouva OSN o dvojím zdanění mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi (UN Model 

Double Tax Convention between Developed and Developing Countries) byla zveřejněna v květnu 

2018. Článek 12A týkající se plateb za technické služby zásadně mění dosavadní principy alokace 

zdanitelných práv u příjmů z poplatků za poskytnutí těchto služeb. Autorka v článku analyzuje změny, 

ke kterým zavedením zmíněného článku došlo, včetně sporných situací, jež mohou nastat. - 

Poznámky.  

Tomáš Sejkora  

Non bis in idem in tax matters. Quo vadis    

Zásada "ne bis in idem" v daňových záležitostech. Quo vadis   

Právník, Vol. 158, (2019) No. 3, příl. The Lawyer Quarterly No. 1/2019, p. 47-60  

Uplatňování zásady "ne bis in idem" v daňovém právu z pohledu Evropské úmluvy o lidských 

právech, judikatury Evropského soudu pro lidská práva a návazně z pohledu Soudního dvora EU. 

Příspěvek přináší rozbor zásadních rozhodnutí z této oblasti. Autor analyzuje oblasti evropského 

práva, kde tato zásada na základě judikatury může být uplatněna, a představuje prameny práva, 

kterými se použití zásady "ne bis in idem" v unijním právu řídí. Uvádí, že výklad relevantního článku 

4 protokolu č. 7 Evropské úmluvy o lidských právech se ve dvou zmiňovaných případech proti Norsku 

podstatně změnil, a zvažuje, jak se tento posun odrazí při aplikaci evropského unijního práva. 

Podporuje doporučení ustanovit vlastní širší koncepci zásady ne bis in idem pro použití v evropském 

unijním právu. - Poznámky.  

Zdeněk Morávek  

Odpočitatelná položka u veřejně prospěšných poplatníků    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 14, (2019) č. 4-5, s. 103-105  

Zákon o daních z příjmů poskytuje veřejně prospěšným poplatníkům některé daňové úlevy a zvýhodnění 

související se skutečností, že vykonávají veřejně prospěšnou činnost. Jednou z těchto úlev je možnost 

využití odpočtu od základu daně. Autor nejprve charakterizuje, kdo je veřejně prospěšným poplatníkem, 

a konkretizuje postup a podmínky pro uplatnění odpočitatelné položky. Uvádí, že zákonem č. 170/2017 Sb. 

došlo ke sjednocení podmínek ostatních veřejně prospěšných poplatníků s podmínkami dosud 

platnými pro obecně prospěšné společnosti a ústavy.   

Zdeněk Morávek  

Opravné a dozorčí prostředky    

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 20, (2019) č. 4-5, s. 53-57  

Opravné a dozorčí prostředky upravené v daňovém řádu zajišťují možnost přezkoumání rozhodnutí 

vydaných správcem daně. Autor představuje rozdělení na řádné opravné prostředky (odvolání a rozklad), 

mimořádné opravné prostředky (návrh na povolení obnovy řízení) a dozorčí prostředky (nařízení 

obnovy řízení, nařízení přezkoumání rozhodnutí). Rozdělení na mimořádné opravné prostředky a dozorčí 

prostředky odráží skutečnost, zda se jedná o opravný prostředek na základě návrhu příjemce rozhodnutí 

nebo o prostředek používaný z moci úřední. Autor seznamuje s nejčastěji uplatňovaným opravným 

prostředkem - odvoláním (dle § 109 - § 116 daňového řádu), dále s řízením o rozkladu, s obnovou 

řízení a s nařízením přezkoumání rozhodnutí. Zaměřuje se na jejich smysl, okolnosti pro možné užití, 

náležitosti, lhůty pro podání, fáze i postup a závěr přezkumného řízení.   

Ivan Macháček  

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob za rok 2018    

Účetnictví v praxi, Sv. 23, (2019) č. 2, s. 4-11  

Autor upozorňuje na některé možnosti, jak dosáhnout úspor na dani z příjmů fyzických osob za r. 2018. 

Nejprve uvádí přehled odpočtů a slev na dani, které při jejich neuplatnění v běžném zdaňovacím 
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období "propadají". Dále se zaměřuje na možnosti optimalizace daňového základu při uplatnění 

daňové ztráty, daňových odpisů (v případě vysokého i nízkého základu daně z příjmů) a při využití 

institutu spolupráce osob. Využití jednotlivých způsobů vysvětluje na příkladech.   

Martin Děrgel   

Paušální výdaje a základ daně    

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 20, (2019) č. 4-5, s. 14-17  

Drobní podnikatelé bez zaměstnanců mají za splnění konkrétních podmínek možnost uplatnit 

neprokazované tzv. paušální výdaje zákonem stanoveným procentem z dosažených příjmů. Příspěvek 

nejprve rozebírá minulé i očekávané změny úpravy paušálních výdajů (zejména s ohledem na jejich 

"stropy") u daně z příjmů fyzických osob. Dále se autor zaměřuje na změnu způsobu uplatňování 

výdajů a s tím související nutnou úpravu základu daně OSVČ při přechodu z daňové evidence na 

paušální výdaje. Problematiku ilustruje na příkladu.   

Eva Sedláková  

Pohledávky z hlediska daně z příjmů    

Daňový expert, Sv. 2018, č. 5 (říjen)   

Autorka přibližuje daňový režim pohledávek dle zákona o daních z příjmů. Uvádí, že v § 5 a § 23 až 25 

se stanoví postup poplatníků v případech postoupení pohledávky či vkladu pohledávky do obchodní 

korporace, postup při uplatnění hodnoty pohledávky do daňových výdajů a postup v případech zániku 

pohledávky, resp. dluhu. Rozebírá a na příkladech s postupy vysvětluje hodnotu pohledávky; účtování 

a evidování pohledávky; její zápočet; problematiku pohledávky a dluhu při ukončení činnosti, 

přerušení činnosti nebo změně způsobu uplatňování daňových výdajů; problematiku pohledávky a dluhu 

při přechodu z vedení účetnictví na vedení daňové evidence i z vedení daňové evidence na vedení 

účetnictví. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2018/10/17/A5ZA18051601.htm   

František Elis  

Spolupracující osoby    

Národní pojištění, Sv. 50, (2019) č. 2, s. 14-16  

Možnost rozdělovat příjmy a výdaje na spolupracující osoby může v některých případech významně 

přispět k daňové optimalizaci podnikatele. Autor představuje právní úpravu problematiky 

spolupracujících osob v § 13 zákona o daních z příjmů a dále na praktických příkladech upozorňuje na 

možné daňové úspory (daň z příjmů fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění), jak v případě 

spolupracujícího manžela (manželky), tak dalších spolupracujících osob.   

Christoph Schlautmann  

Steuerflucht made in America    

Daňový exodus "made in America"   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 41 (27.2.2019), S. 16-17  

Američtí internetoví giganti Netflix, Google, Amazon, Apple či Facebook zaznamenali v r. 2018 

rekordní zisky, zaplatili však velmi nízké nebo téměř žádné daně. Důvodem je nejen ta část Trumpovy 

daňové reformy snižující daň z příjmů právnických osob, ale také zrychlené odpisy a nižší daňové 

zatížení zisků transferovaných do USA z daňových rájů. Evropské komisi i německým finančním 

úřadům jsou však privilegia pro tyto korporace čím dál více trnem v oku. Komisař pro hospodářství 

P. Moscovici proto pracuje na návrhu tzv. digitální daně a v souvislosti s tímto konceptem vyžadují 

německé finanční úřady v rámci svých kontrol platbu srážkové daně od těch internetových 

obchodníků, kteří obchodují či inzerují na portálech zmíněných amerických korporací. Kromě toho 

navzdory výše zmíněným (a kontroverzně vnímaným) snahám na Starém kontinentu se mnohé 

evropské země jako Nizozemsko, Malta, Lucembursko či Španělsko předhánějí s výhodnými 

nabídkami zdanění schránkových firem nebo platů vrcholových zaměstnanců. -- Praxi německých 

finančních úřadů problematizuje článek v DB č. 8/2019, s. 387-394.  
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Martine Merten  

Taxation of investment funds following the OECD Base Erosion and Profit Shifting Initiative. Part 1   

Zdanění investičních fondů v návaznosti na iniciativu OECD proti erozi daňového základu a 

přesouvání zisků. 1. část   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 2, p. 76-88  

Investiční fondy jsou nástroje, jež nabízejí investorům výhody seskupování investic, využívání 

znalostí správců fondů a sdílení nákladů a zmírňování rizika. Aplikace běžných daňových principů na 

tyto fondy však může vést ke dvojímu zdanění. Z tohoto důvodu jsou zaváděny na národních úrovních 

různé mechanismy s cílem dvojímu zdanění zabránit. Tyto mechanismy však nemusí fungovat 

mezinárodně. Autorka v článku popisuje problematiku zdanění investičních fondů na mezinárodní 

úrovni a dále se zabývá změnami, které přinesla iniciativa OECD/G20 proti erozi daňového základu a 

přesouvání zisků (BEPS). Problematické jsou podle ní především nejasnosti týkající se aplikace tzv. 

testu hlavního účelu (principal purposes test, PPT). - Poznámky.  

Youjin Jung  

Taxpayer fair trial rights and BEPS implementation from the perspectives of China, 

France and Korea    

Právo daňového poplatníka na spravedlivý proces a realizace BEPS z pohledu Číny, Francie a Koreje  

European taxation, Vol. 56, (2018) No. 12, p. 554-564  

Článek přináší srovnávací přehled problematiky ochrany práv daňového poplatníka ve vybraných 

zemích s ohledem na realizaci projektu OECD/G20 BEPS (doporučení s cílem omezit daňové úniky 

nadnárodních firem), jenž do jisté míry poplatníkova práva znejasňuje a opomíjí. Autor se zaměřuje 

zejména na právo na spravedlivý proces. Zvažuje, zda rozhodnutí ponechat ochranu práv daňového 

poplatníka na jednotlivých národních úpravách je efektivním způsobem, jak zajistit spravedlivý proces 

u soudních a správních odvolání proti daňovému rozhodnutí. Autor nejprve shrnuje vývoj a důvody 

pro zavedení ochrany práv daňových poplatníků ve Francii, Jihokorejské republice a v Číně, dále 

uznání práv v domácím právu těchto států a poté podrobně analyzuje aspekty práva na spravedlivý 

proces v uvedených jurisdikcích. - Poznámky.  

Martin Bureš  

Test omezení daňové účinnosti nadměrných výpůjčních nákladů    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 3, s. 39-45  

Článek se věnuje dopadům směrnice ATAD (směrnice 2016/1164/EU, kterou se stanoví pravidla proti 

praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu) v oblasti 

omezení daňové účinnosti nadměrných výpůjčních nákladů. Nejprve charakterizuje opatření proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem upravené směrnicí ATAD a ATAD 2 a poté rozebírá a na příkladu 

ilustruje omezení daňové účinnosti úrokových nákladů (dle novelizovaného ustanovení § 23e a 23f 

zákona o daních z příjmů). Zaměřuje se na test omezení daňové účinnosti nadměrných výpůjčních nákladů 

a na výjimky, za kterých se tento test nemusí provádět. Dále jsou představeny a charakterizovány 

pojmy: limit daňové účinnosti nadměrných výpůjčních nákladů, nadměrné výpůjční náklady, výpůjční 

náklady a výpůjční výnosy. V závěru článek zodpovídá otázku, zda je možné daňově neúčinné 

nadměrné výpůjční náklady vykázat jako daňově účinné v dalších obdobích. - Poznámky.  

Sebastiaan van Overbeek and Dick Molenaar   

The emergence of esports    

Vzestup elektronického sportu   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 2, p. 106-111  

Autoři se v článku zabývají zdaněním elektronického sportu v EU a na úrovni OECD. Elektronický 

sport (nazývaný také esport či progaming) spočívá v soutěžních kláních pořádaných zpravidla na 

internetu, jichž se účastní profesionální hráči počítačových her. V článku jsou nejprve stručně popsány 

nejvýznamnější hry k r. 2017 a dále je mj. diskutováno, zda je esport vůbec sportem, jak posuzovat 

příjmy z této činnosti a zda se na elektronický sport vztahují pravidla pro DPH v Evropské unii. - 

Poznámky. 
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Yue Dong and Balbir Kaur   

The potential effect of Action 4 of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Initiative regarding 

excessive interest deductions on companies in Asia    

Možný vliv Akce 4 iniciativy OECD proti erozi daňového základu a přesouvání zisků týkající se 

nadměrného odpočtu úroků na podniky v Asii   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 1, p. 2-19  

Součástí Akce 4 plánu OECD/G20 proti BEPS jsou doporučená opatření, jak řešit problém 

nadměrného odpočtu úroků při transakcích uvnitř nadnárodních skupin. Autorky v článku analyzují 

vliv Akce 4 na nadnárodní podniky působící v sedmi asijských zemích (konkrétně v Číně, Hongkongu, 

Indii, Indonésii, Japonsku, Koreji a Singapuru). Bylo zjištěno, že opatření ovlivní zejména podniky ve 

výrobním sektoru. - Poznámky.  

Francesco Capitta  

The relationship between the EU Parent-Subsidiary Directive (2011/96) and tax treaties under Italian 

case law : is double non-taxation always undesirable?    

Spojitost mezi evropskou směrnicí o mateřských a dceřiných společnostech (2011/96) a daňovými 

smlouvami podle italského precedenčního práva : je dvojí nezdanění opravdu vždy nepřijatelné?   

European taxation, Vol. 56, (2018) No. 12, p. 576-581  

Autor zkoumá vztah mezi daňovými smlouvami a evropskou směrnicí o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností (2011/96/EU) ve světle italského precedenčního práva. 

Představuje rozsudek italského vrchního kasačního soudu v případu č. 23367/2017 týkající se aplikace 

ustanovení daňové smlouvy o dividendách obdržených zahraniční mateřskou společností za přispění 

zmiňované evropské směrnice. Zvažuje problematiku možného dvojího nezdanění a zdůrazňuje, že 

zkoumaný vztah mezi evropskou směrnicí a bilaterální smlouvou o zamezení dvojího zdanění příjmu a 

kapitálu je sporný. - Poznámky.  

Stephen Morris, David Keohane   

UBS handed record €4.5bn penalty for helping clients evade French tax    

UBS udělena rekordní pokuta ve výši 4,5 mld. eur za napomáhání klientům vyhýbat se 

francouzským daním  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40020 (21.2.2019), p. 1   

Po sedmi letech vyšetřování a šestitýdenním procesu francouzský soud konstatoval, že se švýcarská 

banka UBS dopustila napomáhání k praní peněz a daňovým únikům pro své bohaté francouzské 

klienty. Za tyto přečiny, jež se měly odehrát v letech 2004 až 2012, má banka zaplatit pokutu ve výši 

3,7 miliard a náhradu škody za dalších 800 milionů eur. Pokud rozsudek potvrdí i další soudní 

instance, jednalo by se o vůbec nejvyšší pokutu za daňový únik ve francouzské historii, která mimo to 

odpovídá ročnímu zisku UBS. -- K tématu viz také komentář na s. 10, podrobněji HB č. 37/2019 

(21.2.2019), s. 1, 27 a 30.  

Tomáš Hajdušek  

Úroky za dobu zadržování nadměrného odpočtu podruhé    

Daňový expert, Sv. 2018, č. 6 (prosinec)  

Příspěvek rozebírá stávající právní úpravu a správní praxi problematiky přiznávání úroků za dobu 

zadržování nadměrných odpočtů DPH v ČR. Autor upozorňuje na rozpor právní úpravy s judikaturou 

SDEU a NSS a v té souvislosti rozebírá parametrické změny § 254a daňového řádu přijaté novelou 

č. 170/2017 Sb. Zvažuje, zda touto změnou poskytuje český zákonodárce plátcům skutečnou finanční 

kompenzaci za dobu zadržování nadměrných odpočtů, zejména s ohledem na výši úroku. Autor 

pochybuje o tom, zda je zákonem stanovená výše úroků v souladu s evropským právem, a dovozuje, 

že současná úroková míra je v rozporu s principem neutrality a se zásadou rovnocennosti a efektivity, 

jak ji má na mysli SDEU. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2018/ 

12/17/A5ZA18060201.htm   

 

 

 

http://noviny.mfcr.cz/News/2018/12/17/A5ZA18060201.htm
http://noviny.mfcr.cz/News/2018/12/17/A5ZA18060201.htm
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Carlos Pérez Gautrin  

US Tax Cuts and Jobs Act. Part 1,  Global intangible low-taxed income (GILTI)   

Americký zákon o snížení daní a pracovních místech. Část 1., Celosvětově nedostatečně zdaněný 

příjem z nehmotného majetku (GILTI)   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 1, p. 36-48  

První ze série článků o americké daňové reformě z prosince 2017 se zabývá tzv. celosvětově 

nedostatečně zdaněným příjmem z nehmotného majetku (GILTI), což je nový daňový režim zavedený 

zákonem US Tax Cuts and Jobs Act. Režim se vztahuje na příjmy amerických akcionářů z ovládaných 

zahraničních společností (controlled foreign companies, CFCs). - Poznámky. -- Pokračování v č. 3/2019.  

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 5, příl. Legislativa s. II  

Článek informuje o legislativním projednávání navrhovaných změn zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. 

(sněmovní tisk č. 205). Návrh novely byl vládou předložen již v červnu 2018. Upravuje zejména 

náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, stanoví snížení DPH u některých řemeslných a odborných služeb, 

vodného a stočného ze stávající sazby 21 % na 10 % a řeší evidenci tržeb pro nejmenší podnikatele formou 

zvláštního režimu evidence tržeb. Navrhuje také zakotvit výjimky z EET pro zrakově postižené 

podnikatele a vybrané tržby. -- Další vývoj dokumentuje příspěvek v HN č. 76/2019 (17.4.2019), s. 1.   

Axel Jansen  

Vorsteuerabzug aus Kosten im Zusammenhang mit Beteiligungsverkäufen    

Daňový odpočet z nákladů vzniklých v souvislosti s prodeji podílů   

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 68, (2019) Nr. 4, S. 121-130  

Příspěvek se vztahuje k judikatuře Soudního dvora EU v otázce odpočtu daně na vstupu u nákladů 

souvisejících s prodeji firemních podílů, k čemuž se mohou ze strany prodejce i příjemce vázat různá 

plnění. Zejména judikát SDEU ze 17.10.2018 v případu Ryanair (C-249/17) a konečná stanoviska 

generální advokátky soudu J. Kokott v této věci poskytují podle autora vodítko, kdy a jak je možné 

daňové odpočty uplatnit. - Poznámky.  

Ondřej Moravec  

Vyplacení nesporné části nadměrného odpočtu opět ve hře    

Daňový expert, Sv. 2018, č. 5 (říjen)   

Autor se znovu vrací k tématu, jak se může daňový subjekt bránit v situaci, kdy mu správce daně 

zadržuje nadměrný odpočet DPH. Představuje relevantní rozhodnutí Krajského soudu v Praze (sp. zn. 

48 Af 21/2016) a návazný rozsudek NSS, kterým bylo toto rozhodnutí KS zrušeno. Následně rozebírá 

nové usnesení NSS z r. 2018 (Agrobet II, 1 Afs 271/2017-56), ve kterém soud dospěl k názoru, že 

zadržování nesporné části nadměrného odpočtu pouze proto, že dosud probíhá daňová kontrola 

prověřující oprávněnost sporné části nadměrného odpočtu, není v souladu s právem EU. Zároveň NSS 

položil předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU, ve které zjišťuje, zda je z pohledu práva EU legitimní 

zadržovat daňovému subjektu odpočet daně, o němž se ví, že existuje, pouze proto, že vnitrostátní 

právo nezná institut částečného platebního výměru. Rozhodnutí SDEU v dané otázce není dosud 

známé, nicméně autor formuluje stručnou reflexi možných závěrů a poté se vrací k myšlence 

částečného vyměření daně a možného odmítnutí aplikace neslučitelné vnitrostátní úpravy ze strany 

správních soudů. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2018/10/17/ 

A5ZA18052901.htm   

Pavel Říha  

Změny u zelené nafty    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 3, s. 12-14  

Přehled hlavních změn, které přináší zákon č. 4/2019, jenž mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních 

daních. Změny se týkají vracení spotřební daně ze zelené nafty.   

 

 

 

http://noviny.mfcr.cz/News/2018/10/17/A5ZA18052901.htm
http://noviny.mfcr.cz/News/2018/10/17/A5ZA18052901.htm
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Zdeněk Burda  

Zneužití práva opět aktuální : výběr z judikatury správních soudů    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 3, s. 46-55  

Komentovaná vybraná judikatura správních soudů k aplikaci pojmu "zneužití práva". Autor 

charakterizuje pojem zneužití práva a upozorňuje, že z dosavadní judikatury vyplývá, že aplikace tohoto 

pojmu má být velmi omezeným, střídmým řešením používaným zcela výjimečně. Dále shrnuje starší 

rozsudky týkající se zneužití práva a poté rozebírá judikáty ve věci rozdílu mezi zneužitím práva a 

daňovým podvodem; neprokázání zneužití práva při účasti v řetězci a neoprávněného zajišťovacího 

příkazu; slevy na dani za zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zneužití práva; prodloužení 

splatnosti závazku jako zneužití práva; zneužití práva versus disimulace právního úkonu a švarcsystému; 

zneužití práva při uplatnění nároku na odpočet DPH z pořízení nemovitosti a zdaňování nájemného. 

 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. 24, (2019) č. 3  

Jak v Česku uplatnit zahraniční daň z příjmů (s. 2-9); Příklady daňového řešení manažerského vozidla 

(s. 10-14); Záruky práva daňového subjektu na spravedlivý proces - jsou dostatečné nebo jen 

formální? (s. 15-18); Ke změnám v zákoně o spotřebních daních (s. 22-24); Investiční strategie pro 

finanční kapitál - 1. část (s. 25-31); Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů - 

blýská se na lepší časy? (s. 34-38); Test omezení daňové účinnosti nadměrných výpůjčních nákladů 

(s. 39-45); Zneužití práva opět aktuální - výběr z judikatury správních soudů (s. 46-55).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK   

Sv. 27, (2019) č. 4  

Kdy musí zaměstnanec podat daňové přiznání (s. 3-10); Paušální výdaje na dopravu v daňovém 

přiznání fyzických osob za rok 2018 (s. 10-21); Oprava základu daně z přidané hodnoty u plnění vůči 

dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací (s. 21-27); DPH u poukazů v roce 2019 (s. 27-32); 

Software a ostatní ocenitelná práva (s. 33-37); Doby zpracování osobních údajů podle GDPR - 

omezení doby uložení osobních údajů (s. 37-42).  

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

Sv. 2019, č. 7  

Daň z nabytí nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů - stále polojasno (s. 1-5); Poskytnutí motivačního 

příspěvku žákovi nebo studentovi - zdanění, pojistné řešení, daňový výdaj u zaměstnavatele (s. 6-8).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  

Sv. 2019, č. 5-6  

Novela zákona o DPH 2019: den uskutečnění plnění - č. 283/2018 Sb. (s. 1-2); Novela zákona o DPH 

2019: místo plnění u elektronických služeb (s. 2-4); DPH u nadace - dotazy a odpovědi (s. 4-5); 

Přechodné ubytování pro zaměstnance - dotazy a odpovědi (s. 5-6); Záloha a reverse charge - dotazy a 

odpovědi (s. 7); Cestovní služby - dotazy a odpovědi (s. 7-8).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 12  

Složitost daní bolí víc než jejich výše - téma čísla o daňovém zatížení a vývoji daňových sazeb v ČR 

(s. 10-15); Daně na poslední chvíli: podrobný návod, jak postupovat při vyplňování přiznání k dani 

z příjmů fyzických osob - průvodce daňovým přiznáním, formulářem pro zaměstnance i odvody na 

zdravotní a sociální pojištění (mimořádná příloha, s. 23-68); Kontroloři GDPR jsou zatím v Česku 

mírní, na západě Evropy už ale rozdávají vysoké pokuty (s. 78-79).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 13  

V Česku sílí víc Kellner než Babiš - téma čísla o investicích PPF v ČR i v zahraničí (s. 10-20); 

Manželství z rozumu, ne z lásky: rozhovor s J. Kovářem z Ústavu mezinárodních vztahů o brexitu a 

evropské integraci (s. 24-31); Německé dilema: zvýšit daně, nebo naopak snížit - komentář C. Fuesta 

(s. 36-37); Brexit: impulz k velkému stěhování firem i kapitálu (s. 38-39); Pokutovat švarcsystém bude 

pro finanční úřady jednodušší - zákaz zneužití práva (s. 46-47).  
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

By Mariana García-Schmidt and Michael Woodford  

Are low interest rates deflationary? A paradox of perfect-foresight analysis    

Mají nízké úrokové sazby deflační účinky? Paradox analýzy dokonalé předpovědi   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 1, p. 86-120  

Centrální banky se v průběhu uplynulé finanční krize ve snaze zabránit deflaci uchýlily k nekonvenčním 

měnovým opatřením. Existuje však proud ekonomů, podle kterého vedou zmíněná opatření spíše 

k dezinflaci, než k inflaci. Tato "neo-fisheriánská" teorie však závisí podle autorů na způsobu 

formování očekávání, který je v daných podmínkách nereálný. Autoři navrhují vlastní způsob 

formování očekávání, při jehož použití nejsou potvrzeny ani závěry neo-fisheriánského proudu, ani 

nové keynesiánské ekonomie (ta podle autorů naopak dochází k závěru nereálně vysokých účinků 

forward guidance, tj. verbálních závazků centrálních bank). - Poznámky.  

Magic or logic?   

Čarování nebo logika?  

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9134, p. 70  

Shrnutí myšlenek moderní měnové teorie (modern monetary theory, MMT), což je ekonomická teorie 

založená na poměrně odvážných a radikálních předpokladech, jejíž popularita postupně vzrůstá. 

Základem teorie je předpoklad, že stát, který tiskne peníze a který si půjčuje ve vlastní měně, nemůže 

být donucen k bankrotu: vždy mohou být natisknuty další peníze, jež mohou být použity na úhradu 

dluhů věřitelům i na další výdaje. Hlavním omezením je dostupnost nevyužitých zdrojů: zvyšování 

výdajů v situaci, kdy stát nemá k dispozici dostatek nevyužitých zdrojů, vede k růstu inflace. Podle 

MMT nezáleží na výši fiskálního deficitu, dokud je nezaměstnanost nízká a ceny stabilní. Státní 

rozpočet slouží k řízení poptávky a k udržení plné zaměstnanosti.   

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Adam Zaremba  

Country risk and expected returns across global equity markets    

Riziko země a očekávané výnosy napříč globálními akciovými trhy   

Finance a úvěr, Vol. 68, (2018) No. 4, p. 374-398  

V článku je prezentován výzkum vztahu mezi kombinovaným (composite) rizikem země (a jednotlivými 

dílčími riziky vztahujícími se k veřejnému dluhu, měně, bankovnímu sektoru, ekonomické struktuře či 

politické situaci) a očekávanými výnosy napříč jednotlivými národními akciovými trhy. Autorovým 

cílem je rovněž odvodit z tohoto výzkumu podstatné implikace pro mezinárodní investory. Na základě 

dat z let 1999-2015 dochází k závěru, že portfolia rizikovějších zemí zhruba o 0,5 % měsíčně 

překonala výnos z bezpečných států. Vztah mezi rizikem a výnosem je předurčen zejména veřejným 

zadlužením, ekonomickou strukturou a bankovním sektorem, zatímco měnové riziko nemá statisticky 

významný vztah k budoucím výnosům. Přenos těchto poznatků do investiční praxe však podle autora 

přináší řadu výzev. Např. kapitalizací a likviditou vážená portfolia neprojevují statisticky významný 

vztah k výši výnosů. Rovněž ziskovost strategií založených na hodnocení rizika země byla 

eliminována v letech následujících po finanční krizi. - Poznámky.  

Alžběta Vejvodová  

Evropa inovuje, Česko váhá    

Právní rádce, Sv. 27, (2019) č. 2, s. 20-21  

Ve 21 státech Evropské unie už fungují inovační huby, jejichž cílem je zlepšit komunikaci mezi 

inovativními firmami a regulatorními orgány. Fintech start-upy a další inovátoři v rámci nich mohou 

žádat pokyny od regulátorů ohledně dohledu nebo nastavení licenčních požadavků. Regulatorní 

sandboxy představují vyšší formu spolupráce s inovátory: prostor, v němž fintech společnosti testují 

své produkty a služby pod dohledem regulátora trhu. Článek přibližuje fungování regulatorních 

sandboxů ve Velké Británii i v některých dalších evropských zemích a dále rozebírá možnosti zavedení 

sandboxů v ČR. Autorka uvádí, že zavedení sandboxů v Česku brání spíše české, než evropské 
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předpisy. Nicméně některé jeho základní rysy se objevují v zákoně o platebním styku u režimu 

poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. -- 

Viz také rozhovor s ředitelem sekce dohledu ČNB na s. 22.   

F. Holtermann, S. Iwersen  

Finanzaufseher greifen durch : Kryptofinanzierungsrunden    

Finanční dozor zasahuje : financování pomocí kryptoměn  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 36 (20.2.2019), S. 30   

Německý regulátor finančního trhu BaFin na konci r. 2018 poprvé preventivně zastavil chystanou 

primární emisi mincí (ICO), kterou připravoval start-up Rise. Podle článku zřejmě vadily BaFinu na 

firmě Rise a zamýšlené ICO nadsazená kalkulace výnosů, zavádějící informace, nepřesvědčivé 

výsledky na start-upu podílejících se subjektů včetně možných personálních překryvů s aktéry zatím 

největšího německého skandálu v oblasti ICO kolem firmy Envion. Možná i na základě tohoto a 

dalších skandálů, jakož i přístupu orgánů finančního dozoru v řadě států, se BaFin rozhodl opustit svůj 

vyčkávací a dle mnohých i "pasivní" přístup a do sféry ICO aktivněji zasahovat.   

Karen Petrou  

Fintech threatens to increase economic inequality    

Fintechové společnosti přinášejí riziko růstu ekonomické nerovnosti   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40018 (19.2.2019), p. 9   

Komentář varuje před neregulovaným pronikáním technologických společností do bankovnictví 

(tzv. fintechů) a veřejnými programy na jejich podporu (tzv. "sandboxes"), jež se zdaleka nemá 

omezovat jen na malé start-upy. Autorka se obává, že korporace jako Facebook, Google, Amazon a 

další mohou své aktivity na poli bankovních služeb až příliš uzpůsobovat ve prospěch svých ostatních 

obchodních modelů. Může u nich docházet k excesivní akumulaci a využívání osobních údajů k cíleným 

nabídkám nebo dvojím cenám a standardům dle "profilu" klienta. Pokud zde zákonodárce nezjedná 

včas nápravu, bude narušeno nejen konkurenční prostředí mezi bankovními a nebankovními institucemi 

na poli finančních služeb, ale dále se zhorší přístup znevýhodněných skupin obyvatel k těmto službám, 

ohrožena bude stávající míra ochrany spotřebitele a vniveč přijdou i všechny pro klienta užitečné 

bankovní regulace.  

Frank Doll  

Gier und Angst    

Hamižnost a strach  

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 52, S. 16-22  

Burzy jsou zatíženy obavami z globálních obchodních válek, krizí, slabé konjunktury a turbulencí v Evropě. 

Článek se zabývá důvody, kvůli kterým je pro investory zlato jako rezerva pro případ nouze opět atraktivní.  

Ruth Berschens, Till Hoppe  

Halbherziger Kampf : Geldwäsche    

Polovičatý boj : boj proti praní peněz  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 35 (19.2.12019), S. 8   

Boj proti praní peněz v Evropské unii navzdory řadě afér pokulhává, čemuž podle článku nasvědčuje 

především nízký počet odborného personálu v unijních regulačních úřadech, kteří se touto problematikou 

zabývají. Například v Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA) je pro tuto agendu nyní vyčleněno 

pouze 1,8 plnoúvazkového pracovního místa a v průběhu r. 2019 má dojít k navýšení pouze o 3 další 

pracovníky. V unijních orgánech pro finanční trhy a pojišťovnictví, ESMA a EIOPA, je situace dokonce 

ještě horší. Rovněž není pravidlem, že by ohledně praní peněz existovala ve všech členských státech 

závazná a fungující výměna informací mezi tamními regulátory a evropskými institucemi, jak ukazuje 

i případ Německa. A v neposlední řadě se ke konkrétním iniciativám proti těmto podvodům staví 

vlažně také vlády členských států, což má podle autorů dokládat kritika návrhu černé listiny 23 států 

světa umožňujících praní peněz, který předložila evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. 

 

  



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                          Informace Odborné knihovny MF                                                          

__________________________________________________________________________________________ 

24 

Johannes K. Dreyer, Peter A. Schmid, Victoria Zugrav  

Individual, systematic and systemic risks in the Danish banking sector    

Individuální, systematická a systémová rizika v dánském bankovním sektoru   

Finance a úvěr, Vol. 68, (2018) No. 4, p. 320-350  

V článku je zkoumán vztah mezi mikroprudenčními proměnnými a bankovním rizikem v kontextu 

dánského bankovního sektoru s využitím dat o 21 bankách z let 2000-2015. Výsledky poukazují na to, 

že klíčové determinanty rizika představují velikost bank, jejich kapitalizace, struktura financování, 

organizační složitost a míra tržních aktivit. Velikost banky přispívá k systematickému a systémovému 

riziku, ale nikoliv k riziku individuálnímu. Míra tržních aktivit omezuje individuální riziko, ale zvyšuje 

systematické a systémové riziko. Případ Dánska může být podle autorů využit jako příklad pro další 

malé ekonomiky s vysoce koncentrovaným bankovním sektorem mj. ve střední a východní Evropě. - 

Poznámky.  

Eva Szalay  

London charm offensive pays off in race for renminbi    

V závodu o renminbi se Londýnu jeho námluvy vyplatily   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40010 (9.2.2019), p. 13   

Londýnské City se v říjnu 2018 stalo největším obchodním centrem pro transakce v renminbi mimo Čínu, 

když se průměr pro denní transakce v této měně podle údajů Bank of England vyšplhal k 73 miliardám 

dolarů. Podle článku je tento vývoj výsledkem dlouhodobé britské vstřícnosti vůči čínskému kapitálu, 

jejíž počátek lze vysledovat až k nástupu první Cameronovy vlády v r. 2010. V době, kdy z ostatních 

částí světa zněla směrem k Číně kritika kvůli údajné měnové manipulaci a s tím spojenému podkopávání 

krizí zasažené globální ekonomiky, se dohodl tehdejší britský ministr financí G. Osborne s čínskou 

vládou na podpoře v renminbi denominovaných finančních nástrojů a služeb v Londýně. Nyní by Čína 

nechtěla využívat své možnosti v City pouze pro aktivity na devizovém trhu, ale především k lákání 

zahraničních investorů na svůj kapitálový trh, přičemž ani brexit nemusí na těchto plánech mnoho změnit.  

Fabian Ritters  

Mehr Zinsen von Trump    

Více úroků od Trumpa  

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 51, S. 86-89  

Investice do amerických cenných papírů přinášejí vysoké úroky. Jaké cenné papíry jsou atraktivní a 

jaká rizika by měl investor při nákupu mít na zřeteli?   

By Sebastian Di Tella  

Optimal regulation of financial intermediaries    

Optimální regulace finančních zprostředkovatelů   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 1, p. 271-313  

Autor zjišťuje, jaká je optimální regulace v modelu, ve kterém je činnost finančních zprostředkovatelů 

spojena s morálním hazardem a vznikem externalit. Za předpokladů stanovených v článku vyžaduje 

společensky optimální alokace nižší ceny aktiv, a to i v případě, že tím dojde k poklesu investic. 

Společenského optima může být dosaženo nastavením speciální daně z držby finančních aktiv. Daná 

situace poté nevyžaduje žádné další regulace, jako např. kapitálové požadavky. - Poznámky.  

Jana Brodani  

První koncepce rozvoje kapitálového trhu    

Bankovnictví, Sv. 27, (2019) č. 3, s. 36-37  

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT) J. Brodani představuje koncepční materiál 

"Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice 2019-2023", který schválila v březnu 2019 

vláda ČR. Přibližuje vznik koncepce a subjekty, které se iniciativně na vzniku strategie zastřešující 

oblast finančních služeb podílely (ministerstvo financí iniciativu zastřešilo). Dále shrnuje očekávání 

spojená s tímto koncepčním materiálem, strukturu koncepce a navrhovaná opatření vztahující se k tématům 

stabilního právního a daňového prostředí, penzijní otázky (např. zavedení účtu dlouhodobých investic) 

a finančního vzdělávání. Předpokládá se, že soubor těchto opatření může rozvoji i stabilitě 

kapitálového trhu v ČR velmi pomoci.   
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Zbyněk Kalabis  

Střípky z historie Banco Central do Brasil, centrální banky Brazílie    

Bankovnictví, Sv. 27, (2019) č. 2, s. 48-49  

Seznámení s historickým vývojem, současností a hlavními úkoly centrálního bankovnictví v Brazílii. 

Informace o založení Banco do Brasil v r. 1808, tato banka spojovala funkce centrální a obchodní 

banky. Dále v souvislosti s geopolitickým vývojem Brazílie po r. 1822 pohled na měnový vývoj, 

emise peněz, vznik Dohlížecího orgánu pro měnu a pro úvěr (SUMOC) a na jeho hlavní úkoly. Poté 

ke vzniku Centrální banky Brazílie (Banco Central do Brasil) v r. 1965 a k novému definování úkolů a 

odpovědností mezi Banco Central do Brasil a Banco do Brasil. Blíže k návazným změnám ohledně 

emitování peněz po reformě ústavy z r. 1988, dále k současné brazilské měně a k působení centrální 

banky v mezinárodních finančních institucích.  

Zbyněk Kalabis  

Střípky z historie chilské centrální banky Banco Central de Chile    

Bankovnictví, Sv. 27, (2019) č. 3, s. 48-49  

Seznámení s historickým vývojem, současností a hlavními úkoly centrálního bankovnictví v Chile. 

Krátce k používání španělského měnového systému v návaznosti na kolonizaci chilského území, dále 

k měnovému vývoji po vzniku nezávislého státu v r. 1818. Poté ke vzniku Centrální banky Chile v r. 1925 

v rámci projektů tzv. Kemmererovy mise, jejím úkolům a řízení. Následně k činnosti Banco Central de Chile 

po změně jejího mandátu v r. 1953, která aktivněji podporovala rozvoj národního hospodářství a 

zaměstnanosti, i k návazným doplněním právní úpravy centrální banky v r. 1960, 1975 a 1979. 

V závěru zmínka o členství v mezinárodních finančních institucích a o aktuální chilské měně.   

Marie Ligocká  

The effect of financial ratios on stock prices : evidence from the Polish Stock Exchange    

Vliv finančních ukazatelů na ceny akcií : aplikace na polskou burzu cenných papírů   

Acta VŠFS, Vol. 13, (2019) No. 1, p. 44-60  

Autorka analyzuje vztah mezi cenami akcií polských firem působících ve vybraných sektorech 

(potravinářský průmysl, energetika, hutnictví, chemický průmysl) a vybranými finančními indikátory. 

Při výzkumu bylo použito několik metod: Johansenův kointegrační test, model korekce chyb a 

panelová regrese. Ceny akcií společností obchodovaných na polské burze cenných papírů ovlivňuje 

rentabilita, likvidita a finanční páka. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://www.vsfs.cz/?id=3004-

archiv-archive   

By Dan Steinbock  

The great dollar debacle    

Velký dolarový debakl  

The European financial review, Vol. 9, (2018) No. 6 (December - January), p. 15-21  

Politika souboje protiopatření a cel Trumpovy administrativy ohrožuje pozici amerického dolaru jako 

celosvětové rezervní měny. Článek přibližuje trend tohoto vývoje americké měny vůči euru, jüanu 

i dalším světovým měnám v mezinárodním měnovém systému, dále vliv volatilní situace dolaru na 

rozvíjející se trhy a internacionalizaci čínské měny. Popisuje také tři budoucí možné scénáře vývoje 

v oblasti hlavních rezervních měn.   

By Frans Labuschagne  

The rise in social media payments - will banks collapse or collaborate?    

Nárůst plateb prostřednictvím sociálních médií  - zhroutí se banky nebo budou spolupracovat?  

The European financial review, Vol. 9, (2018) No. 6 (December - January), p. 48-49  

Tradičním finančním institucím narůstá konkurence v přesunu online plateb na sociální média. Článek 

dokumentuje aktuální rozvoj plateb prostřednictvím sociálních platforem a zamýšlí se nad možnostmi, 

jak banky mohou přizpůsobit služby retailového bankovnictví a působit na svoje zákazníky, aby 

zabránily zhroucení zavedeného bankovního systému. 
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Paolo Savona  

The time is ripe to create buffer of a European safe asset    

Nazrál čas vytvořit štít v podobě evropského bezpečného aktiva   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40025 (27.2.2019), p. 22   

Komentář P. Savony, italského ministra pro evropské záležitosti, někdejšího neúspěšného nominanta 

na post ministra financí v Conteho vládě a od března 2019 nastupujícího předsedy tamního orgánu 

finančního dozoru CONSOB. Savona se přimlouvá za posílení evropského finančního systému a 

kapitálového trhu prostřednictvím zvláštního evropského bezpečného aktiva. Toto aktivum by se 

ovšem nemělo rovnat dluhopisu, který by vázal a přesouval dluhy a rizika mezi jednotlivými státy 

eurozóny, ani by se nemělo jednat o dluhopisy Evropské centrální banky nabízené aktérům na 

kapitálovém trhu, kteří mají depozita u ECB. Spíše si pod bezpečným aktivem představuje společný 

dluhopis emitovaný Evropským stabilizačním mechanismem, jenž by měl vyšší status než ostatní 

státní dluhopisy a zahrnoval by i určité limity pro maximální objem půjček národním státům. Tak by 

mohlo dojít jak k podpoře uvážlivých fiskálních politik, tak k eliminaci dopadů různých šoků na 

národní trhy s dluhopisy. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank   

Sv. 27, (2019) č. 3  

Dilemata přeregulace finančních trhů (s. 10-12); Na odchod Británie z EU jsme připraveni aneb co 

nového v regulaci (s. 18-19); Hodnocení České republiky výborem Moneyval - hodnocení opatření 

proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (s. 20-21); Výzvy technologické 

transformace bank (s. 24-25); První koncepce rozvoje kapitálového trhu - na období 2019-2023 v ČR 

(s. 36-37); Technologie jsou součástí naší DNA - rozhovor s generálním ředitelem Saxo Bank - 

aplikace pro banky (s. 40-43); Střípky z historie chilské centrální banky Banco Central de Chile (s. 48-49).   

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

Olli Rehn ; rozhovor vedl Jan Mallien   

"Deutschland muss mehr Verantwortung tragen"    

"Německo musí nést více odpovědnosti"   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 34 (18.2.2019), S. 30-31  

Rozhovor s guvernérem finské centrální banky (Suomen Pankki) a jedním z možných kandidátů na 

pozici prezidenta ECB O. Rehnem o hospodářské situaci v eurozóně, manévrovacím prostoru ECB v oblasti 

podpory ekonomiky a nejpotřebnějších reformách v měnové unii a jejích nejvýznamnějších členských 

zemích. Nástup recese Rehn zatím neočekává, v případě potřeby ale ECB může opět nasadit své 

měnověpolitické instrumentárium, jakkoliv za stále důležitější výzvy pro udržení hospodářského růstu 

považuje dokončení přeměny institucionálního rámce eurozóny, fiskálněpolitické intervence v Německu 

a strukturální reformy ve Francii a Itálii.   

A familiar cycle   

Známý cyklus  

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9132, p. 61  

Začátek r. 2018 byl z ekonomického pohledu velmi příznivý, o rok později však situace není zdaleka tak 

růžová: hodnoty ekonomických indikátorů se zhoršily, přelom prosince a ledna byl ve znamení turbulencí 

na trzích a objevují se obavy z recese. Výrobní aktivita ve světě zpomalila. Nabízí se vinit z tohoto vývoje 

Spojené státy a cla zavedená prezidentem D. Trumpem, podle autora článku je ale příčina jiná: je jí přílišná 

náchylnost ekonomického dění ve světě na výkyvy v Číně. Nynější situace totiž připomíná obavy z recese 

v r. 2015, kdy se Čína pokoušela o hospodářskou reformu a snížení zadlužení. Tyto reformy byly z důvodu 

nepříznivých dopadů nakonec zastaveny a hrozba recese tak byla zažehnána. Zadlužení v Číně od té doby 

opět výrazně vzrostlo a stát se znovu pokouší jej omezit. Problémem ovšem až tak není závislost světové 

ekonomiky na poptávce ze strany Číny, jako spíše omezený manévrovací prostor a neschopnost západního 

světa se bránit, mj. vzhledem ke stále extrémně nízkým úrokovým sazbám.  
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A new tune : the economy   

Nová melodie : ekonomika  

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9133, p. 47-48  

Na počátku března přednesl čínský premiér Li Keqiang svůj obvyklý každoroční projev, ve kterém 

hodnotil ekonomickou situaci a vyjadřoval se k plánovaným hospodářským opatřením. Projev obsahoval 

řadu známek toho, že si Čína uvědomuje svou nejistou hospodářskou situaci. Zhoršilo se tempo 

očekávaného hospodářského růstu, zadlužení zůstává na vysoké úrovni. Vláda nyní hledá způsoby, jak 

ekonomiku podpořit. Určitá váhavost čínských představitelů ohledně možných podpůrných opatření 

pramení také z toho, že zatím není jisté, jak dopadne obchodní dohoda s USA. -- K debatám ekonomů, 

zda spotřeba domácností může poskytnout Číně prorůstový impuls, viz FT č. 40026/2019 (28.2.2019), s. 9.  

Bank of Finland  

Economic growth has passed its cyclical peak  [elektronický zdroj]   

Ekonomický růst je za svým cyklickým vrcholem   

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 92 (2018), No. 5, p. 7-39  

Hodnocení stavu finské ekonomiky na konci r. 2018 s výhledem do budoucna. Finská ekonomika i nadále 

v příštích dvou letech poroste, tempo růstu však bude mírnější. Země je konkurenceschopná, po 

finském zboží je stále v zahraničí poptávka. Hospodářský růst bude ovlivněn také měnovou politikou 

Evropské centrální banky. Finské veřejné finance posílily, zvýšilo se ale zadlužení domácností. 

Objevuje se nejistota spojená s hospodářským vývojem ve světě (mj. hrozba obchodních válek). V r. 2019 

dojde pravděpodobně k poklesu investic. Ačkoli se Finsko nachází ve fázi expanze (vzestupu) 

hospodářského cyklu, očekává se spíše uvolněná fiskální politika. V následujícím období dojde také 

ke zpomalení růstu produktivity práce. - Poznámky. -- Související tabulky viz s. 96-109. -- Další 

články v čísle se týkají vývoje veřejných financí, produktivity a zadlužení domácností. Plný text 

dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/BOF_bulletin_5_2018.pdf    

Sylvia Pfeifer, Michael Pooler, Patrick McGee, Kana Inagaki   

Forced into the slow lane    

Nuceni se zařadit do pomalejšího pruhu  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40022 (23.2.2019), p. 7   

Britský automobilový průmysl se v 70. letech 20. století kvůli špatnému managementu a stávkám 

dostal do vážné krize, z níž ho vyvedl až příchod zahraničních investorů v čele s japonskými 

výrobci v následující dekádě. Nyní to však vypadá, že toto odvětví stojí opět na křižovatce. Tomu má 

nasvědčovat rozhodnutí Hondy zavřít svůj provoz ve Swindonu do r. 2021, odvolání rozšířené výroby 

v sunderlandské továrně Nissanu a varování Fordu, že v případě brexitu bez dohody citelně omezí své 

britské aktivity. Podle článku však samotný brexit a s ním spojená nejistota nejsou výlučným 

spouštěčem pohybů v automobilovém sektoru, ale mezi klíčové faktory patří také nástup nových 

technologií a aktérů z USA a Asie, s nimiž zavedení výrobci nechtějí ztrácet krok. Stane-li se ale obětí 

této transformace britský průmysl, byl by to citelný zásah pro tamní hospodářství potýkající se s relativně 

nízkou produktivitou, neboť automobilky měly v tomto ohledu oproti jiným odvětvím na britských 

ostrovech nadprůměrné výsledky.   

Shocked   

Zasažená šokem  

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9133, p. 66  

Jak je možné, že čínská konkurence zasáhla Ameriku daleko více, než dovoz japonského zboží v 80. letech? 

Autor článku shrnuje výsledky různých studií, podle kterých je např. podstatné, kdy a kde šok udeří 

(konkrétně jaká je zaměstnanost v daném regionu v době před šokem či na jaké úrovni se nachází 

vzdělávání), popř. zda nepříznivá situace zasáhne i dodavatele. Podle autora nicméně reakce 

zákonodárců vždy pouze zpomalí či zrychlí vývoj, ke kterému by i tak došlo. 
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By Chiara Criscuolo, Ralf Martin, Henry G. Overman and John Van Reenen   

Some causal effects of an industrial policy    

Některé kauzální účinky průmyslové politiky  

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 1, p. 48-85  

Autoři se v článku zabývají dopady dotací z veřejných rozpočtů poskytovaných soukromým firmám 

z vybraných regionů na pracovní trh. U dotací z evropských rozpočtů bývá stanoveno, na jaké regiony 

se finanční podpora vztahuje. Na podobném principu fungoval i program "Regional Selective 

Assistance" (RSA) ve Velké Británii, z nějž autoři čerpali při výzkumu. Změna v nastavení programu, 

která ovlivnila to, že na příspěvek měly nárok jiné regiony, autorům umožnila například zjistit, že v oblastech 

s nárokem na vyšší podporu došlo k výraznému růstu počtu pracovních míst a k poklesu nezaměstnanosti. 

Konkrétní výsledky se však lišily u malých a velkých firem. - Poznámky.  

Chloe Cornish, Asser Khatteb, Andrew England   

Syria's reconstruction dilemma    

Dilema spojené s obnovou Sýrie  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40017 (18.2.2019), p. 7   

Režim syrského prezidenta Bašára al-Asada sice směřuje v osmileté občanské válce k vítězství, 

hospodářská situace a životní úroveň obyvatelstva v Sýrii se ale spíše dále zhoršují. Důvodem je 

především nejisté mezinárodní postavení Asada, jehož hlavní spojenci Rusko a Írán mu sice poskytly 

vojenskou, nikoliv však dostatečnou rozvojovou pomoc. Již před konfliktem silně klientelistická 

ekonomika tento svůj rys během války ještě posílila. Potenciální zahraniční investoři a aktéři 

mezinárodní pomoci tak čelí dilematu, které posiluje i hrozba amerických sankcí: jak pomoci Syřanům 

a zároveň neposilovat Asadův režim?   

Informatika. Počítače  

Ulrich Kelber, rozhovor vedli Heike Anger a Dietmar Neuerer   

"Aufbrechen der Monopole wäre wertvoll"    

"Rozbití monopolů by se vyplatilo"  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 37 (21.2.2019), S. 10   

Rozhovor s novým předsedou německého spolkového úřadu na ochranu osobních údajů (BfDI) U. Kelberem 

o implementaci GDPR, rizicích sociálních sítí a dalších možnostech zvýšení ochranných standardů v této 

oblasti. GDPR hodnotí Kelber pozitivně a poukazuje přitom na okolnost, že toto nařízení EU na 

ochranu osobních dat začíná být přitažlivé i pro jiné jurisdikce (např. Kalifornii). U běžných dokumentačních 

a informačních povinností si však dovede představit určité úlevy pro občany a podniky. K sociální síti 

Facebook zaujímá Kelber ovšem nadále velmi kritický postoj kvůli kumulaci osobních dat z ostatních 

sociálních sítí, jež Facebook koupil. Z toho důvodu předseda BfDI také osobně nepoužívá 

komunikační platformu WhatsApp, kterou podezřívá z porušování GDPR. Zvýšit míru ochrany 

osobních údajů a zlepšit konkurenční prostředí by ale podle něj mohla povinná "interoperabilita" 

systémů poskytovatelů sociálních sítí v EU, aby jejich služby byly otevřené i pro ostatní hráče na trhu.   

Putin tries to build an internyet : Russia   

Putin usiluje o vytvoření internětu : Rusko   

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9133, p. 21-22  

S tím, jak se ruská veřejnost přesouvá od televizí do online prostředí, snaží se vládnoucí představitelé 

získat nad internetem kontrolu. Na rozdíl od Číny je však Rusko mnohem více integrované do 

celosvětové internetové architektury, mj. umístěním řady ruských serverů v zahraničí a naopak některých 

zahraničních v Rusku. Regulace proto bude obtížnější. Některé z možných podob získání kontroly nad 

internetem jsou poměrně radikální.   

Otto Dostál   

Zajišťování důkazů u počítačové kriminality : dožádání, vydání věci a prohlídky. (1. díl)   

Trestněprávní revue, Sv. 18, (2019) č. 3, s. 66-71  

Je řada cest, jakými mohou být v případech počítačové kriminality získány důkazy pro trestní řízení. 

Cílem autora je na tuto problematiku pohlédnout komplexněji a věnovat se takovým otázkám, jako je 
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rozsah použitelnosti a vzájemné vztahy procesních nástrojů užívaných v této souvislosti. První díl ze série 

článků rozebírá instituty dožádání, předchozího souhlasu soudce, vydání a odnětí věci, prohlídek a 

upozorňuje též na novou úpravu "zmrazování dat". Diskutuje se i o nedávném judikátu ESLP Benedikt 

proti Slovinsku. - Poznámky.  

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Ruth Berschens  

Die Niederlande preschen vor : Europäische Union    

Nizozemí jde do ofenzívy : Evropská unie   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 33 (15.2.2019), S. 12  

V souvislosti s plánovaným odchodem Velké Británie z Evropské unie by chtělo Nizozemí zaujmout v EU 

britské místo hlavního zastánce protržních, fiskálně obezřetných a liberálních pozic. V projevu 

nizozemského premiéra M. Rutteho na Curyšské univerzitě dne 13.2.2019 však současně zazněly 

požadavky na vyšší efektivnost sankční politiky EU vůči třetím státům (prostřednictvím zrušení 

principu jednomyslnosti při jejich uvalování) a na vyšší ochotu EU "sledovat své vlastní hegemoniální 

zájmy". Na druhé straně ale Rutte sdílí britský negativní postoj k francouzsko-německému návrhu na 

vznik společné evropské armády.   

Raju Parakkal   

Economic returns from social and political globalization : does signaling help developing and transition 

countries to attract foreign direct investment?    

Ekonomický výnos ze společenské a politické globalizace : může signalizování pomoci 

rozvojovým a tranzitním zemím přilákat přímé zahraniční investice?   

Acta VŠFS, Vol. 13, (2019) No. 1, p. 8-28  

Autor v článku prostřednictvím teorie signalizace zkoumá, zda země, která se zapojí do globalizace, je 

díky tomuto zapojení lépe schopná přilákat přímé zahraniční investice. Politická a sociální globalizace 

je chápána jako signál investorům o integraci země do mezinárodního systému. Jak politická, tak 

sociální globalizace snižují v očích investorů riziko spojené s investicí do dané rozvojové ekonomiky. - 

Poznámky. Plný text dostupný z: https://www.vsfs.cz/?id=3004-archiv-archive   

Hans-Werner Sinn  

Falsche Vergleiche : ist Deutschland wirklich der große Euro-Gewinner?    

Falešná srovnání : skutečně Německo tolik profituje ze svého členství v eurozóně?   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 42 (28.2.2019), S. 48   

Autor komentáře polemizuje se zjištěními analytiků M. Kullase a A. Gasparottiho z think-tanku 

Centre for European Policy (CEP), podle nichž členství v eurozóně přineslo v letech 1999 až 2017 

německému HDP 1,9 bilionu eur. Podle autora Kullas a Gasparotti chybně považují HDP za měřítko 

národního blahobytu, jímž by vzhledem k proexportně orientované německé ekonomice a značnému 

majetku německých rezidentů v zahraničí spíše měl být národní důchod. Německo mělo naopak ve 

sledovaném období spíše tratit, neboť své z exportu získané přebytky nejprve v předkrizovém období 

investovalo do pochybných, převážně amerických cenných papírů, aby se v pokrizovém období stalo 

největším evropským věřitelem v přeshraničním zúčtovacím systému Eurosystému (Target 2). 

Pohledávky v Target 2 však již delší dobu nejsou nijak úročeny. - Sinnem kritizovaná analýza vyšla 

v únoru 2019 pod názvem "20 Years of the Euro: Winners and Losers" (autoři: A. Gasparotti a M. Kullas).  

Holger Breinlich, Elsa Leromain, Dennis Novy, Thomas Sampson and Ahmed Usman   

The economic effects of brexit : evidence from stock market    

Hospodářské dopady brexitu : údaje z burzy cenných papírů   

Fiscal studies, Vol. 39, (2018) No. 4, p. 581-623  

Autoři zkoumají reakce britského akciového trhu na referendum o vystoupení Velké Británie z EU konané 

23.6.2016 a na následné související politické projevy premiérky Mayové z října 2016 a ledna 2017. Jejich 

cílem je zhodnotit očekáváný vliv brexitu na britské hospodářství z pohledu investorů a identifikovat 

kanály, jimiž se tyto dopady mohou realizovat. Zjišťují korelaci mezi reakcemi cen akcií a ukazateli 

zachycujícími různé možné krátkodobé i dlouhodobější vlivy brexitu. Výsledky naznačují, že počáteční 

https://www.vsfs.cz/?id=3004-archiv-archive
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pohyby cen akcií byly zapříčiněny strachem z cyklického poklesu a z devalvace libry  v souvislosti 

s výsledkem referenda. - Poznámky. -- Viz i další příspěvky tematického čísla věnovaného brexitu.  

by David de Cremer   

The five paradoxes of brexit    

Pět paradoxů brexitu  

The European financial review, Vol. 9, (2018) No. 6 (December - January), p. 7-11  

Autor vychází z názoru, že brexit navzdory všem slibům nemusí Velké Británii nutně přinést lepší 

ekonomickou budoucnost. Rozebírá rozhodnutí země odejít z Evropské unie a upozorňuje, že některé 

očekávané pozitivní výsledky se neuskuteční. Zmatek následující po britském rozhodnutí je dle 

autorova mínění předvídatelný, nikoho by neměl překvapit. V článku popisuje pět paradoxních situací, 

které se v souvislosti s brexitem objevují (odchod z největší obchodní unie má vést k ekonomické 

prosperitě; Británie byla, je a bude neohroženým impériem; (ne)možnost změny názoru v demokracii a 

druhé referendum; brexit jako rozhodnutí pro budoucnost a statistika věkové struktury podporavatelů 

brexitu - budoucnost je pro staré, ne pro mladé; odtržení od EU zaručí budoucí suverenitu a svobodu).   

The new scramble for Africa   

Nová tahanice o Afriku  

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9133, p. 9  

Ve světě roste zájem o Afriku. Nynější vlna zájmu je po kolonizaci a navazování vztahů s africkými 

státy během studené války v pořadí již několikátou, tentokrát však méně škodlivou. I když některé 

zahraniční aktivity stále spočívají ve zneužívání přírodních zdrojů a podplácení afrických představitelů, 

řada projektů je pro kontinent prospěšných (budování přístavů, rozvoj mobilních technologií, aj.). 

Afričané mohou sami přínosy těchto aktivit ještě zvýšit, a to když budou klást větší důraz na transparentnost, 

strategické myšlení spočívající ve větší spolupráci mezi sebou, demokracii a když budou (na rozdíl od 

studené války) navazovat vztahy s více zahraničními mocnostmi zároveň. -- Viz i článek na s. 18-20. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 59 (25.3.2019)   

Británie padla do brexitové pasti: Mayová bojuje o politické přežití, EU čeká na rozhodnutí o brexitu 

(s. 1) a související články Brexit: klíčový týden na s. 9-12; 1,75 procenta: ČNB rozhodne o úrokové 

sazbě (s. 2); Sektorová daň prostě není dobrý nápad - názor P. Štěpánka (s. 8).  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Carsten Weerth  

Advance rulings and binding pre-entry tariff classification according to Article 3 TFA : situation 

2018 - still a long way to go  [elektronický zdroj]   

Předběžná vyjádření a závazná celní klasifikace před vstupem podle článku 3 Dohody o usnadňování 

obchodu : situace v roce 2018 - stále zbývá dlouhá cesta  

World customs journal, Vol. 12 (2018), No. 2, p. 31-50  

Článek 3 Dohody o usnadňování obchodu (Trade Facilitation Agreement, TFA) Světové obchodní 

organizace zavazuje všechny členy TFA vydávat předběžná vyjádření týkající se mj. klasifikace zboží, 

která je nutná pro výpočet cel. Autor analyzuje, do jaké míry členové TFA svou povinnost splňují, a 

nachází poměrně velké nedostatky: předběžná vyjádření v r. 2018 vydávala jen necelá polovina 

zúčastněných států. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_02_2018_ 

str.31-50.pdf   
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Leonardo Macedo  

Blockchain for trade facilitation : ethereum, eWTP, COs and regulatory issues  [elektronický zdroj]  

Použití blockchainu k usnadnění obchodu : ethereum, elektronická platforma světového 

obchodu, certifikáty o původu a regulatorní otázky  

World customs journal, Vol. 12 (2018), No. 2, p. 87-94  

Blockchain je technologie založená na principu peer-to-peer (P2P), jež umožňuje zaznamenávat a 

ověřovat transakce decentralizovaným způsobem. Blockchain lze aplikovat v řadě různých oblastí. 

Autor v článku diskutuje o možnosti využití této technologie v zahraničním obchodu, konkrétně při 

prokazování původu zboží. S rozvojem aplikací založených na blockchainové technologii se však pojí 

i různé otázky související s dohledem a regulací. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 

earchiv/2019/03/WCJ_02_2018_str.87-94.pdf   

Geoff Bowering  

Does e-commerce and the growing availability of trade data mean that the customs declaration 

may no longer be required?  [elektronický zdroj]   

Povede elektronický obchod spolu s rostoucí dostupností dat o obchodu k tomu, že celní 

prohlášení již nebudou muset být nutná?   

World customs journal, Vol. 12 (2018), No. 1, p. 3-16  

Autor v článku posuzuje, zda elektronický obchod a rostoucí dostupnost dat o obchodu povedou k tomu, 

že nebudou muset být vyžadována celní prohlášení (deklarace). Nejprve je vysvětlen účel celních 

prohlášení v USA a Austrálii a následně je zkoumáno, jaké kroky je třeba provést, aby bylo možné 

odstranit celní prohlášení při dovozu. K odstranění celního prohlášení při dovozu může pomoci 

program AEO (Authorised Economic Operator; oprávněný hospodářský subjekt) v kombinaci s dalšími 

daty. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_01_2018_str.3-16.pdf   

Ruth Berschens  

EU öffnet neues Schlupfloch in Singapur : Schuldenrestrukturierung    

EU otevírá novou únikovou cestu v Singapuru : restrukturalizace dluhů   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 30 (12.2.2019), S. 12  

Článek varuje před možným negativním dopadem ustanovení o ochraně investic ve smlouvě o volném 

obchodu mezi EU a Singapurem, kterou v únoru 2019 schválil Evropský parlament. Součástí smlouvy 

je liberalizace pohybu kapitálu zahrnující také obchodování se státními dluhopisy. To by ale mohlo 

podle nizozemského výzkumného institutu Centre for Research on Multinational Corporations (Somo) 

podkopat princip spoluúčasti soukromých věřitelů na sanaci předluženého členského státu EU. 

Singapurští držitelé státních dluhopisů by se totiž mohli odvolávat na ustanovení smlouvy o ochraně 

investic a odepřít svou participaci na odpisu či restrukturalizaci závazků dotčeného státu. Toto riziko 

ale může být podle autorky ještě eliminováno v rámci procesu ratifikace smlouvy v národních 

parlamentech členských zemí EU.   

Erkan Erturk  

Intangible assets and customs valuation  [elektronický zdroj]   

Nehmotná aktiva a určování celní hodnoty   

World customs journal, Vol. 12 (2018), No. 1, p. 69-78  

Většina zboží, se kterým je dnes obchodováno, je vyráběna s použitím nehmotného majetku (např. 

patentů, značek, designu, apod.). Autor se v článku zabývá určováním celní hodnoty nehmotného 

majetku pomocí transakční metody rozdělení zisků. Nejprve je vysvětleno, jak určit celní hodnotu u transakcí 

mezi spřízněnými stranami, dále je shrnut vztah mezi procesem určování celní hodnoty a zásadou 

obvyklých tržních podmínek (arm's length principle) a je vysvětleno, jak určit celní hodnotu 

prostřednictvím transakční metody rozdělení zisků. Aplikace této metody může podle autora vyřešit 

některé nedostatky, které se objevují při využívání dokumentů o převodních cenách k celním účelům. - 

Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_01_2018_str.69-78.pdf   
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Feiyi Wang  

Interagency coordination in the implementation of single window : lessons and good practice  

from Korea  [elektronický zdroj]   

Spolupráce mezi organizacemi při zavádění systému single window : poznatky a dobrá praxe z Koreje  

World customs journal, Vol. 12 (2018), No. 1, p. 49-68  

Tzv. single window je jedním z nástrojů na usnadnění obchodu, který spočívá v tom, že obchodník 

podá určité dokumenty pouze jednou na jednom místě, přičemž úřady je mezi sebou sdílí. Někdy se 

single window považuje za synonymum tzv. jednoho správního místa (one-stop-shop), někteří odborníci 

však oba pojmy odlišují. V článku je popsán vývoj systému single window v Jižní Koreji s důrazem na 

spolupráci mezi úřady a jejich koordinaci. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 

earchiv/2019/03/WCJ_01_2018_str.49-68.pdf   

Gustavo Adolfo Guarin Duque   

Interpreting WTO rules in times of contestation : a proposed interpretation of Article XXI(b)ii-

iii of the GATT 1994 in the light of the Vienna Convention of the law of the treaties. Part 2   

Interpretace pravidel Světové obchodní organizace v době jejich zpochybňování : návrh 

interpretace článku XXI(b)ii-iii GATT z roku 1994 ve světle Vídeňské úmluvy o smluvním 

právu. Část 2.  

Global trade and customs journal, Vol. 14, (2019) No. 1, p. 31-44  

Administrativa amerického prezidenta D. Trumpa uplatňuje protekcionistickou obchodní politiku. Ve jménu 

"národní bezpečnosti USA" např. byla zavedena cla na dovoz oceli a hliníku. Autor v pokračování 

článku analyzuje, zda mohou být opatření odůvodněna článkem XXI GATT, známým jako "bezpečnostní 

výjimka" (security exception), a zda je panel Světové obchodní organizace oprávněn řešit spory 

týkající se interpretace této výjimky. - Poznámky. -- K interpretaci bezpečnostní výjimky viz i článek 

na s. 2-10.  

Petr Müller   

Kontroly nebezpečných látek    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 3, s. 8-9  

Informace o činnosti odborné pracovní skupiny celní správy, která se zabývá kontrolou nebezpečných 

látek. Typové karty činností, scénáře postupu při kontaktu s neznámou látkou, specializovaná školení.   

Tomáš Kocourek  

Mezinárodní centralizované celní řízení    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 3, s. 6-7  

Informace o institutu centralizovaného celního řízení, jenž byl posílen novým celním kodexem EU. 

Mezinárodní centralizované celní řízení umožňuje hospodářskému subjektu na základě povolení 

provádět celní řízení u zásilek z jednoho místa, konkrétně z místa, kde subjekt vede nebo zpřístupňuje 

hlavní účetnictví pro celní účely.   

Hao Wu  

Mutual administrative assistance in customs matters    

Vzájemná správní pomoc v celních záležitostech  

Global trade and customs journal, Vol. 14, (2019) No. 1, p. 11-16  

Po celém světě vznikají dohody na různých úrovních (bilaterálních, regionálních, celosvětových) o vzájemné 

správní pomoci v celních záležitostech (CMAA). Základním stavebním kamenem těchto dohod je 

výměna informací. Autor v článku popisuje, jak systém dohod o vzájemné správní pomoci 

funguje, i jaká je role Světové celních organizace (WCO) v tomto směru. - Poznámky.  

Hara Strati   

Post-clearance amendment of customs declarations and repayment of customs duties and VAT 

in the context of EU law  [elektronický zdroj]   

Úprava celních prohlášení po odbavení a vrácení cel a DPH v kontextu práva EU   

World customs journal, Vol. 12 (2018), No. 1, p. 91-108  

Podle celního kodexu Unie je zboží dovezené na celní území EU nutné neprodleně předložit orgánům 

celní správy. Zboží, které má být propuštěno do celního režimu, musí být uvedeno v celním prohlášení 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_01_2018_str.49-68.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_01_2018_str.49-68.pdf
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(deklaraci). Celní orgány toto celní prohlášení odsouhlasí, i přesto se však může stát, že prohlášení 

obsahuje chybu či že dojde ke změně právního stavu. Autorka v souvislosti s tím analyzuje, zda je 

možné celní prohlášení upravit po odbavení, za jakých podmínek lze na žádost deklaranta vrátit 

přeplatek na clu či DPH a jaká má deklarant práva při přezkoumávání této žádosti. Plný text dostupný z: 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_01_2018_str.91-108.pdf   

Mirosława Laszuk  

Rules of obtaining binding tariff information in the EU : analysis of selected problems  

[elektronický zdroj]   

Pravidla získávání závazných informací o sazebním zařazení v EU : analýza vybraných problémů  

World customs journal, Vol. 12 (2018), No. 1, p. 81-90  

Institut závazných informací o sazebním zařazení (binding tariff information, BTI), používaný v EU, 

vznikl již v r. 1991. BTI je písemným vyjádřením celního orgánu, ve kterém je určitému zboží přiřazen 

konkrétní kód. Počet BTI neustále roste, jednak z důvodu vzniku nových technologií i komodit, dále 

ale také vzhledem k přistupování dalších zemí do EU. Autorka se v článku zabývá vybranými 

problémy BTI, mezi které podle ní patří mj. časové prodlevy či "BTI shopping", což je nelegální 

aktivita spočívající v podání žádosti o BTI pro totožné zboží v několika členských státech EU zároveň. - 

Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_01_2018_str.81-90.pdf    

The big flip : China's balance of payments   

Velký obrat : platební bilance Číny   

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9134, p. 14-16  

Čína se z čistého věřitele vůči světu stává čistým dlužníkem: je možné, že se letos poprvé od r. 1993 

běžný účet platební bilance propadne do deficitu. To, zda k tomu v r. 2019 skutečně dojde, bude 

záviset zejména na cenách komodit. I tak je ale trend zřejmý: zatímco v uplynulých desetiletích čínské 

domácnosti více spořily, nyní začínají utrácet. Čína bude brzy potřebovat dosáhnout čistého přílivu 

kapitálu, k čemuž bude nutná reforma finančního systému s dominancí státu i získání důvěry 

investorů. -- Viz i příspěvek "Package deal: the Chinese economy" na s. 65-67.  

Malte Wilke, Hinrich Rüping  

The criminal provisions of the German and UK export control and sactions law    

Trestní ustanovení v německé a britské legislativě týkající se kontroly vývozu a sankcí   

Global trade and customs journal, Vol. 14, (2019) No. 1, p. 17-30  

Jak Německo, tak Velká Británie podporují liberalizaci zahraničního obchodu, zároveň však oba státy 

dlouhodobě prosazují politiku v oblasti kontroly vývozu (po zohlednění ekonomických, humanitárních 

i bezpečnostních hledisek). Autoři v článku analyzují trestní ustanovení v německé a britské legislativě 

týkající se kontroly vývozu a sankcí, poukazují na podobné prvky v obou právních úpravách a dotýkají 

se i otázky brexitu (odchodu Velké Británie z EU) a souvisejících možných změn. - Poznámky.  

Pieter Ijtsma, Peter Levell, Bart Los and Marcel P. Timmer   

The UK's participation in global value chains and its implications for post-brexit trade policy    

Zapojení Velké Británie do globálních hodnotových řetězců a vliv na pobrexitovou 

zahraničněobchodní politiku  

Fiscal studies, Vol. 39, (2018) No. 4, p. 651-683  

Kvantitativní analýza pozice Velké Británie v rámci sítě globálních hodnotových řetězců a zkoumání 

jejích důsledků pro zahraničněobchodní politiku po vystoupení z EU. Autoři zdůrazňují, že dodavatelské 

řetězce tvoří významnou složku obchodu mezi Británií a Evropskou unií, zahraniční přidaná hodnota 

britského exportu je relativně nízká a cla uvalená na zboží využívané britským průmyslem a dále 

exportované mimo země EU jsou drobná. Pro zjištění významu globálních dodavatelských řetězců pro 

vývozce používají autoři rozklad přidané hodnoty britského exportu. Poté rozebírají, jak brexitem 

způsobené změny zahraničněobchodní politiky Británie mohou ovlivnit přidanou hodnotu exportu 

(např. překážky vývozu do EU, vliv nárůstu cen importovaných vstupů na konkurenceschopnost 

průmyslu aj.). - Poznámky. -- Viz i další příspěvky tematického čísla věnovaného brexitu (např. průmyslová 

politika a produktivita nebo trh práce a imigrace ve vztahu k brexitu). 
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Andrew Grainger, Roel Huiden, Boriana Rukanova and Yao-Hua Tan  

What is the cost of customs and borders across the supply chain? : … and how to mitigate the 

cost through better coordination and data sharing  [elektronický zdroj]   

Jaké celní náklady existují v rámci dodavatelského řetězce? : ... a jak náklady zmírnit 

prostřednictvím lepší koordinace a sdílení dat  

World customs journal, Vol. 12 (2018), No. 2, p. 3-30  

Autoři s pomocí dosavadní literatury analyzují, jaké náklady spojené s celními procesy vznikají v průběhu 

obchodních operací napříč celým dodavatelským řetězcem. Předložen je speciální model doplněný 

o dvě případové studie, ve kterých autoři řeší, jak je možné náklady snížit. Podle autorů existuje 

prostor pro reformu především v oblasti sdílení dat a správy hranic. - Poznámky. -- Dodavatelských 

řetězců se týká i článek na s. 95-106. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/ 

WCJ_02_2018_str.3-30.pdf    

Podnik a podnikání  

Carry that weight : American corporate debt   

Unést břemeno : dluh amerických podniků  

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9134, p. 21-24  

Zadlužení amerických domácností spustilo v r. 2007 finanční krizi, od té doby se ale situace zlepšila a 

podíl zadlužení domácností vzhledem k HDP v USA klesá. Opačná je však situace amerických 

podniků: jejich zadlužení se za posledních 7 let zvýšilo vůči HDP přibližně o tolik, o kolik u domácností 

kleslo. Je třeba se obávat, že tento trend spustí další recesi? Podle The Economist spíše nikoli, recesi 

by ale zadlužení mohlo zhoršit.   

Michel Braun, Jenny Köppe  

Digitalisierung in der Verrechnungspreisfunktion : Entwicklungen und Chancen    

Digitalizace v podnikové praxi převodních cen : vývojové trendy a šance   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 8, S. 394-397  

Mezinárodní spolupráce mezi finančními úřady v rámci OECD a EU se zintezivňuje a stejně tak 

s postupující digitalizací roste objem dat, k nimž mají berní úředníci přístup. To staví zejména 

oddělení převodních cen u přeshraničně operujících podniků před nemalé výzvy. Článek shrnuje 

oblasti a návrhy opatření, jež by měly podniky učinit, chtějí-li zlepšit svůj management rizik a vyhnout 

se tak hrozbě sankcí či dvojího zdanění, pokud nebudou u svých převodních cen schopny doložit 

princip tržního odstupu. - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M11.   

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Bert Rürup  

Der blinde Fleck im Sozialstaat    

Slepá skvrna v sociálním státě   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 39 (25.2.2019), S. 12   

Podle autora komentáře není v německé veřejné diskusi dostatečně reflektován vztah mezi udržitelností 

sociálních systémů a dlouhodobým vývojem podílu mezd na národním důchodu. Tato "mzdová kvóta" 

přitom v Německu již tři dekády klesá, zatímco podíl příjmů z podnikání a majetku roste. Pro veřejné 

systémy důchodů a sociálních transferů, které jsou založeny hlavně na průběžném financování ze 

mzdových odvodů, je tento trend nebezpečný. Proto by autor článku doporučoval, aby se Německo 

inspirovalo způsoby financování v ostatních evropských státech a aby přestaly být považovány za tabu 

návrhy na nové zdroje příjmů, jako je daň z robotů a softwarů.   

Neživot dál táhne náš pojistný trh   

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 2, s. 30-31  

Stručné statistické zhodnocení vývoje pojistného trhu v ČR v r. 2018 dle údajů ČAP. Příspěvek 

shrnuje vývoj v segmentu životního pojištění a porovnává stav s předchozím obdobím, dále 

charakterizuje vývoj v segmentu neživotního pojištění doplněný meziročním srovnáním aktuálních 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/03/WCJ_02_2018_str.3-30.pdf
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výsledků. Je zdůrazněno, že neživotní pojištění dosahuje robustního růstového tempa. Příspěvek také 

upozorňuje na výrazný nárůst finančního objemu vodovodních škod. Tabulka představuje ukazatele 

obchodní produkce životního pojištění. -- K tématu viz také s. 32-33.  

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Tereza Pokorná  

Co se děje na realitním trhu? : aneb hlavní důvody neustálého růstu cen nemovitostí    

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 2, s. 40-42  

Autorka charakterizuje důvody stálého růstu cen nemovitostí na českém trhu. Zmiňuje problémy 

zdlouhavého procesu povolování staveb (získání stavebního povolení v ČR trvá dle údajů Světové 

banky v průměru 250 dnů) a neefektivní postup u schvalování staveb doprovázený klesajícím počtem 

vydaných stavebních povolení i počtem zahájených bytů. Rozebírá také vliv nízkých úrokových sazeb 

u hypotečních úvěrů a dlouhodobě rostoucí trend objemu sjednaných hypotečních úvěrů a počtu 

sjednaných hypotečních smluv (v r. 2016 se objem hypoték dostal na úroveň 154 % oproti r. 2007). 

Uvádí, že v meziročním srovnání vzrostly ceny bytů během r. 2018 v podstatě ve všech krajích a že se 

v dohledné době neočekává změna převisu poptávky po nemovitostech nad nabídkou. I přes rostoucí 

úrokové sazby a zpřísňující se regulaci hypoték se zatím neprojevuje výrazný pokles počtu a objemu 

sjednávaných úvěrů na bydlení. -- K vývoji hypotečního trhu viz HN č. 64/2019 (1.4.2019), s. 12.   

Karolína Zábojníková  

Nárůst cen nemovitostí v ČR je stále jeden z nejvyšších v EU    

Statistika & my, Sv. 9, (2019) č. 2, s. 18   

Stručný statistický přehled indexu cen nemovitostí (HPI) v EU za třetí čtvrtletí r. 2018. Autorka uvádí, 

že se ČR stále drží mezi zeměmi, kde nemovitosti zdražují nejvíce. Meziroční nárůst HPI dosáhl v naší 

zemi 8,7 %, což je čtvrtý nejvyšší přírůstek v EU (průměrný nárůst je 4,3 %). Ukazuje se, že dynamika 

cen bytů je do velké míry určena hospodářským cyklem. Index cen nemovitostí v ČR od r. 2013 

nepřetržitě rostl, celkově o 40,8 %. Graf dokládá stav HPI v jednotlivých členských státech.   

Adrián Berecz  

Tisíc eur mesačne je příliš. Berlín plánuje zmraziť výšku nájomného    

Trend, Sv. 29, (2019) č. 9, s. 40-41  

Cena nájemního bydlení v Berlíně se za posledních deset let zdvojnásobila. Tato dynamika cen 

spojená s nedostatkem dostupného bydlení vedla k představení plánu na stanovení maximálního limitu 

nájemného, který by zastropoval smluvní ceny na následujících pět let. Během tohoto pětiletého 

období se očekává dostavení nových nájemních bytů. Příspěvek shrnuje názory některých odborníků 

na regulaci nájemného a její negativní důsledky pro trh, majitele bytů i samotné město. Nabízí také 

možnou alternativu k zamýšlené regulaci nájemného.   

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Sarah O’Connor  

Gig economy deals promise a brighter future for trade unions    

Dohody v rámci performativní ekonomiky skýtají pro odborové svazy příslib lepší budoucnosti   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40025 (27.2.2019), p. 11   

Nástup internetových platforem a flexibilních forem zaměstnávání byl dlouho vnímán jako začátek 

konce odborové organizovanosti. Podle komentáře ale opak může být pravdou, o čemž má například 

svědčit dohoda britského odborového svazu GMB s kurýrní firmou Hermes na zavedení možnosti 

zvláštního statusu pro kurýry této společnosti, kteří sice nadále zůstanou osobami samostatně 

výdělečně činnými, Hermes jim však zaručí minimální mzdu a placenou dovolenou. Autorka se domnívá, 

že performativní ekonomika (gig economy) by mohla vnést do práce odborů ve Velké Británii a 

dalších zemí "skandinávský model", který se méně zaměřuje na jednotné pracovněprávní rámce, ale za 

účelem ochrany práv pracovníků aktivněji vstupuje do vyjednávání s konkrétními zaměstnavateli.   
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Eva Dandová  

Mateřská a rodičovská dovolená    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 14, (2019) č. 4-5, s. 17-20  

Blíže o mateřské a rodičovské dovolené pohledem zákoníku práce. Článek informuje o maximální a 

minimální délce mateřské dovolené, okamžiku jejího nástupu, ochraně zaměstnankyně před výpovědí 

v ochranné době i dalších výjimečných ochranných opatřeních. Dále rozebírá problematiku rodičovské 

dovolené, jejího čerpání u zaměstnankyně a zaměstnance a právo na rodičovskou dovolenou při 

převzetí dítěte. Shrnuje také společné zásady poskytování mateřské a rodičovské dovolené a 

upozorňuje na situace, kdy dovolené zaměstnancům nepřísluší.   

J. Hildebrand, F. Specht   

Scholz geht gegen "Arbeiterstrich" vor : Sozialbetrug    

Scholz zasahuje proti "šlapání dělníků" : podvody se sociálními dávkami   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 37 (21.2.2019), S. 9   

Německá spolková vláda schválila návrh zákona ministra financí O. Scholze proti nelegálnímu 

zaměstnávání a zneužívání sociálních dávek. Navrhovaná norma má rozšířit vyšetřovací pravomoci 

složky celní správy zaměřující se na boj proti práci na černo a možnosti kontroly ze strany úřadů práce 

při vyplácení přídavků na děti (tzv. Kindergeld) pro občany ostatních států Evropské unie s tímto 

nárokem. Jako důvod pro přísnější legislativu Scholz uvádí zatím neúspěšný boj proti nelegálnímu 

zaměstnávání zahraničních dělníků, kteří se jako nádeníci nechávají krátkodobě najímat bez řádné 

smlouvy a vyplácení zákonné minimální mzdy. Rovněž stále existují případy, kdy kriminální gangy 

sestěhovávají do Německa celé rodiny sociálně slabých občanů států EU, aby pak mohly inkasovat 

jejich přídavky na děti. Zde Scholzův návrh kromě přísnějších kontrol počítá také s tříměsíčním 

pozastavením vyplácení přídavků nově příchozím nezaměstnaným občanům EU.   

Marie Salačová  

Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. ledna 2019    

Národní pojištění, Sv. 50, (2019) č. 2, s. 17-20  

Článek seznamuje s aktuálními změnami sazeb stravného pro tuzemské pracovní cesty, sazeb 

základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a základních sazeb zahraničního 

stravného pro kalendářní rok 2019. Úpravy vycházejí z vyhlášek MPSV č. 333/2018 Sb. a č. 254/2018 

Sb. V případě sazeb základní náhrady se úprava letos mění pouze pro osobní silniční motorová 

vozidla, změny u zahraničního stravného se týkají pouze devíti států.   

Olga Bičáková  

Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019    

Fórum sociální politiky, Sv. 13, (2019) č. 1, s. 20-22  

Dnem 1.1.2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 273/2018 Sb., kterým se zvyšuje úroveň základní sazby 

minimální mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy. Toto zvýšení vychází ze současného i budoucího 

předpokládaného příznivého vývoje české ekonomiky, který se pozitivně projevuje růstem HDP a 

nárůstem zaměstnanosti. Má posílit reálnou úroveň minimální mzdy, aby byla dostatečně motivační a 

postupně s ohledem na ekonomické a sociální souvislosti se přiblížit ke 40 % průměrné mzdy. Autorka 

informuje o aktuálním nastavení výše minimální a zaručené mzdy a charakterizuje dopady jejího 

zvýšení. Zdůrazňuje i nezbytnost jejího zvyšování s ohledem na mezinárodní srovnání ČR se státy EU 

a tzv. Visegrádské skupiny. -- Viz také čas. Národní pojištění č. 2/2019, s. 26-28.  

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Práce a mzda  

Sv. 67, (2019) č. 3  

Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob (s. 8-11); Dlouhodobé ošetřovné - 

1. část (s. 17-22); Účast zaměstnanců v orgánech společnosti (s. 23-28); Zaměstnávání občanů 

Evropské unie a jejich rodinných příslušníků (s. 29-33); Odměňování zaměstnanců - cíle, nástroje a 

formy (s. 40-45); Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců (s. 49-52).  
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Práce a mzda  

Sv. 67, (2019) č. 4  

Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (s. 7-18); Dlouhodobé ošetřovné - 2. část (s. 25-29); 

Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění (s. 30-33); Zdravotní pojištění a příjmy po skončení 

zaměstnání (s. 34-36); Přemístění sídla zaměstnavatele a právo na odstupné - judikát (s. 43-45). 

Právo  

Michal Pohl   

Církevní restituce 6 let poté aneb je majetkové vyrovnání s církvemi opravdu nezměnitelné? : 

reverzibilita církevních restitucí perspektivou práva EU    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 5, s. 172-181  

Článek se zabývá slučitelností schématu majetkového vyrovnání s církvemi v ČR s právem EU a 

možností jeho změny legislativně-právními prostředky. Autor analyzuje pravidla práva státních 

podpor a zjišťuje, zda platná úprava majetkového vyrovnání a nápravy majetkové křivdy není 

opatřením podpory ve smyslu práva EU. Uvádí, že v případě majetkového vyrovnání státu a církví lze 

církve a náboženské společnosti považovat v souladu s doktrínou a judikaturou za podnik, a zaměřuje 

se na selektivní hospodářské zvýhodnění a možné překompenzování náhrad. Dále představuje základní 

procesní rámec potenciálního zvrácení církevních restitucí pro jejich neslučitelnost či protiprávnost na 

unijní a národní úrovni. - Poznámky.  

Kateřina Šveřepová  

Hromadná žaloba: dobrý sluha, zlý pán    

Právní rádce, Sv. 27, (2019) č. 2, s. 42-43  

Návrh českého zákona o hromadných žalobách, který obsahuje celou řadu nových institutů a zásad, 

má ambici zavést plošně do celé oblasti soukromoprávních vztahů možnost využití hromadného řízení. 

Autorka se v příspěvku zaměřuje na možná rizika i negativní následky hromadné žaloby, jak pro 

žalované, tak pro spotřebitele, a na příkladu třech kauz je vysvětluje. Mezi uváděná rizika patří možná 

finanční likvidace a poškození reputace, nevýhodná dohoda pro spotřebitele, zneužitelnost pro 

formování veřejného mínění a k politickému boji. - Poznámky.  

Martin Hobza  

ICO a tokeny optikou práva kapitálového trhu: mohou být tokeny investičními cennými papíry?    

Bulletin advokacie, Sv. 2019, č. 3, s. 41-46  

Fenomén Initial Coin Offering (ICO), tokenů a dynamické rozšíření kryptoaktiv obecně představují 

výzvu pro právní teorii i praxi. Článek se věnuje analýze otázky, zda vůbec, případně za jakých 

podmínek lze na tokeny, vydávané v rámci ICO, pohlížet jako na převoditelné cenné papíry ve smyslu 

unijní regulace finančního trhu a investiční cenné papíry ve smyslu odpovídající regulace tuzemské. 

Těžištěm těchto úvah je vymezení pojmových znaků "tradičního" institutu převoditelných, resp. 

investičních, cenných papírů a posouzení jejich možné aplikovatelnosti ve vztahu k tokenům. Autor 

hledá odpověď na klíčovou otázku: mohou být (některé) tokeny investičními cennými papíry ve 

smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu bez ohledu na jejich uznání za cenné papíry nebo 

zaknihované cenné papíry ve smyslu občanského zákoníku? - Poznámky.  

Lenka Vrběcká  

K některým požadavkům na určení sídla právnické osoby při jejím zakládání či změně jejího sídla    

Ad Notam, Sv. 24, (2018) č. 4, s. 9-12  

Článek shrnuje požadavky na umístění sídla právnické osoby pro potřeby zápisu sídla právnické osoby 

do veřejného rejstříku. Autorka uvádí důležité aspekty zápisu sídla právnické osoby včetně odkazů na 

zákonnou úpravu a zaměřuje se na praktické problémy, které bývají často opomíjeny. Věnuje se 

zejména situacím, kdy vznik právnické osoby či změna jejího sídla jsou prováděny prostřednictvím 

zápisu notářem. - Poznámky. 
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Pavel Urbaczka  

Kryptoaktiva pohledem EBA a ESMA    

Bankovnictví, Sv. 27, (2019) č. 2, příl. Fintech speciál s. xiv-xv  

Článek představuje dvě zprávy dohledových agentur Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a 

Evropského orgánu pro cenní papíry a trhy (ESMA) z ledna 2019, které se zabývají problematikou 

tzv. kryptoaktiv (crypto-assets). EBA posuzuje kryptoaktiva především z hlediska úpravy elektronických 

peněz a platebních služeb, problematiky legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

(AML) a dosavadního zapojení tradičních finančních institucí. Dle jejího pojetí obvykle nelze 

kryptoaktiva považovat za elektronické peníze ve smyslu směrnice o přístupu k činnosti institucí 

elektronických peněz (EMD 2). Zabývá se také platformami, na kterých jsou krypotaktiva 

obchodována, a peněženkami spravovanými třetími osobami (custodial wallet). ESMA se naproti 

tomu zaměřuje na klasifikaci kryptoaktiv jako investičních nástrojů. Vypracovala přehled podstaty 

předmětné technologie a její realizace v praxi a shrnula všechny evropské právní předpisy, které by se 

mohly kryptoaktiv jako případných investičních nástrojů dotýkat.   

Martina Kláseková  

Osobných bankrotov raketovo pribúda. Lákajú aj podvodníkov    

Trend, Sv. 29, (2019) č. 8, s. 44-46  

Příspěvek dokládá výrazný nárůst počtu osobních bankrotů na Slovensku po novele zákona o konkurzu 

a restrukturalizaci z jara r. 2017 (v r. 2018 u 14 tisíc osob). Novela uvolnila podmínky pro oddlužení, 

primárně s cílem umožnit dlužníkům dostat se z dluhové pasti. Aktuální zkušenosti bank a inkasních 

společností ale ukazují, že bankrotová legislativa nahrádá také dlužníkům, kteří jsou schopni částečně 

dluhy splácet, a též osobám s ukrytým majetkem, které podstupují osobní bankrot z podvodných a 

spekulativních důvodů. Jako jednu z hlavních příčin možného zneužití osobního bankrotu autorka 

uvádí nedostatečné zkoumání majetku a příjmů žadatele o oddlužení a chybějící odpovědnost za 

ověřování dlužníkem uváděných informací. V závěru shrnuje požadavky na změnu stávající 

legislativy. -- Viz také Trend č. 11/2019, s. 53-55.  

Pokus o dodatečné zdanění církevních restitucí   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 4, s. II (aktualita)   

Informace o projednávaném návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 

(sněmovní tisk č. 38). Jeho cílem je zakotvit zdanění finanční náhrady v paušální výši 59 mld. Kč 

poskytované podle zákona o majetkovém vyrovnání jako jediný možný krok vedoucí k tomu, aby 

finanční náhrada byla skutečně přiměřená. Článek shrnuje námitky ke zdanění finanční náhrady, 

zejména ohledně ústavní konformity zákona a dodržení obecného principu právní jistoty.   

Martin Smolek  

Poločas (ne)rozpadu veřejné podpory v jaderné energetice? : několik poznámek k použitelnosti 

unijních pravidel pro státní podpory na investice do jaderné energetiky na pozadí rozsudku 

Tribunálu ve věci T-356/15 Rakousko proti Komisi    

Antitrust, Sv. 2018, č. 4, s. 94-101  

Příspěvek podrobně rozebírá rozsudek Tribunálu EU ze dne 12.6.2018 ve věci žaloby Rakouska na 

platnost rozhodnutí Komise o státní podpoře, kterou Spojené království zamýšlí poskytnout za účelem 

podpory jaderné elektrárny Hinkley Point C (případ T-356/15). Tímto rozsudkem byla žaloba v celém 

rozsahu zamítnuta, a tedy potvrzeno rozhodnutí Evropské komise o schválení dotčené státní podpory. 

Autor uvádí, že podpora investic do jaderných zdrojů vykazuje specifika, pro která ji fakticky bez 

dalšího nelze podřídit pravidlům veřejných podpor. Vyvozuje, že by se z pohledu referenčního rámce 

měly tyto podpory hodnotit pouze na základě konzultačního mechanismu podle čl. 43 Smlouvy 

Euratom, která by v dané oblasti představovala lex specialis vůči SFEU. - Poznámky. 
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Martin Adamec  

Prezident republiky v postavení správního orgánu a problematika nečinnosti    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 5, s. 159-166  

Příspěvek přináší úvahy o specifické formě nezákonné nečinnosti při výkonu působnosti v oblasti 

veřejné správy - nečinnosti prezidenta republiky v procesním postavení správního orgánu. Toto téma 

je analyzováno zejména ve světle aktuální judikatury správních soudů a Ústavního soudu. Autor 

rozebírá náhledy na prezidenta republiky jako na správní orgán a problematiku nečinnosti a opírá se 

také o závěry právní nauky z období tzv. První republiky. Poté se věnuje soudní ochraně proti 

nečinnosti prezidenta a dokládá ji na případech odmítnutí jmenovat některé justiční čekatele do funkce 

soudce a odmítnutí jmenovat navržené docenty vysokoškolskými profesory. Autor zdůrazňuje, že 

důsledkem nečinnosti dochází k porušení principu legality, který představuje základ pro výkon veřejné 

správy. Kromě toho dochází i k zásahu do principu právní jistoty konkrétních osob a do jejich 

legitimních očekávání. - Poznámky.  

Eduard Bruna  

Problematické aspekty úplatkářských trestných činů. (3. část),  Některé specifické nástroje 

k jejich odhalování   

Bulletin advokacie, Sv. 2019, č. 3, s. 24-27  

Třetí část série článků o nejdůležitějších aspektech úplatkářských trestných činů. V této poslední části 

se autor zaměřuje na hmotněprávní i procesní nástroje, které mají sloužit k usnadnění odhalování 

úplatkářských trestných činů. Představuje nestandardní nástroje a postupy sloužící k efektivnímu potlačování 

této závažné kriminální činnosti, zejména institut agenta provokatéra a zvláštní účinnou lítost u vybraných 

trestných činů. Hodnotí také jejich koncepčnost, vhodnost a použitelnost v praxi. - Poznámky.  

Luboš Tichý, Petra Joanna Pipková, Miloš Kocí   

Program shovívavosti (leniency) - nové paradigma v českém právu hospodářské soutěže : 

podstata a dílčí bilance    

Právník, Sv. 158, (2019) č. 3, s. 245-282  

Příspěvek analyzuje význam a fungování programu shovívavosti (leniency), který je považován za 

významný nástroj potírání kartelových dohod. Autoři se nejprve zabývají podstatou programu shovívavosti 

transplantovaného do kontextu evropských právních úprav hospodářské soutěže a jeho úpravou a 

vývojem v USA. Dále vysvětlují program leniency z hlediska praktického fungování v právním 

prostředí EU a rozebírají relevantní české a německé právní úpravy. Poté porovnávají právní úpravy 

v USA, EU, Německu a v ČR (intenzita spolupráce kartelisty a obsah jím poskytovaných informací; 

způsob rozhodování o statusu leniency; následky přiznání leniency a význam statusu) a provádějí 

jejich zhodnocení. Následně analyzují změnu, kterou leniency přináší do českého práva z hlediska 

ústavního práva a základních lidských práv, dále otázku konfliktu zájmu veřejného a zájmu soukromého 

i podstatu shovívavosti, tj. doznání soutěžitele výměnou za prominutí sankcí a jeho účinky na další 

správní řízení. - Poznámky.  

Petr Štillip  

Ručení členů společenství vlastníků za dluhy společenství    

Obchodní právo, Sv. 28, (2019) č. 2, s. 24-27  

Článek je věnován problematice ručení členů společenství vlastníků za dluhy tohoto společenství. 

Legislativa v České republice dosud nedokázala najít odpovídající rovnováhu mezi právy a povinnostmi 

věřitelů a jejich dlužníků, kteří se ocitnou s úhradou svého dluhu pozadu. Článek se snaží poukázat na 

problém a pokouší se nastínit jeho řešení. - Poznámky.  

Jakub Vojtěch  

Svěřenský certifikát: inkorporace práv obmyšleného do cenného papíru    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 11, (2019) č. 2, s. 29-36  

Česká právní teorie se doposud nezabývala spojením právního institutu svěřenských fondů a cenných 

papírů. Cílem článku je proto při příležitosti pěti let účinnosti právní úpravy svěřenských fondů 

nabídnout úvahu nad vtělením práv obmyšleného do cenného papíru, který je označen jako svěřenský 

certifikát. V souvislosti s vymezením tohoto cenného papíru se text zaměřuje na výklad zákonných 
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ustanovení, která se váží k identifikaci obmyšleného a stanovení jeho práv. Je posouzena otázka 

emitenta svěřenského certifikátu. Dále problematika evidence svěřenských fondů a některých ustanovení 

platného práva, která by mohla být překážkou při vydávání svěřenských certifikátů. Závěrem 

zhodnocení praktické využitelnosti teoretického konceptu svěřenských certifikátů a celkové shrnutí 

poznatků. - Poznámky.  

Alireza Salehifar   

The overlap between dispute settlement mechanisms in the World Trade Organization agreements 

and tax treaties    

Překryv mezi mechamismy řešení sporů v dohodách Světové obchodní organizace a 

daňovými smlouvami   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 1, p. 50-56  

S rostoucím počtem členských států Světové obchodní organizace dochází ke komplikacím při řešení 

sporů mezi členskými státy. Řada států WTO má mezi sebou uzavřeny také daňové dohody, přičemž 

problematika, které se spory týkají, bývá upravena jak v dohodách WTO, tak v daňových dohodách. 

Autor v článku analyzuje, jaká legislativa má v daných případech přednost. - Poznámky.  

Kateřina Staňková, Martin Kopa   

Veřejné stavební právo čekají změny. [1.]   

Právní rádce, Sv. 27, (2019) č. 2, s. 58-63  

Autoři informují o připravované rekodifikaci veřejného stavebního práva v ČR. Změny by se měly 

týkat šesti samostatných, ale přesto provázaných oblastí: institucionálního nastavení stavební správy; 

elektronizace stavební agendy; územního plánování; povolovacího procesu; stavebního práva 

hmotného; soudního přezkumu rozhodnutí stavebního úřadu a územně plánovaní dokumentace. 

V tomto článku autoři představují věcný záměr rekodifikace v oblastech institucionálních změn 

(dvoučlánková soustava stavební správy), územního plánování a stavebního práva hmotného (revize 

celého souboru předpisů ovlivňujících výstavbu; definování chráněných veřejných zájmů; 

zjednodušení a zpřehlednění stavebního práva a vytvoření podmínek kvalitního urbanistického 

prostředí se zohledněním místních specifik). - Poznámky.  

Lukáš Křístek  

Vliv typu soudního řízení na oceňování znalcem    

Bulletin advokacie, Sv. 2019, č. 1-2, s. 38-43  

Autor článku si klade otázku, zda typ soudního řízení (civilní řízení, trestní řízení, soudní řízení 

správní) má vliv na závěry znalce, resp. na postup znalce. Dále se zabývá základními termíny pro 

oceňování: cena a hodnota. - Poznámky.  

Helena Skalská  

Volba práva ve spotřebitelských smlouvách v kontextu rozhodnutí Soudního dvora Evropské 

unie ve věci Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sarl    

Jurisprudence, Sv. 28, (2019) č. 1, s. 28-38  

Analýza rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-191/15 Verein für Konsumenteninformation versus 

Amazon EU Sarl (se sídlem v Lucemburku), který se zabývá ochranou spotřebitelů v kontextu 

mezinárodního práva soukromého. Autorka se zaměřuje na tři dílčí závěry SDEU, jenž lze v rozsudku 

nalézt ve vztahu k volbě práva pro spotřebitelské smlouvy, a podrobuje je bližší analýze. Jedná se 

o otázku aplikace směrnice č. 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 

na ujednání o volbě práva; o povinnosti obchodníka informovat spotřebitele o účincích čl. 6 odst. 2 

nařízení Řím I; o řešení otázky účinků čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I. V té souvislosti autorka zvažuje 

absenci právního základu pro vyžadování splnění informační povinnosti ohledně rozhodného práva, 

rozsah informační povinnosti i její možnou neúčinnost. Negativně se vymezuje vůči některým 

závěrům rozsudku. - Poznámky. 
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Zdeněk Jiří Skupin  

Zamyšlení nad okolnostmi vylučujícími protiprávnost při trestněprávním zásahu do autorských 

práv za použití P2P a zejména klient-server sítí s důrazem na nutnou obranu a krajní nouzi    

Trestněprávní revue, Sv. 18, (2019) č. 2, s. 27-35  

Článek si klade za cíl pomocí analýzy a syntézy nalézt a zamyslet se nad situacemi, kdy by bylo 

možné uplatnit zejména nutnou obranu nebo krajní nouzi v případě, že pachatel naplní skutkovou 

podstatu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 

trestního zákoníku za pomoci sítě internet. Po úvodu do problematiky se článek zabývá klient-server 

sítěmi vs. peer-to-peer servery, obsahuje slovník relevantní kyberkriminality a rozebírá otázku 

okolností vylučujících protiprávnost s důrazem na krajní nouzi a nutnou obranu. - Poznámky.  

Účetnictví  

Norbert Roß  

Handelsrechtliche Bilanzierung beim grenzüberschreitenden Formwechsel    

Obchodněprávní bilancování při přeshraniční změně právní formy   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 5, S. 197-200  

Řada rozhodnutí Soudního dvora EU potvrdila přípustnost přeshraničních změn právní formy firem v rámci 

Unie. Otázka vyjádření této změny v účetní bilanci podniku po přeshraniční transformaci právní formy 

do Německa však není zcela vyjasněna. Autor se pokouší na základě německé legislativy a odborné 

literatury nabídnout vlastní doporučení, jak v této věci postupovat. V zásadě ale zastává názor, že 

řešení účetního ošetření této transformace lze odvodit z dosavadního přístupu k přeshraniční změně 

sídla u tzv. evropské akciové společnosti (Societas Europaea, SE). - Poznámky. -- Shrnutí článku na s. M9.  

Ladislav Čížek  

Koncepce nové účetní legislativy. (1. část)   

Účetnictví, Sv. 2019, č. 3, s. 8-15  

30.11.2018 vydalo Ministerstvo financí ČR k veřejné konzultaci materiál "Souhrn řešení koncepce 

nové účetní legislativy 2020-2030". Tento materiál reaguje na existující nedostatky stávající účetní 

legislativy. V článku jsou představeny a kriticky zhodnoceny některé změny, jež materiál navrhuje. V této 

části článku se autor vyjadřuje ke koncepčnímu rámci, k vymezení účetních jednotek a k účetní 

závěrce. - Poznámka. -- Pokračování v č. 4/2019.   

Jaromír Klaban, Nikolaj Terziev  

Účetní výkazy za Českou republiku za účetní období roku 2017 - rekapitulace    

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2019, č. 1, s. 2-10  

Autoři v článku shrnují informace o průběhu a výsledcích sestavování účetních výkazů za Českou 

republiku za účetní období r. 2017. Tyto výkazy jsou již třetí v pořadí, druhé v plném rozsahu. Výkazy 

jsou zveřejněny také na webu Ministerstva financí. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Auditor  

Sv. 26, (2019) č. 2  

Vývoj fúzí v České republice v letech 2010–2017 (s. 8-10); Převod podnikatelské činnosti z fyzické osoby 

na právnickou osobu (s. 11-13); Výkon funkce jednatele a DPH (s. 14-16); Rozdělení a výplata podílu 

na zisku v s.r.o. a a.s. po rekodifikaci (s. 16-26); Účetní a daňové souvislosti rozdělení zisku (s. 27-29); 

Několik poznámek k připravované novele zákona o obchodních korporacích (s. 30-33); Souběh funkce 

jednatele a pracovněprávního vztahu: rozhovor s Markétou Pravdovou, advokátkou a partnerkou ve 

společnosti bnt attorneys-at-law s.r.o. (s. 33-35). 
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Účetnictví v praxi   

Sv. 23, (2019) č. 3  

Příloha v účetní závěrce (s. 4-11); Daň z přidané hodnoty u vývozu zboží (s. 12-15); IFRS 15 - 

Výnosy ze smluv se zákazníky (s. 16-21); Sankce za porušení účetních a daňových předpisů - 

dokončení (s. 24-27); Příklady nepeněžního plnění dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (aplikace změn 

provedených zákonem č. 170/2017 Sb.) (s. 28-33); Vybraná pravidla pro daňové lhůty v příkladech (1.) 

(s. 34-40).   

Veřejná správa  

Ján Kováč  

Čistejší štátny biznis? Európska komisia chváli Slovensko za tendre    

Trend, Sv. 29, (2019) č. 9, s. 35-37  

Příspěvek vychází z kladného hodnocení Slovenska ze strany Evropské komise v oblasti zkvalitnění 

procesu veřejných a státních zakázek v r. 2017. Představuje základní ukazatele tohoto hodnocení 

veřejných zakázek a faktory, které stojí za výrazným zlepšením situace na Slovensku. Kladné 

posouzení se týkalo zejména poklesu počtu veřejných zakázek s jedním uchazečem, důrazu na 

férovost a otevřenost tendrů doprovázeného snižováním podílu veřejných zakázek bez otevřené 

soutěže a zkrácení délky soutěží. Odborníci také upozorňují na zásluhy Úradu pre verejné obstarávanie 

(ÚVO) a jejich kontrol na otevření procesu veřejných zakázek. ČR je v příspěvku zmíněna jako jedna 

z nejhůře hodnocených zemí.  

Jan Brodec, Helena Skalská  

Neplatnost smlouvy na veřejnou zakázku dle předpisů veřejného zadávání, její účinky a důsledky    

Veřejné zakázky, Sv. 2018, č. 6, s. 37-41  

V souvislosti s nejzávážnějšími správními delikty v oblasti veřejných zakázek lze uložit vedle pokuty 

také sankci zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže, jež vede k neplatnosti takové smlouvy. Autoři představují problematiku zákazu plnění smlouvy, 

přičemž porovnávají současnou a přechozí právní úpravu oblasti veřejných zakázek. Zaměřují se 

zejména na účinky takové neplatnosti (ex tunc či ex nunc) a na důsledky, jež neplatnost vyvolává. 

Rozebírají otázky, zda se jedná o neplatnost absolutní, relativní či zda jde o neplatnost sui generis. 

Dále upozorňují na rozdíly při řešení vypořádání práv a povinností ze smlouvy neplatné od počátku 

(ex tunc) a smlouvy neplatné od okamžiku stanoveného rozhodnutím ÚOHS (ex nunc). Uvádějí, že 

současná právní úprava se obecně přihlásila k účinkům ex tunc, ale současně zakotvila výjimku z této 

koncepce pro případy odložení účinnosti zákazu plnění. - Poznámky.  

Lenka Matochová  

Přichází elektronická fakturace za plnění veřejné zakázky    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 2 (březen), s. 14-18  

V dubnu 2019 nastává účinnost ustanovení § 221 zákona o zadávání veřejných zakázek, které reguluje 

elektronickou fakturaci za plnění veřejných zakázek. V tomto ustanovení je do národního práva 

převzata směrnice č. 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek. Autorka 

představuje změny, které nastanou v souvislosti se zavedením e-fakturace. Přináší také krátké porovnání 

s úpravou formy daňových dokladů v předchozím zákoně o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. 

Zdůrazňuje, že ustanovení primárně zasahuje do realizační fáze veřejné zakázky, zadavatel by jej však 

měl mít na paměti i při přípravě zadávacích podmínek.   

Samuel Král, Štěpán Štarha, Csaba Csorba   

Veřejné zakázky v IT - dohoda o zachování mlčenlivosti    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 2 (březen), s. 46-50  

Dohoda o zachování mlčenlivosti je poměrně běžným instrumentem používaným ve veřejných 

zakázkých na IT, ať už v podobě samostatné smlouvy (NDA, non-disclosure agreement), či doložky, 

jež tvoří součást smlouvy na plnění zakázky. Autoři se blíže zabývají problematikou samostatné 

smlouvy, způsoby jejího použití, vymezením rozsahu důvěrných informací podléhajících mlčenlivosti 

podle NDA, vhodnými instrumenty při porušení závazku zachovávat mlčenlivost (utvrzení či zajištění) 
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i vymahatelností dodržování NDA. Zdůrazňují, že z hlediska praxe je velmi důležitá podrobnější 

specifikace důvěrných informací co nejvíce odpovídající dané situaci, zavazuje-li NDA zadavatele 

i dodavatele. Vymahatelnost dodržování závazku mlčenlivosti úzce souvisí se způsoby utvrzení a 

zajištění a s prokázáním toho, že došlo k porušení NDA. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Egovernment : elektronizace veřejné správy   

Sv. 2019, č. 1  

Koordinovaný eGovernment (s. 6-7); Portál občana (s. 8-9); Zákon o právu na digitální služby - 

pohled na návrh zákona (s. 14-16); Problematika osobních identifikačních údajů a elektronické 

identifikace (s. 18-19); Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů (s. 28-29).  

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 25, (2019) č. 3  

Alena Schillerová: Interní pravidla bank pro hodnocení klientů jsou daleko přísnější než fiskální pravidlo 

rozpočtové odpovědnosti obcí a měst - rozhovor s ministryní financí (s. 17-19); Daně, které obce milují, 

aneb Jak se vyvíjely daňové příjmy v obcích a co můžeme čekat? (s. 20); Eva Zamrazilová, předsedkyně 

NRR: nejkřiklavější případy zadlužených obcí by měl řešit stát (s. 24-26); Aktuální technologické 

trendy, vize a záměry veřejného sektoru (s. 38); Vybrané aspekty vybavenosti obcí - statistika za r. 2016 

(s. 51-52); Co přináší vládou již schválený návrh zákona o územně správním členění státu? (s. 59-60); 

Vydávání závazných stanovisek podle § 96b stavebního zákona a průtahy v řízeních (s. 62-63).  

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 25, (2019) č. 4  

Svaz měst a obcí jednal s představiteli vlády (s. 10); Zálohování PET lahví a plechovek by bylo 

přínosem, tvrdí studie (s. 12-13); Česko poroste pomaleji, než se při sestavování rozpočtu čekalo, 

upozorňuje Národní rozpočtová rada (s. 15); Výsledky hospodaření obcí a měst za rok 2018 potvrdily 

očekávání (s. 16-18); Facility management v roce 2019 (s. 24-25); Dostupnost služeb eGovernmentu 

v Evropské unii průběžně roste (s. 28); Mýty a fakta o cenách nemovitostí v České republice (s. 44); 

Hromadným žalobám se nevyhnou ani územní samosprávné celky (s. 58-59); Prodejní stánky jako 

překážka na pozemních komunikacích - rozsudek NSS (s. 62).   

Veřejná správa  

Sv. 30, (2019) č. 4  

Se sociálními byty pomůže obcím program Výstavba, spustí se v březnu (s. 2-3); Řízení obce by se dalo 

srovnat se štafetovým během: hlavně musíš vědět, kam běžíš! - rozhovor se starostou Ždírce nad Doubravou 

(s. 4-7); Pomohou centra společných služeb malým obcím? Samospráva si nemůže dovolit mít zbytečné 

lidi (s. 8-9); Míšeň není jen Mekkou porcelánu. Inspiruje města v oblasti participace (s. 10-13); Čím se 

zabývala Rada vlády pro veřejnou správu v uplynulém roce? (s. 14); Systemizace služebních a 

pracovních míst na rok 2019 (s. 15); Kolektivní dohoda vyššího stupně 2019 (s. 16-17); Kolik lesů 

zmizí z mapy republiky? Prognóza vývoje následků kalamity je alarmující (s. 19); Analýza: Příspěvek 

pro obce na přenesenou působnost je adekvátní (s. 20-21); Zákon o Sbírce právních předpisů 

územních samosprávných celků a některých správních úřadů (s. 22-23); Hlasování zastupitelů na 

zasedání zastupitelstva (s. 29).   

Veřejná správa  

Sv. 30, (2019) č. 5  

Žákovský parlament má už více než šedesát procent základních škol (s. 2-5); Štěpánka Cvejnová: 

Každá z metod řízení kvality stojí a padá s lidmi (s. 6-9); Přípravy České republiky na tvrdý brexit (s. 10-11); 

Vybrané problematické aspekty fikce doručení z pohledu správněprávní praxe (1. část) (s. 12-14); 

Vícejazyčné formuláře usnadní život občanům i úředníkům (s. 15); Analýza: systém statutárních měst 

je roztříštěný a pro občany nepřehledný (s. 16-17); Pojízdná prodejna zachraňuje vesnice (s. 18-19); 

David Beňák: Otázka dostupnosti bydlení se zdaleka netýká jen Romů (s. 20-22); Od tereziánských 

reforem k prvním výrazným změnám: kapitoly z dějin moderní veřejné správy na našem území (I.) (s. 24-27); 

Pořizování záznamů jednání zastupitelstva obce (s. 29).  
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Veřejná správa  

Sv. 30, (2019) č. 6  

Petr Mlsna: Stát v technologiích nedobíhá soukromý sektor. Musí se chovat zodpovědně - rozhovor 

s náměstkem ministra vnitra (s. 2-5); Aktuální trendy v meziobecní spolupráci (s. 6-7); Svazek obcí 

mikroregionu Stražiště vybudoval společnou datovou síť (s. 8); Svazku obcí mikroregionu 

Severolanškrounsko se osvědčila spolupráce v oblasti odborného poradenství (s. 9); Tři školy a jen 

jeden ředitel. Svazkové školství je řešením pro malé obce (s. 10-11); Jak na číslování domů (s. 12-13); 

Nové výzvy OPZ pro obce a kraje (s. 14); Novela zákona o státní službě - č. 35/2019 Sb. (s. 15-18); 

Josef Vojtěch Datel: Praotec Čech nás zavedl na dobré místo. Klimatickou změnu zvládneme, pokud 

použijeme adaptační opatření (s. 20-23); Vybrané problematické aspekty fikce doručení z pohledu 

správněprávní praxe (2. část) (s. 24-25); Zápis z jednání zastupitelstva obce (s. 29).  

Veřejné finance. Rozpočet  

Jan Sedláček  

Co přinesla novela velkých rozpočtových pravidel žadatelům o dotaci.(II.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 2 (březen), s. 51-53  

Představení nejdůležitějších změn procesu poskytování dotací v souvislosti s novelou tzv. velkých 

rozpočtových pravidel č. 367/2017 Sb. V této části se autor zaměřuje na nová ustanovení § 14g-q 

týkající se náležitostí výzvy k podání žádosti, povinných náležitostí žádosti o poskytnutí dotace, 

úpravy doručování i formy rozhodnutí, jež může poskytovatel dotace v dotačním řízení vydat. Uvádí, 

že nová právní úprava představuje z pohledu právní jistoty poskytovatelů i příjemců dotací krok 

správným směrem a že došlo k jistému posílení postavení příjemců dotací. Zákonodárce ale zjevně 

upřednostnil rychlost dotačního řízení před dalším posílením institutů, jež by mohly zamezit zamítání 

jinak kvalitně zpracovaných žádostí pouze z důvodu formálních vad. K největším přínosům nové 

úpravy patří zákonné oprávnění příjemce dotace žádat změnu vydaného rozhodnutí o poskytnutí 

dotace a jeho podřízenost základním zásadám správního řádu.   

Ruth Berschens, Thomas Hanke   

Euro-Budget wird konkret : Währungsunion    

Rozpočet pro eurozónu dostává obrysy : měnová unie  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 36 (20.2.2019), S. 10   

K obsahu kompromisního návrhu ministrů financí Německa a Francie na zvláštní rozpočtovou 

kapacitu pro eurozónu. Kompromis mezi Němci a Francouzi tkví podle článku v tom, že rozpočet 

eurozóny by zůstal součástí rozpočtu Evropské unie a kopíroval tak jeho sedmileté finanční rámce, 

státy eurozóny by však mohly na základě mezistátních ujednání do rozpočtu měnové unie posílat 

zvláštní příspěvky (např. z výnosů daně z finančních transakcí). Cílem rozpočtu by měla být jak podpora 

hospodářských reforem, tak investice zejména ve členských státech se slabším ekonomickým 

výkonem. Příjemcem prostředků by přitom podle návrhu nemusely být pouze státy eurozóny, ale i kandidáti 

na vstup do měnové unie, kteří se nacházejí v mechanismu směnných kurzů ERM II.   

Chris Giles  

Europe turns on spending taps as austerity comes to an end    

Evropa otevírá výdajové kohoutky, zatímco politika úspor končí   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40011 (11.2.2019), p. 3   

Napříč eurozónou sílí hlasy požadující fiskální stimuly včetně změn společných fiskálních pravidel, 

což by mělo zmírnit dopady nižší dynamiky hospodářského růstu. Podle článku se jedná o docela 

významnou změnu v myšlení evropských politiků a ekonomů ve srovnání s obdobím ze začátku dekády. 

Autor však zároveň připomíná, že dosud realizované prorůstové výdaje jednotlivých evropských vlád 

neprobíhají koordinovaně, nemají jednoznačně stanovené priority a zdaleka nedosahují takové 

robustnosti, jako tomu je od r. 2017 v USA. 
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Jiří Paroubek  

Některé právní problémy spojené s rozpočtovou skladbou    

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2019, č. 1, s. 10-13  

Autor se v článku vyjadřuje ke dvěma bodům rozpočtové skladby: k rozsahu a podrobnosti rozpočtové 

skladby a k některým z nových třídění zavedeným v r. 2012, u nichž nejsou ve vyhlášce uvedeny 

jednotky. Konkrétně autor obhajuje současnou podobu rozpočtové skladby (tj. její podrobnost, která 

bývá občas kritizována) a dále komentuje, proč by měla vyhláška obsahovat text odkazující na internet 

("jednotky stanoví Ministerstvo financí a uveřejní je v internetu"). -- Článek volně navazuje na 

příspěvky z čísel 2-4/2018.  

Aleksandar Vasilev  

Optimal fiscal policy in the presence of VAT evasion : the case of Bulgaria    

Optimální fiskální politika při únicích daně z přidané hodnoty : případ Bulharska   

Finance a úvěr, Vol. 68, (2018) No. 4, p. 399-414  

V článku jsou zkoumány dopady fiskální politiky za existence úniků daně z přidané hodnoty a 

porovnány dva režimy - exogenní (reálné, pozorované) politiky vs. optimální politiky. Autor přitom 

využívá dynamický model všeobecné rovnováhy kalibrovaný na bulharská data (z let 1999-2014). 

Dochází tak k následujícím závěrům: optimální ustálený stav představuje nulová sazba daně z příjmu, 

"dobročinný Ramseyho plánovač" poskytuje optimální množství veřejných služeb, jichž je aktuálně 

třikrát méně, optimální spotřební daň potřebná na financování optimální úrovně veřejných výdajů je 

(v ustáleném stavu) dvakrát nižší v porovnání s režimem exogenní politiky. - Poznámky.  

Jan Hildebrand, Donata Riedel   

Zweifel an der Schuldenbremse    

Pochyby o dluhové brzdě  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 40 (26.2.2019), S. 8-9  

Mezi německými ekonomy se rozhořela debata o smysluplnosti tzv. dluhové brzdy, která je od r. 2009 

zakotvena v německé ústavě. Podle ekonomů Michaela Hüthera, Jense Südekuma či Marcela 

Fratzschera je dluhová brzda již spíše omezením než přínosem, neboť zvláště v časech zpomalujícího 

se hospodářského růstu limituje možnosti investic nebo snižování daní. Tito ekonomové, ale i Mezinárodní 

měnový fond, kritizují financování investic téměř výlučně z daňových příjmů, k čemuž podle nich 

dluhová brzda v současné podobě vede. Vůči těmto kritickým hlasům ale například člen vládní 

expertní rady makroekonomů Lars Feld namítá, že větším problémem než dluhová brzda jsou 

neujasněné výdajové priority. -- Polemické komentáře k tématu viz HB č. 42/2019 (28.2.2019), s. 12.   

Zdravotnictví  

Resurrection : drug repurposing   

Zmrtvýchvstání : použití léků k jiným účelům   

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9132, p. 12  

Velké farmaceutické firmy čelí v USA kritice ohledně cen léků. Obavy z vysokých cen léčiv se však 

objevují po celém světě. O čem se ale příliš nemluví, je možnost testování použití léků, jimž vypršela 

patentová ochrana, k léčbě jiných chorob, než ke kterým byly dané léky původně určeny. Tato cesta 

přitom může být výrazně levnější než vyvíjení zcela nových léčiv. Dosavadní výsledky u některých 

léků jsou poměrně slibné. Překážkou je však právě systém patentů: farmaceutické firmy musí 

investovat do dalších testů a vypršení patentové ochrany znamená, že lék může vyrábět kdokoli. 

Firmám, které do testů investují, se proto obtížně vrací náklady do těchto testů vložené. Nedostatečné 

jsou v tomto směru i aktivity zákonodárců. -- Viz i článek na s. 48-49. 
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Zemědělství  

Rita Remeikiene, Zoltan Rozsa, Ligita Gaspareniene, Jan Pěnčík  

Assessment of the impact of the international trade in agricultural products on the EU 

economic growth    

Zhodnocení dopadu mezinárodního agrárního obchodu na hospodářský růst Evropské unie   

E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 21, (2018) No. 4, p. 33-47  

Autoři posuzují dopad mezinárodního obchodu se zemědělskými výrobky na hospodářský růst 28 členských 

států Evropské unie. Nejprve identifikují faktory ovlivňující specifičnost mezinárodního agrárního 

obchodu ve vztahu k hospodářskému růstu a nejsilnější oblasti evropského zemědělství dle objemu 

obchodu. Poté představují použitou metodologii a s využitím statistických dat z období 2000-2016 a 

regresních a korelačních metod provádějí empirické zkoumání dopadu mezinárodního obchodu se 

zemědělskými výrobky na hospodářský růst EU. Zjištění potvrzují hospodářský přínos tohoto 

segmentu zahraničního obchodu.  

Ostatní  

Daniel Franklin  

Mature reflection : special report NATO at 70    

Zralá úvaha : zvláštní zpráva k 70. výročí NATO   

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9134, centr. sect. (p. 3-5)  

Severoatlantická aliance brzy oslaví 70. výročí od svého vzniku. Magazín The Economist k této 

příležitosti v úvodním článku speciální přílohy shrnuje, jak se v průběhu času měnily úkoly NATO, a 

jaké výzvy se objevují do budoucna. -- Další články k Severoatlantické alianci viz s. 5-12 přílohy.  

Plane stupid : aviation   

Jednoduše hloupá : letecká doprava  

The Economist, Vol. 430, (2019) No. 9133, p. 12  

Kritika soukromé letecké dopravy, využívané především manažery a majetnými osobami. Soukromá 

letecká doprava je navzdory svému ničivému vlivu na životní prostředí zvýhodňována různými 

daňovými úlevami, namísto toho, aby docházelo ke zdanění škodlivých emisí leteckou dopravou 

vyprodukovaných. - Název článku "Plane stupid" odkazuje na stejnojmenné ekologické hnutí, jehož 

aktivisté upozorňují na škodlivé dopady letecké dopravy. -- Letecké dopravy se týká i článek na s. 51-52.  

Michael Kroker   

WLAN am Krankenbett    

WLAN na nemocničním lůžku  

WirtschaftsWoche, Jg. 2018, Nr. 52, S. 62-65  

Mnoho německých měst si říká Smart City. Jen málo z nich však jimi opravdu je. V Bielefeldu, 

Darmstadtu a Norderstedtu se můžeme učit, jak občané a podnikatelé profitují z města propojeného 

bezdrátovou lokální sítí (WLAN).   

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 11  

Central Group vede, Ekospol ztrácí - téma čísla o největších českých developerech a jejich projektech, cenách 

bytů a jejich výstavbě v Praze (s. 10- 21) a související rozhovor se šéfem Finepu T. Pardubickým (s. 22-27); 

Protektorát Čechy a Morava: vyrabovaná Hitlerova zbrojírna - průmyslová výroba a germanizace 

Protektorátu (s. 30-33); Kdyby všichni byly jako Google, ekonomika se zhroutí - komentář J. Stiglitze 

k obcházení daní velkými nadnárodními podniky (s. 36-37); Bez hotovosti lze žít už i v rozvojových 

zemích (s. 38-39); Úředníci často rozhodují o budoucnosti firem, odpovědnosti se ale bojí - 

navrhovaná změna zákona o majetku ČR o možnosti domáhat se škody na úřednících (s. 46-47).  
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Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 14  

Daňové pasti na unikající miliardy - téma čísla o odlivu zisků a možném zavedení digitální daně v ČR 

(s. 10-15); Firmy táhnou vývoj a výzkum - podniky ročně utratí za výzkum a vývoj přes 50 miliard 

korun, téměř 60 procent celkových výdajů - infografika (s. 24-25); Národní plán reforem má napravit 

zaostávání Česka - hodnocení ekonomické a sociální situace ze strany EK (s. 26-29); Nebezpečná 

absurdita amerických obchodních válek - komentář J. Sachse (s. 32-33); Autorská směrnice naloží 

podnikům nové povinnosti (s. 46-47).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 11  

V českých službách: program Czech Emploi přivádí do Česka stovky mladých Francouzů, kteří doma 

nemohou najít práci - téma cizinci pracující v Česku (s. 12-18); Ukaž, že nejsi Andrej: veřejnost má 

dostat šanci se podívat, kdo je konečný vlastník každé firmy i svěřenského fondu - rejstřík skutečných 

majitelů (s. 28-29); Na útěku před brexitem: Británie přichází kvůli odchodu z EU o více než 200 tisíc 

pracovních míst. Vydělat na tom mohou Nizozemci, Němci i Poláci - zaniklá pracovní místa a propouštění 

v souvislosti s brexitem (s. 32-33); Dali jsme bankéřům dáreček: banky od nás mají úrokové sazby 

1,75 procenta a střadatelům toho moc nedají, říká guvernér ČNB - rozhovor s J. Rusnokem (s. 36-39).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 12  

V bludném kruhu chudoby: bezdoplatkové zóny se šíří Českem jako epidemie a nutí chudé lidi kočovat - 

téma čísla chudoba a sociální bydlení i zkušenosti z Finska (s. 12-19); Hádáte se s pojišťovnou? Zkuste 

ombudsmanku - první pojistná ombudsmanka A. Macková (s. 30-31); Hromy budoucích bouří: technologické 

firmy, giganty moderní ekonomiky, jsou v defenzivě - ovšem často ze špatných důvodů. Na ty dobré 

teprve pomalu dochází - komentář D. Deyla (s. 40-42); Hlavně to neprožrat: Česko potřebuje suverénní 

fond, aby dál neprožíralo dividendové miliardy ze státních podniků - pohled M. Zámečníka (s. 46-47).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 13  

Česko: dividendový bankomat: vedle zprávy o odlivu 257 miliard korun lze nalézt i pozitivní trend. 

Roste objem reinvestovaného zisku (s. 18); Vyhlídka nad energetickou propastí: Česko má na výběr 

jen z problematických řešení. Ať už postaví nové reaktory, zvolí závislost na dovozu, nebo na nestabilní 

solární a větrné energii (s. 24); Převálcováni Lidlem - výsledky českého maloobchodu (s. 30).   

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 14  

Vrátíme vám, co jste zaplatili: Česko chce po vzoru okolních zemí zavést úlevy pro energeticky 

náročný průmysl - částečné vracení výnosů z prodeje emisních povolenek plátcům (s. 18); Demokrat, 

až to bolí: zelený nový úděl a moderní monetární teorie jsou v USA velkým hitem. Vítejte v ráji 

progresivní levice, kde účel zase jednou světí prostředky (s. 38-40); Severský příběh, který nezahřeje: 

u Finů se mohou Češi poučit, jak těžké to je, když vsadíte na jediné průmyslové odvětví a tomu se 

přestane dařit - makroekonomický pohled M. Zámečníka (s. 44-45); Mobilem platí Češi rádi (příl. s. ii-iii) a 

související příspěvek na s. vi-vii.  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 15  

Kdy bylo v Česku nejlépe - téma čísla o porovnání životní úrovně v různých historických etapách 

republiky (s. 10-13); Druhá generace bez bytu: v českých ubytovnách vyrůstá 20 tisíc dětí, zvyšuje 

se i počet důchodců - bytová nouze v ČR (s. 15); Mistři a Markéta: úspěšná eurokomisařka Margrethe 

Vestagerová by chtěla vést Evropskou komisi. Osud její snahy napoví, jakým typem instituce chce 

Unie být (s. 28-29); Farmáři a politika: jak velkou hrozbu představuje osobní vůz z Evropy pro 

americkou národní bezpečnost - pohled M. Zámečníka na americká cla a zemědělství (s. 38-39).  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 46 (6.3.2019)   

Podat hromadnou žalobu bude snadné: dokončuje se zákon, díky kterému se vyplatí soudit se i pro 

malou škodu (s. 1); Klíčový zámořský partner: USA skýtají obrovský trh s vysokou kupní silou - 
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český obchod se zeměmi mimo EU se zaměřením na USA (s. 2); Máslo na horší časy - problematika 

státních hmotných rezerv (s. 8-9); Čína zatížená dluhy letos čeká nejnižší tempo růstu za uplynulých 

skoro 30 let - prognóza čínského hospodářství (s. 13); Nový byt v regionech stojí o polovinu méně než 

v Praze (s. 16).  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 50 (12.3.2019)   

Miliarda plateb kartou: Češi čím dál raději při nakupování používají kartu (s. 2); Mayová bojuje do 

poslední chvíle. Chaos kvůli brexitu ale v Británii trvá (s. 7); Důchodová komise za 70 miliard? Nová 

komise by mohla rozdělit dnešní důchody na základní, nepojistnou složku, placenou z běžných daní, a 

část závislou na odvodech - komentář O. Schneidera (s. 9); On-line platby budou bezpečnější, ale 

složitější - placení na internetu a silné ověření klienta (s. 12).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 55 (19.3.2019)   

Kabinet vyřešil dvojí zdanění s Tchaj-wanem (s. 5); Ministerstvo konkuruje novými výhodnými 

dluhopisy bankám - protiinflační dluhopisy MF ČR (s. 6); Deutsche Bank a Commerzbank jednají o fúzi 

pod tlakem vlády (s. 8); Podpořte elektromobily, vyzval vládu šéf Škody Auto (s. 12); Česko a 

obnovitelné zdroje - tuzemská energetika (s. 15) a související článek na s. 14.   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 57 (21.3.2019)   

Stát získá od svých firem méně: pokles příjmů od ČEZ a Lesů ČR částečně zmírní Letiště Praha - 

příjmy státního rozpočtu (s. 1); Maláčová se Schillerovou se hádají, kdo může za škrty v rodičovském 

příspěvku (s. 3); Google znovu omezil konkurenty, zaplatí miliardy - pokuta EK za zneužití dominantního 

postavení na evropském trhu, AdSense (s. 4 a 1); Vláda získá moc nad pobídkami: ještě letos by měla začít 

platit přísnější pravidla pro udělování investičních pobídek. Montovny už na podporu nedosáhnou (s. 11).  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 62 (28.3.2019)   

Slábnoucí Němci ohrozí i Česko: obavy vzbuzují tvrdý brexit a cla, řekl HN vlivný německý ekonom 

Fuest (s. 1) a rozhovor s C. Fuestem na s. 15; Digitální ústava se valí. Češi budou moci s úřady jednat 

pouze elektronicky - návrh zákona o právu na digitální služby (s. 3) a související komentář na s. 9; Evropa 

nastavila nová pravidla pro výrobu aut. Jejich ceny proto porostou - snižování emisí oxidu uhličitého a 

moderní bezpečnostní prvky (s. 5); Česko má plán, jak podpořit byznys s umělou inteligencí (s. 12); 

Většina obchodů s kryptoměnami je falešných, tvrdí studie - nadhodnocování objemu denních 

transakcí kryptoměnových tržišť (s. 14).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 65 (2.4.2019)   

Univerzity se spojují proti hrozbě czexitu: vysokým školám vadí dezinformace o EU (s. 1) a související 

rozhovor s rektorem Univerzity Palackého J. Millerem na s. 8-9 a komentář na s. 10; Rozpočet zůstává 

ve schodku, výběr DPH se zlepšil - rozpočtové příjmy a výdaje v ČR (s. 3) a komentář na s. 10; 

Protiinflační dluhopisy nemají takřka konkurenci (s. 15); Výnosy státních dluhopisů padají do záporu: 

v eurozóně narůstá podíl dluhopisů vydávaných vládami, které nesou záporný výnos. Důvodem jsou 

obavy z "japanizace" (s. 16).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 66 (3.4.2019)   

Firmy zasáhly do procesu zavádění hromadných žalob (s. 3); Založit "eseróčko" má jít rychleji a 

levněji: Brusel připravil návrh směrnice, která počítá s čistě on-line zakládáním nových společností - 

směrnice o digitalizaci a její transpozice do českého práva (s. 17).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 69 (8.4.2019)   

Mladí mají získat snazší přístup k hypotékám: chystá se novinka v zákoně o ČNB (s. 1) a související 

komentář na s. 10; Zákon o zrychlení staveb narazil, vadí tisícové kauce za podanou námitku - změny 

v zákoně o liniových stavbách (s. 3); Labouristé čekají na vládní ústupky ohledně brexitu - další 

klíčový týden pro brexit (s. 6).   
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Účetnictví   

Sv. 2019, č. 3  

Daně 2019 v příkladech (s. 2-7); Koncepce nové účetní legislativy (1.) (s. 8-15); Daň z nabytí 

nemovitých věcí z pohledu daní z příjmů (s. 15-22); Srážky ze mzdy - změny v roce 2019 (s. 45-47); 

Oprava základu daně podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona o DPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek 

je řešen reorganizací (s. 52-55).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru   

Sv. 17, (2019) č. 3  

Novela zákona o státní službě a její dopady na služební úřady (s. 3-5); Nájem nemovitých věcí z pohledu 

DPH u neziskových subjektů (s. 11-15); Pohled na náklady SVJ (s. 17-22); Novela insolvenčního 

zákona - č. 31/2019 Sb. (s. 31-32).  
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Daně  

29281  

OECD  

Consumption tax trends : VAT/GST and excise rates, trends and policy issues   

Trendy spotřební daně : DPH/daň ze zboží a služeb a spotřební daně, trendy a problémy politiky   

Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018, 202 stran : tabulky, grafy  

Publikace poskytuje informace o daních z přidané hodnoty / daně ze zboží a služeb (VAT/GST) a 

sazbách spotřebních daní v členských zemích OECD. Obsahuje také informace o mezinárodních 

aspektech vývoje DPH/GST a účinnosti této daně. Popisuje řadu dalších opatření ke zdanění spotřeby 

tabáku, alkoholických nápojů a motorových vozidel. - Poznámky, přílohy. - ISBN: 978-92-64-30902-9 

(brožováno)   

29304  

Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník  

Daňové řízení   

V Praze : C.H. Beck, 2019, xv, 264 stran  

Příručka seznamuje s jednotlivými pojmy daňového procesního práva, základními zásadami daňového 

řízení i s jeho jednotlivými fázemi podle zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Výklad je rozčleněn do 

následujících kapitol: Obecně o daňovém řízení a principech jeho fungování; Subjekty daňového 

řízení; Podání v daňovém řízení; Dokumentace v daňovém řízení; Řízení před správcem daně; 

Kontrolní postupy; Prostředky ochrany daňového subjektu; Placení daní; Lhůty pro stanovení daně; 

Sankce v daňovém řízení; Prominutí daně a příslušenství daně. - Vydání první - Vzory generální plné 

moci k zastupování pro fyzickou a právnickou osobu. - ISBN: 978-80-7400-730-9 (brožováno)   

29296  

Miloslav Hnátek  

Daňové tipy pro společnosti s ručením omezeným   

Praha : Grada 2019, 205 stran  

Cílem publikace je poskytnout informace týkající se správného a optimálního využití zákona o daních 

z příjmu při podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Popsány jsou nejčastější 

situace, tzn. zdanění společnosti s.r.o., podnikání fyzické osoby a podnikání prostřednictvím s.r.o., 

příjmy jednatelů a společníků, příjmy zaměstnanců, osvobozené výnosy, vybrané náklady v základu 

daně z příjmů, pohledávky a opravné položky v základu daně, finanční prostředky poskytované 

společníky a zápůjčky, ceny mezi spojenými osobami, daňová ztráta a možnosti jejího uplatnění a 

podání daňového přiznání k dani z příjmů. Publikace je zpracována podle daňové legislativy platné 

k 1.1.2019. - 3. rozšířené vydání - ISBN: 978-80-907398-0-2 (brožováno)   

29302  

Ivan Macháček  

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob : postupy, jak platit co nejnižší daň   

Olomouc : ANAG, 2019, 279 stran   

Základní principy a možnosti daňové optimalizace u daně z příjmu fyzických osob (nezdanitelné části 

základu daně, odpočty od základu daně, slevy, daňové zvýhodnění na dítě a uplatnění solidárního 

zvýšení daně u vyšších příjmů). Zákonné možnosti optimalizace daně (uplatnění odpisů hmotného 

majetku, daňová ztráta, tvorba rezervy na opravy hmotného majetku, uplatnění paušálních výdajů, 

využití daně stanovené paušální částkou k optimalizaci, principy spolupráce osob). Připomenutí 

stěžejní oblasti daňového řádu, tj. princip správy daní, dokazování v daňovém řízení, stanovení daně, 

druhy daňových přiznání, sankce v daňovém řízení. Znění předpisů je ke dni zpracování publikace 

20.1.2019. - 1. vydání - Na titulní straně: možnosti optimalizace daně, výběr z daňového řádu, 172 

praktických příkladů. - ISBN: 978-80-7554-195-6 (brožováno)   
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29307  

Veronika Solilová, Danuše Nerudová   

Transferové ceny : unikátní komplexní zpracování problematiky : praktické pojetí formou 

případových studií   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, xiv, 299 stran : tabulky  

Vybrané teoretické a praktické otázky související s problematikou převodních cen jak z pohledu 

tuzemského daňového práva, tak z pohledu mezinárodního, kde se problematikou zabývá OECD, EU a 

její pracovní skupina JTPF (Joint Transfer Pricing Forum). Cílem práce je vysvětlit základní principy 

a souvislosti v těchto kapitolách: Teorie převodních cen; Úprava převodních cen ve Směrnici OECD 

(srovnávací analýza pro stanovení nejvhodnější metody určení převodní ceny); Převodní ceny z pohledu 

EU a EU JTPF (obecné zásady, kodex chování, arbitrážní úmluva); Daňové a právní aspekty převodních 

cen v ČR (legislativní rámec, pokyny, problematika řešení mezinárodních daňových sporů); Daňové a 

právní aspekty převodních cen na Slovensku; Procesní a vybrané související otázky převodních cen 

(kontrola, problémy daňové kontroly, rozhodnutí správních soudů); Převodní ceny z pohledu znalce 

(situace v ČR, praktické příklady); Praktické aspekty stanovení převodní ceny s využitím komerční 

databáze Amadeus či TP Catalyst - praktické aspekty, případové studie. Publikace je přínosem pro 

všechny, kdo se zabývají daňovými a právními aspekty transferových cen, jejich stanovením, 

dokumentací či procesními otázkami s nimi souvisejícími. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední 

aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku 2018. - Vydání první - ISBN: 978-80-

7598-169-1 (vázáno)  

29260III  

Václav Benda, Magdaléna Vyškovská   

Uplatňování DPH u společníka společnosti od 1.1.2019. Určení daňové rezidence u fyzických osob   

Praha : Svaz účetních České republiky, 2019, 64 stran   

Obecný právní rámec při uplatňování DPH u společníka společnosti od 1.1.2019. Přechod na nové 

podmínky má řadu praktických dopadů, na které se zaměřil první příspěvek. V něm jsou nejprve 

shrnuta obecná pravidla pro možnost vzniku společnosti a pro její fungování podle občanského 

zákoníku. V další části jsou s využitím příkladů vysvětlena aktuální platná pravidla pro přiznávání 

daně na výstupu a pro odpočet daně ve společnosti, vymezena pravidla pro správu DPH ve společnosti 

a pravidla pro vypořádání daně při zániku společnosti nebo zániku členství společníka. V dalším 

příspěvku je vyložena problematika správného určení daňové rezidence u fyzické osoby. Pravidelná 

rubrika Stanoviska k dotazům přináší odpovědi týkající se např. vystavování faktur do EU, příspěvku 

zaměstnavatele na penzijní spoření zaměstnance, uplatňování DPH u nepřímého bonusu, koupě auta 

pro firmu, účtování příspěvku do "fondu oprav" u vlastníka bytové jednotky, odpisu pohledávky za 

dlužníkem v konkurzu a uplatňování DPH u výherních hracích automatů. - ISBN: 978-80-87367-95-7 

(brožováno)   

29298  

Petr Pelech, Iva Rindová  

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019   

Olomouc : ANAG, 2019, 399 stran   

Podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu 

výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti pro rok 2019. Publikace objasňuje 

proces zdanění končící odvodem správci daně (příjmy ze závislé činnosti, zvláštní nepeněžní příjmy 

zaměstnanců, daňové osvobození, způsoby výpočtu daňové zálohy z měsíční mzdy, daňové zvýhodnění 

na dítě, proces vyúčtování, přílohy a výkazy atd.). Obsahuje typové příklady zdaňování mezd v roce 

2019, odpovědi na nejčastější dotazy z praxe a vybrané vzory tiskopisů. Závěrečná kapitola nabízí 

znění vybraných ustanovení zákona o daních z příjmů, pokynů řady D, vyhlášek, vybraných ustanovení 

daňového řádu, dalších souvisejících zákonů a tabulky pro výpočet měsíčních záloh a pro výpočet 

celoroční daňové povinnosti. - 27. aktualizované vydání - ISBN: 978-80-7554-191-8 (brožováno) 
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

29286  

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz  

International economics : theory and policy   

Mezinárodní ekonomie : teorie a postupy   

Harlow : Pearson Education, ©2018, 800 stran : tabulky, grafy, vzorce   

Učebnice mezinárodní ekonomie poskytuje vyvážené pokrytí klíčových pojmů a praktických aplikací 

dvou hlavních témat disciplíny, kterými jsou mezinárodní obchod a mezinárodní finance. Hlavní 

kapitoly: Teorie mezinárodního obchodu; Mezinárodní obchodní politika; Směnné kurzy a makroekonomie 

otevřené ekonomiky; Mezinárodní makroekonomická politika. - Eleventh edition - Poznámky. - ISBN: 

978-1-292-21487-0 (brožováno)   

29308  

Ludwig von Mises ; z anglických originálů přeložil Josef Šíma a kol.   

Lidské jednání : pojednání o ekonomii   

Praha : Grada [distributor], 2018, xxiii, 959 stran   

Ekonom, filozof, právník a historik Ludwig von Mises (1881-1973) byl kritikem státních zásahů do 

ekonomiky, obhájcem liberalismu a je představitelem třetí generace rakouské školy. Jeho ekonomickým 

přínosem je věda zvaná praxeologie – metoda racionálního jednání v ekonomii. Dílo "Lidské jednání" 

patří mezi zásadní díla společenských věd 20. století. Von Mises v něm uvažuje o otázkách filosofie, 

práva a politiky v celospolečenských souvislostech. Vymezuje podstatu ekonomických zákonitostí 

coby praktické výbavy pro chování každé lidské bytosti. Publikace obsahuje tyto kapitoly: Lidské 

jednání; Jednání v rámci společnosti; Ekonomická kalkulace; Katalaxie aneb ekonomie tržní společnosti; 

Spolupráce ve společnosti bez trhu; Narušená tržní ekonomika;  Role ekonomie ve společnosti. - 

Druhé vydání - Role Misesovy knihy "Lidské jednání" ve vývoji moderního ekonomického myšlení - 

Joseph T. Salerno. - ISBN: 978-80-86389-61-5 (vázáno)  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

29278  

Alena Lochmannová  

Bankovnictví : základy bankovnictví   

Prostějov: Computer Media, 2018, 108 stran : ilustrace   

Přehledná učebnice poskytuje základní výklad problematiky bankovnictví a finančnictví. Seznamuje 

se základními pojmy z oblasti měnové teorie a politiky, s problematikou peněz a úroku, s historií 

vzniku bank a strukturou bankovního systému včetně charakteru bankovního systému v ČR. Pozornost 

je věnována i významu a poslání centrální banky a činnostem bank obchodních. Další kapitoly se 

zaměřují na základní bankovní produkty, oblast finančních a pojistných trhů a význam a poslání 

mezinárodních bankovních institucí. Výklad je doprovázen poznámkami při okraji textu, které přibližují 

praktické souvislosti, závěrečným shrnutím kapitol a náměty pro samostatné práce. - Vydání první - 

ISBN: 978-80-7402-305-7 (brožováno)   

29310  

Ministři financí 1918-2018  

Praha : Ministerstvo financí ČR, 2018, 94 stran : portréty  

Biografické medailonky československých a českých ministrů financí od vzniku samostatné 

Československé republiky v roce 1918 až do roku 2018. - Vydání první - ISBN: 978-80-7586-018-7 

(brožováno)   
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29279  

Jan Široký  

Praktický průvodce opčním obchodováním   

Tetčice : Impossible, 2018, 135 stran : grafy, tabulky  

Příručka seznamuje s opčním obchodováním, se základními opčními strategiemi a jejich použitím. 

Postupně jsou vysvětleny tyto pojmy a činnosti: opce a typy opcí, faktory ovlivňující cenu opce, 

výhody a nevýhody opcí, volatilita a relativní volatilita, používání řeckých písmen důležitých pro 

opční analýzu, způsob nákupu a prodeje (vypisování) opcí, typy příkazů, velikost a rozložení kapitálu. 

Závěrečné kapitoly obsahují doporučení pro úspěšné opční obchodování a informace o vhodném 

software pro tuto činnost. - Vydání druhé - Souhrn grafů rizika a zisku jednotlivých opčních 

strategií v příloze. - ISBN: 978-80-87673-31-7 (brožováno)   

29306  

Rahim Taghizadegan, Ronald Stöferle, Mark Valek, Heinz Blasnik ; překlad Vladimír Krupa   

Rakouská škola pro investory : rakouské investování mezi inflací a deflací   

Brno : Motiv Press, 2018 : MotivPress, 2018, 342 stran : ilustrace   

Rakouská ekonomická škola je alternativním názorovým směrem. Prosazuje mj. razantní snížení daní, 

zeštíhlení byrokracie, omezení role státu a návrat k odpolitizovaným penězům. Navzdory tomu, že myšlenky 

rakouské školy stály u zrodu moderní ekonomie, při tvorbě dnešní hospodářské politiky se příliš 

neprosazují. V oblasti investování nabízí bezpečný přístup všem těm, kteří se chtějí vyhnout rizikům. 

Autoři vysvětlují základní principy rakouské školy a ukazují, jak mohou investoři tyto principy využít 

v praxi. Objasňují, jakým chybám se v investování vyhnout, jaké investiční strategie upřednostňovat a 

jakým se vyhýbat a upozorní na rizika plynoucí z měnových politik centrálních bank i aktivistických 

politik národních států i nadnárodních instiucí. Rakouská ekonomická škola přichází s pohledem, který 

je zcela nezávislý na zájmech politiků a bankéřů. - Vydání první - ISBN: 978-80-87981-30-6 

(brožováno)   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

29282  

Douglas A. Irwin  

Clashing over commerce : a history of US trade policy   

Spor o obchod : dějiny americké obchodní politiky   

Chicago and London : University of Chicago Press, 2017, x, 860 stran : tabulky, grafy   

Měly by být Spojené státy otevřené obchodu s ostatními zeměmi nebo by měly chránit domácí průmysl 

před zahraniční konkurencí? Tato otázka byla v amerických dějinách zdrojem horkého politického 

konfliktu mezi zastánci volného obchodu a protekcionismu. Takový konflikt byl nevyhnutelný, 

protože obchodní politika zahrnuje střetnutí se s ekonomickými zájmy. Boj mezi vítězi a poraženými 

v obchodě byl vždy zuřivý, protože jsou v sázce dolary a pracovní místa: podle toho, jaká politika je 

zvolena, některá průmyslová odvětví, zemědělci a pracovníci budou prosperovat, zatímco jiní budou 

trpět. Kniha poskytuje jasný obraz o různých ekonomických a politických silách, které obchodní 

politiku formovaly. Irwin popisuje vývoj americké obchodní politiky od koloniálních časů až po 

současnost a aktualizuje nejnovější empirický výzkum. Vzhledem k tomu, že vláda prezidenta Trumpa 

zvažuje zásadní změny americké obchodní politiky, Irwinova rozsáhlá historická perspektiva pomáhá 

osvětlit i současnou diskusi. - Poznámky. - ISBN: 978-0-226-39896-9 (vázáno)   

Podnik a podnikání  

29297  

Petra Růčková  

Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi   

Praha : Grada, 2019, 152 stran : tabulky, grafy  

Kniha názorným způsobem vysvětluje, jak pracovat se základními finančními výkazy při zpracování 

finanční analýzy a jaké metody je možné použít. V úvodu jsou definovány základní pojmy a zdroje 
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informací pro finanční analýzu (základní účetní výkazy). Následuje výčet metod finanční analýzy 

(elementární analýza, EVA aj.). Důraz je kladen na analýzu poměrovými ukazateli. Další kapitola 

rozebírá souhrnné indexy hodnocení finanční situace firmy či podniku. V návaznosti na účetní výkazy 

a finanční analýzu je rovněž koncipován finanční plán. Výklad nabízí i praktický příklad komplexní 

finanční analýzy na úrovni podniku na příkladu fiktivní společnosti. - 6. aktualizované vydání - 

Obsahuje přílohy. - ISBN: 978-80-271-2028-4 (brožováno)   

29300  

Brad Stone ; překlad Jiří Pondělníček  

Uber a Airbnb mění svět : příběhy sdílené ekonomiky   

Praha : Grada, 2019, 318 stran   

Autor rozebírá fenomén úspěšných upstartů nových typů technologických společností v prvních dvou 

desetiletích 21. století. Tyto společnosti, především firmy zprostředkovávající sdílené jízdy Uber a 

sdílení domovů Airbnb, zahájily novou éru podnikání. Nová generace podnikatelů za pomoci moderních 

technologií narušuje zaběhnuté konvence celých spotřebitelských odvětví. Jak Uber a Airbnb mění trh 

a svět? Americký novinář Stone vypráví příběh Travise Kalanicka (Uber) a Briana Chaskyho (Airbnb) 

ve třech částech: Vedlejší projekty; Budování impéria; Vyzyvatelé na lavici obžalovaných. - První 

vydání - ISBN: 978-80-271-0779-7 (brožováno)   

Pojišťovnictví. Sociální péče  

29299  

Marta Ženíšková, Jan Přib  

Zákon o nemocenském pojištění s komentářem a příklady od 1.1.2019   

Olomouc : ANAG, 2019, 310 stran  

Komentované znění zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

Zahrnuje změny, které nastaly v průběhu roku 2018. Následuje informace o nemocenském pojištění OSVČ, 

informace k zavedení e-neschopenky od ledna 2020 a o základních principech poskytování náhrady 

mzdy. - 11. aktualizované vydání - ISBN: 978-80-7554-193-2 (brožováno)   

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

29295  

B. Šubrt, Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Alena Skoumalová, Antonín Daněk, Helena Přikrylová, 

Zdenak Krajčíková, Dana Lukešová, Jana Dorčáková, Martin Mikyska   

Abeceda mzdové účetní 2019   

Olomouc : ANAG, 2019, 639 stran : tabulky  

Výklad jednotlivých oblastí mzdového účetnictví doplněný praktickými příklady. Vzory dokumentů 

s ukázkou správného vyplnění formulářů a odkazy na příslušná zákonná ustanovení. Publikace 

obsahuje výklad těchto témat: osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové minimum, průměrný 

výdělek, srážky ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti, zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, dávky 

nemocenského pojištění, důchodové pojištění, náhrada majetkové a nemajetkové újmy a bezdůvodné 

obohacení, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. - 29. aktualizované vydání - Přehled 

důležitých údajů platných k 1.1.2019. - ISBN: 978-80-7554-189-5 (kroužková vazba)   

29305  

Dagmar Brožová  

Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce   

V Praze : C.H. Beck, 2018, xxii, 267 stran : ilustrace   

Ucelený pohled na trh práce. Učebnice se zabývá procesy formujícími trh práce, zkoumá rovněž 

příčiny a důsledky procesů, které se na těchto trzích odehrávají nebo tyto trhy ovlivňují. Výklad je 

rozčleněn do těchto kapitol: Utváření moderní ekonomie trhů práce; Nabídka práce; Poptávka po 

práci; Rovnováha na trhu práce; Odbory a kolektivní vyjednávání; Vláda a trh práce; Lidský kapitál; 
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Motivační mzdy; Diskriminace na trhu práce; Diskriminace v právních normách; Migrace na trhu 

práce; Nezaměstnanost. Publikace je určena zejména pro vysokoškolské studenty ekonomických 

oborů. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-719-4 (brožováno)   

Právo  

15392/85  

Ústavní soud České republiky  

Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 85, ročník 2017 - II. díl   

V Praze : C.H. Beck, 2019, 984 stran +1 CD ROM  

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 

nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 

díle jsou zveřejněny nálezy č. 54 až č. 116 a usnesení č. 8 až 14 z roku 2017. - Vydání první - CD ROM 

s obsahem a s věcným rejstříkem zahrnuje veškeré vydané svazky, tj. od č. 1 do č. 85. - ISBN: 978-80-

7400-734-7 (vázáno)   

29283  

general editor J William Rowley, editors Doak Bishop and Gordon Kaiser   

The guide to energy arbitrations   

Průvodce po energetických arbitrážích   

London : Law Business Research, ©2018, ix, 314 stran :   

Příručka o energetických arbitrážích je základním referenčním dokumentem, který přináší nejnovější a 

nejlepší přístupy k nesčetným problémům, s nimiž se lze setkat v dnešních sporech týkajících se energetiky. 

Třetí vydání je rozšířeno o novou kapitolu týkající se sporů v oblasti průzkumu a těžby ropy a plynu, 

zbývající kapitoly jsou aktualizovány. Průvodce je rozdělen do čtyř částí: I. Spory mezi investory a 

státem v energetickém sektoru; II. Obchodní spory v energetickém sektoru; III. Smluvní podmínky; 

IV. Procesní otázky v energetických arbitrážích. - Third edition - poznámky, přílohy. - ISBN: 978-1-

78915-099-5 (vázáno) 

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

29280/1298  

Cenné papíry. Kapitálový trh. Investiční společnosti a fondy : redakční uzávěrka 21.1.2019   

29280/1301  

Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady : redakční uzávěrka 11.2.2019   

29280/1299  

Platební styk. Oběh hotovosti. Směnárny. Finanční arbitr : redakční uzávěrka 21.1.2019    

Účetnictví  

29285  

International Accounting Standards Board   

Basis for conclusions on the Conceptual Framework for Financial Reporting   

Odůvodnění závěrů Koncepčního rámce pro finanční výkaznictví   

London : International Accounting Standards Board, March 2018, 101 stran   

Odůvodnění závěrů k novelizované verzi Koncepčního rámce pro finanční výkaznictví z března 2018. - 

Obálkový název: Conceptual Framework for Financial Reporting. - ISBN: 978-1-911040-91-0 

(brožováno)   
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29284  

International Accounting Standards Board   

Conceptual Framework for Financial Reporting   

Koncepční rámec pro finanční výkaznictví   

London : International Accounting Standards Board, March 2018, 86 stran   

Novelizovaná verze Koncepčního rámce pro finanční výkaznictví z března 2018. - ISBN: 978-1-

911040-89-7 (brožováno)   

29322I  

IFRS Foundation  

International Financial Reporting Standards [2019] : required for accounting periods beginning 

on or after 1 January 2019, excluding changes not yet required. Part A   

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2019] : povinné pro účetní období začínající 

1. lednem 2019 nebo později, s vyloučením dosud nepovinných změn. Díl A  

London : International Accounting Standards Board, 2019, 1689 stran  

Publikace přináší nejnovější oficiální konsolidované znění všech mezinárodních standardů (IFRS 1-16, 

IAS a výkladů IFRIC a SIC) účinných k 1. lednu 2019. Doplněno předmluvou k IFRS a přehledem 

změn. Toto vydání nezahrnuje standardy s datem účinnosti po 1. lednu 2019. První díl obsahuje texty 

standardů, které jsou doplněny úvodem a koncepčním rámcem pro sestavování a předkládání účetní 

závěrky. - Slovníček pojmů. --  Třídílné vydání (Blue Book). - ISBN: 978-1-911629-05-4 (brožováno)  

29322II  

IFRS Foundation  

International Financial Reporting Standards [2019] :required for accounting periods beginning 

on or after 1 January 2019, exluding changes not yet required. Part B   

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2019] : povinné pro účetní období začínající 

1. lednem 2019 nebo později, s vyloučením dosud nepovinných změn. Díl B   

London : International Accounting Standards Board, 2019, 876 stran : tabulky, schémata   

Druhý díl příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví přináší doprovodné dokumenty ke 

Koncepčnímu rámci, standardům IFRS, IAS, výkladům IFRIC a SIC platným k 1. lednu 2019 - 

názorné příklady a návod k implementaci. - Přílohy. -- Třídílné vydání (Blue Book). - ISBN: 978-1-

911629-06-1 (brožováno)   

29322III  

IFRS Foundation  

International Financial Reporting Standards [2019] :required for accounting periods beginning 

on or after 1 January 2019, excluding changes not yet required. Part C   

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2019] : povinné pro účetní období začínaj ící 

1. lednem 2019 nebo později, s vyloučením dosud nepovinných změn. Díl C  

London : International Accounting Standards Board, 2019, 2286 stran   

Publikace přináší nejnovější oficiální konsolidované znění všech mezinárodních standardů (IFRS 1-16, 

IAS a výkladů IFRIC a SIC) účinných k 1. lednu 2019. Třetí díl obsahuje zdůvodnění závěrů. - 

Třídílné vydání (Blue Book). - ISBN: 978-1-911629-07-8 (brožováno)   

29303  

Petr Ryneš  

Podvojné účetnictví a účetní závěrka průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2019   

Olomouc : ANAG, 2019, 1079 stran : tabulky  

Vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2019, sestavování účetní závěrky za rok 2018 a 

přehled změn v účetnictví od 1.1.2019 ve všech právních a daňových souvislostech. Legislativní úprava 

účetnictví v ČR a navazující právní předpisy pro podnikatele. Vedení podvojného účetnictví podnikatelů 

s vysvětlením vazeb na zákon o účetnictví, vyhlášku a české účetní standardy. Návod a řešení některých 

problematických oblastí. Účetní závěrka 2018, a to zejména sestavení a obsah přílohy k účetní závěrce a 

účetní výkaz rozvahy a výkaz zisku a ztráty v platném znění pro účetní závěrku 2018 s vazbou na účtovou 

osnovu a vzorový účtový rozvrh. - 19. aktualizované vydání - ISBN: 978-80-7554-192-5 (brožováno)  
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Veřejné finance. Rozpočet  

29301  

Ivana Schneiderová, Martin Tocauer   

Rozpočtová skladba v roce 2019   

[Praha] : Acha obec účtuje, 2019, 303 stran   

18. novela rozpočtové skladby č. 329/2018 s účinností od 1.1.2019 - vyznačený přehled změn pro 

ÚSC. Úplné znění vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, 

s komentářem včetně příloh. Právní rámec rozpočtového procesu obcí a dobrovolných svazků obcí. - 

ISBN: 978-80-905420-7-5 (brožováno)   

Ostatní  

29309I  

Milada Polišenská  

Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. 1. svazek, Ministerstva, legace a diplomaté   

Praha : Libri, 2012, 457 stran   

První svazek studie o diplomatických vztazích Československa a USA seznamuje se strukturou, 

fungováním a reorganizacemi amerického Department of State a U.S. Foreign Service v meziválečném 

období a porovnává je s československým ministerstvem zahraničí a zahraniční službou. Představuje 

americké vysoké úředníky a diplomaty zabývající se středoevropskou problematikou a diplomatický 

sbor v meziválečném období. Studie též přibližuje strukturu ministerstva zahraničních věcí v Praze a 

podrobně popisuje fungování čs. velvyslanectví ve Washingtonu (personální obsazení úřadu, hlavní 

agendy, jednání na Departmentu of State, životní podmínky diplomatů, kontroverzní a konfliktní 

případy). - První vydání - Slovníček odborných a méně obvyklých výrazů. - ISBN: 978-80-7277-454-8 

(vázáno)   

29309II  

Milada Polišenská  

Diplomatické vztahy Československa a USA 1918-1968. 2. svazek, Priority, diplomatická praxe a 

politický kontext   

Praha : Libri, 2014, 719 stran, [12] stran obrazové přílohy : ilustrace, portréty   

Druhý svazek studie o diplomatických vztazích popisuje struktury a fungování amerického 

Department of State a U.S. Foreign Service na jedné straně a československého ministerstva 

zahraničních věcí na straně druhé. Pokračuje analýzou diplomatických jednání o významných mezistátních 

dohodách. Věnuje se např. československému válečnému dluhu u USA vzešlému z 1. světové války a 

jednání o jeho splácení, obchodní dohodě, dohodě o dovozu filmů apod. Dále se zabývá činností 

československých konzulátů v USA a jejich spoluprací s našimi krajany. Významnou částí publikace je 

přehled československé zpravodajské činnosti v USA a americké zpravodajské činnosti v Československu. - 

První vydání - ISBN: 978-80-7277-494-4 (vázáno)   

29294  

Jaroslav Kurfürst   

Příběh ruské geopolitiky : jak se ruská myšlenka zmocnila více než šestiny světa   

Praha : Karolinum, 2018, 443 stran : ilustrace, mapy  

Významné myšlenkové proudy a tradice ruské geopolitiky. Po celé dějiny přicházeli ruští myslitelé, 

geografové a státníci s vizemi o roli a civilizační příslušnosti své velké země. Zároveň při tom 

odhalovali neujasněnost geografického i hodnotového rámce ruské státnosti i identity ruské společnosti. 

Tápání mezi Východem, Západem a různými formami geopolitického svébytnictví se vždy promítalo 

do praktické zahraniční i vnitřní politiky Ruska. Autor nabízí pohled do historie ruského geopolitického 

myšlení, který umožňuje pochopit jeho politická východiska. Vztah Ruska a Západu je v této 

argumentačně přesvědčivé monografii pojednán jako stálé střetávání se dvou odlišných geopolitických 

kultur. - ISBN: 978-80-246-4026-6 (brožováno) 
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29293  

Jan Horský, Miroslav Hroch (eds.)   

Sto let : hodnota svobody, nebo cena za nezávislost?   

Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018, 454 stran   

Sté výročí vzniku Československa motivovalo několik historiků všech generací k sepsání netradičních 

kritických úvah. Jejich cílem není umenšovat národní sebevědomí, ale ani se podbízet ideologicky 

laděným nacionalistickým oslavám. Tematickým zaměřením příspěvků bylo uvést vznik nového státu 

do širšího kontextu proměn sociálních, ekonomických a kulturních a zařadit československou cestu do 

evropských souvislostí. Názvy a autoři příspěvků: Samostatný stát a ideály humanitní. Masarykova 

sekularizovaná reformace jako model řešení situace roku 1918 (J. Horský); Myšlenka nezávislosti 

v programech evropských národních hnutí (M. Hroch); Osvícenství a obrození. Několik poznámek ke 

vztahu "českého" osvícenství a "českého" národního "obrození" (D. Tinková); Vznik čs. státu - úkol 

pro experty. Co udržuje stát při životě? (M. Hlavačka); Národní stát k nezaplacení aneb Ekonomické 

důsledky nezávislosti (A. Doležalová); Slovenské československé 20. storočie (R. Holec); Obtížné 

partnerství marxismu a národních hnutí (S. Holubec); Proměny katolické sféry a její národní akcenty 

v českých zemích v kontextech meziválečného vývoje (J. Šebek); Antisemitismus ve střední Evropě 

po první světové válce - stará ideologie v "novém" starém světadíle (B. Soukupová); Národní stát a 

násilí v epoše transnacionálního obratu (P. Kolář). - Vydání první - Částečně slovenský text. - ISBN: 

978-80-7419-273-9 (brožováno)   
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