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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám prosincové 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 
„Wirecard vs. Financial Times: podezření z účetních podvodů 
jedné z nejvýznamnějších německých firem, důvěryhodnost 
zpravodajství Financial Times a reakce úřadu BaFin“, který 
přibližuje kauzu německé společnosti, jejíž singapurská pobočka 
je vyšetřovaná kvůli nadhodnocování zisků a prodejů. Nejasné 
účetnictví a neprůhlední obchodní partneři vzbuzují pochybnosti 
o této společnosti, která se dokázala probojovat do německého 
burzovního indexu DAX, tedy mezi 30 nejvýznamnějších  
německých společností obchodovaných na burze. Následná 
mediální obrana společnosti potom rozpoutala pro změnu  
debatu o důvěryhodnosti zpravodajství listu Financial Times. 
Kritice odborné veřejnosti neunikl ani německý Úřad pro 
dohled nad finančním trhem (BaFin), diskuze se v této souvislosti 
vede zejména o oprávněnosti a účelnosti jeho zásahu, když 
v reakci na výkyvy cen akcií Wirecard vydal zákaz spekulací 
na pokles akcií této společnosti. 

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 

Parlament schválil daňový balíček na rok 2020: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/ 
2019/vyssi-ochrana-pred-zavislostmi-a-mene-da-
36842 
 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
1. 12. 2019 – 31. 12. 2019 se tentokrát věnuje tématu: 

Vývoj cen bydlení v ČR 
 
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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Wirecard vs. Financial Times: podezření z účetních podvodů jedné 

z nejvýznamnějších německých firem, důvěryhodnost zpravodajství 

Financial Times a reakce úřadu BaFin 

Mgr. Ing. Taťána Dudáčková 

Oddělení 5904, Informační podpora a knihovna 

 

Společnost Wirecard je jednou z nejrychleji rostoucích digitálních platforem v oblasti finančních 

služeb na světě
1
, která se v září 2018 dokázala probojovat do německého burzovního indexu DAX

2
. 

Ten započítává ceny akcií 30 nejvýznamnějších německých společností obchodovaných na burze. 

Zároveň se ale Wirecard již několik let a výrazněji zejména v posledním roce objevuje na stránkách 

zahraničních deníků kvůli různým nesrovnalostem ohledně jeho podnikání. Obvinění, na které poprvé 

poukázali reportéři Financial Times, se týkají zejména účetnictví singapurské pobočky a neprůhledných 

obchodních partnerů. Kauza se nicméně dotýká i důvěryhodnosti zpravodajství Financial Times, 

vnější komunikace společnosti Wirecard a dohledu ze strany německého úřadu BaFin. 

Shrnutí kauzy a dílčí obvinění 

Hlavní body celé kauzy od roku 2018 až do května 2019 přehledně shrnuje článek Dana McCruma 

What are the Wirecard allegations?
3
. V průběhu roku 2018 bylo z iniciativy compliance týmu

4
 

společnosti Wirecard zahájeno vyšetřování singapurské pobočky této společnosti kvůli podezření 

z nadhodnocování zisků a prodejů. Na tuto skutečnost později upozornila redakci Financial Times 

skupina oznamovatelů (whistleblowerů). Následně byla oslovena samotnou společností Wirecard 

singapurská právní firma Rajah & Tann, jejíž předběžné šetření poukázalo na existenci účetních 

nesrovnalostí, zfalšovaných dokumentů a možného praní špinavých peněz. Zpráva z předběžného 

šetření vyšla v květnu 2018. Deník Financial Times na kauzu upozornil na počátku roku 2019, přičemž 

poté následovala další zjištění o významných obchodních partnerech firmy, jejich neprůhlednosti a 

ziscích přisuzovaných těmto firmám. Společnost Wirecard články Financial Times od začátku označuje 

za nepřesné a zavádějící, v březnu letošního roku však připustila, že k určitým pochybením došlo a že někteří 

zaměstnanci singapurské pobočky mohou čelit trestní odpovědnosti. V dubnu, kdy zároveň došlo ke 

zveřejnění výsledků hospodaření za poslední rok, společnost oznámila zavedení různých opatření 

posilujících vnitřní kontrolu a dohled. Kauza vyvolala výrazné výkyvy cen akcií společnosti, na což 

německý Úřad pro dohled nad finančním trhem (BaFin) reagoval dvouměsíčním zákazem tzv. spekulací 

na pokles akcií (short selling
5
). BaFin vůbec poprvé podobné opatření využil s cílem ochránit jednu 

konkrétní společnost. Následně úřad také zahájil vyšetřování týkající se možných tržních manipulací. 

Společnost Wirecard opakovaně obviňuje reportéry Financial Times z údajného spolčení s investory, 

což deník důrazně odmítá. 

Záležitost okolo singapurské pobočky podrobně popisuje článek Wirecard: inside an accounting 

scandal
6
, který vyšel v deníku Financial Times na počátku února. Podle vyšetřování deníku údajně 

mělo docházet k účelovému převádění peněz mezi pobočkami (k praktice označované jako „round 

tripping“), přičemž převody měly navenek vypadat jako skutečné obchodní transakce. Cílem mělo být 

vykázání takových čísel, která by firmě pomohla získat licence v dalších regionech. K machinacím 

                                                      
1
 About us. Wirecard [online]. © Wirecard 2019 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: 

https://www.wirecard.com/company/about-us.  
2
 Wirecard AG steigt in DAX auf – TecDAX, MDAX und SDAX neu zusammengesetzt. DAX Digital [online]. 

Frankfurt am Main, 5. September 2018 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: https://www.dax-indices.com/documents/dax-

indices/Documents/News/2018/September/180905_Press%20release_Indexwechsel_DE.pdf.  
3
 MCCRUM, Dan. What are the Wirecard allegations? In: FT.com [online]. May 17, 2019 [cit. 2019-11-28]. 

Dostupné z: https://www.ft.com/content/12d751e8-6c0c-11e9-80c7-60ee53e6681d.  
4
 Tj. týmu, jehož úkolem je sledovat, zda firma dodržuje veškeré předpisy. 

5
 K principu spekulací na pokles více viz např. https://en.wikipedia.org/wiki/Short_(finance).  

6
 MCCRUM, Dan a PALMA, Stefania. Wirecard: inside an accounting scandal. In: FT.com [online]. February 7, 2019 

[cit. 2019-11-28]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/d51a012e-1d6f-11e9-b126-46fc3ad87c65.  

https://www.wirecard.com/company/about-us
https://www.dax-indices.com/documents/dax-indices/Documents/News/2018/September/180905_Press%20release_Indexwechsel_DE.pdf
https://www.dax-indices.com/documents/dax-indices/Documents/News/2018/September/180905_Press%20release_Indexwechsel_DE.pdf
https://www.ft.com/content/12d751e8-6c0c-11e9-80c7-60ee53e6681d
https://en.wikipedia.org/wiki/Short_(finance)
https://www.ft.com/content/d51a012e-1d6f-11e9-b126-46fc3ad87c65
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mělo docházet několik let a podle dokumentů, které obdržel deník Financial Times, o nich mohli vědět 

i dva z představitelů centrály v Mnichově. Článek Financial Times popisuje i konkrétní podrobnosti 

domnělých podvodů. Jeden ze zúčastněných zaměstnanců si měl například sám na svůj e-mail zaslat 

logo společnosti, která měla být zákazníkem Wirecardu, aby je mohl následně použít na různých 

smlouvách a fakturách. Wirecard potvrdil, že tato firma mezi zákazníky ve skutečnosti nepatřila. 

Jak již bylo zmíněno, další část kauzy se týkala příjmů a zisků společnosti Wirecard pocházejících od 

neprůhledných obchodních partnerů. Problém popisuje článek Wirecard relied on three opaque 

partners for almost all its profit
7
. Polovina celosvětových příjmů a téměř všechen vykazovaný zisk 

měl podle dokumentů, které získala redakce Financial Times, pocházet v letech 2016 a 2017 od 

pouhých tří obchodních partnerů se sídlem v Dubaji, Singapuru a na Filipínách. Zisk byl vykázán 

prostřednictvím největší pobočky CardSystems Middle East. Na význam této pobočky ani na její tři 

obchodní partnery nebyli upozorněni akcionáři, přičemž podle FT je také zvláštní, že největší ze tří 

partnerských firem Al Alam zaměstnává pouhých 6-7 zaměstnanců a je vedena jedním z představitelů 

společnosti Wirecard Oliverem Bellenhausem. Další z firem pak sdílí své sídlo se společností 

podnikající v autobusové dopravě a ve filipínském obchodním rejstříku nebyly v době, kdy článek 

vyšel, k nalezení žádné její finanční výkazy. Jeden z oznamovatelů dále poukázal na to, že v dubajské 

pobočce neproběhl audit, což však Wirecard vyvrátil. 

Nejnověji pak deník Financial Times v polovině října zveřejnil různé vnitřní dokumenty a korespondenci 

firmy Wirecard. Zveřejněných dokumentů se týkají články The Wirecard documents, explained
8
 a 

Wirecard’s suspect accounting practices revealed
9
. Podle deníku dokumenty potvrzují obsah 

dřívějších reportáží, jejichž pravdivost společnost Wirecard zpochybňuje. Celkově redakce zveřejnila 

šest souborů, přičemž některé z nich podle Financial Times obsahují záznamy komunikace, během 

které se představitelé společnosti bavili o vytvoření jednoho z dokumentů pouze pro účely ovlivnění 

auditu firmou EY. V obou výše zmíněných článcích jsou různé nesrovnalosti popsány velmi detailně: 

je zde např. komentován výkaz týkající se firmy Al Alam a jejích obchodů, kdy řada z údajných 

zákazníků této firmy o ní nikdy neslyšela a v současnosti ani nepoužívá platformu Wirecard. Podle FT 

dokumenty poukazují na vědomou snahu podvodně navýšit vykazovaný obrat a zisk. Firma Wirecard 

však obvinění odmítá s tím, že jsou dokumenty podvodné a informace uvedené v nich i v článcích FT 

zkreslené. Finanční výkazy dle vyjádření firmy obsahují pouze celkový pohled na skupiny (klastry) 

zákazníků a pouze zřídka se v interních výkazech objevují skutečná jména firem, popř. jsou tyto údaje 

nahrazovány krycími jmény.  

Nejdůležitější (a v říjnu 2019 zatím nezodpovězené) otázky položené deníkem Financial Times společnosti 

Wirecard dále shrnuje příspěvek Wirecard: the unanswered questions
10

. Deník například zajímá, proč 

Wirecard označuje skupiny (klastry) zákazníků v některých případech jmény společností, které již 

zanikly a v jiných případech jmény firem, které s Wirecardem reálně obchodují. Redakce dále chtěla 

vědět, jaké licence vlastní společnost Al Alam a s jakými dalšími partnery Wirecard spolupracuje ve 

Spojených arabských emirátech (Wirecard dříve uvedl, že Al Alam je jednou z vícera nezávislých 

partnerských společností). V neposlední řadě se redaktoři ptali na skutečný podíl příjmů a transakcí 

připadajících Al Alam a dalším dvěma významným partnerským firmám. 

  

                                                      
7
 MCCRUM, Dan. Wirecard relied on three opaque partners for almost all its profit. In: FT.com [online]. April 24, 2019 

[cit. 2019-11-29]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/a7b43142-6675-11e9-9adc-98bf1d35a056.  
8
 MCCRUM, Dan. The Wirecard documents, explained. In: FT.com [online]. October 15, 2019 [cit. 2019-11-29]. 

Dostupné z: https://ftalphaville.ft.com/2019/10/14/1571059326000/The-Wirecard-documents--explained/.  
9
 MCCRUM, Dan. Wirecard’s suspect accounting practices revealed. In: FT.com [online]. October 15, 2019 

[cit. 2019-11-29]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/19c6be2a-ee67-11e9-bfa4-b25f11f42901.  
10

 MCCRUM, Dan a PALMA, Stefania. Wirecard: the unanswered questions. In: FT.com [online]. October 18, 2019 

[cit. 2019-12-06]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/f4a89186-f0eb-11e9-ad1e-4367d8281195.  

https://www.ft.com/content/a7b43142-6675-11e9-9adc-98bf1d35a056
https://ftalphaville.ft.com/2019/10/14/1571059326000/The-Wirecard-documents--explained/
https://www.ft.com/content/19c6be2a-ee67-11e9-bfa4-b25f11f42901
https://www.ft.com/content/f4a89186-f0eb-11e9-ad1e-4367d8281195
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Reakce Úřadu pro dohled nad finančním trhem (BaFin), související komentáře a objektivita 

Financial Times 

Jak již bylo zmíněno, německý úřad BaFin v únoru 2019 vydal v reakci na výkyvy cen akcií 

společnosti Wirecard zákaz spekulací na pokles akcií. Magazín The Economist vydal v souvislosti 

s tímto zákazem článek Shooting the messenger: Wirecard
11

, ve kterém si autoři kladou otázku, kdy 

lze takový zásah vůbec ospravedlnit. Navzdory své neoblíbenosti přispívají spekulanti na pokles akcií 

(short sellers) ke správnému fungování trhů tím, že jejich činnost pomáhá předcházet bublinám. 

V období před odhalením finančního podvodu jsou obvykle tyto spekulace na vzestupu. V r. 2001 se 

takto povedlo investorovi Jimu Chanosovi předpovědět pád firmy Enron. Podle The Economist by 

tehdejší případný zákaz spekulací krachu Enronu stejně nepomohl, právě proto, že k podvodům 

skutečně docházelo. Spekulace na pokles akcií jsou v podobných případech „poslem zlých zpráv“, ne 

kořenem problému. 

Vhodnost zásahu BaFinu zpochybňuje i komentář Wirecard/short selling: the naked civil servant
12

 

otištěný ve Financial Times. Podle autora komentáře zákaz „shortování“ narušuje fungování trhů 

a může v investorech úzkost spíše vyvolávat než ji mírnit. Navíc je otázkou, proč zasahovat zrovna 

v případě společnosti Wirecard, když spekulace na pokles se dotkly také např. Deutsche Bank, v jejím 

případě však BaFin k zákazu nepřikročil. 

K otázce možného spolčení Financial Times s investory a k reakci BaFinu (vyšetřování možných 

tržních manipulací) se vztahuje článek Deutsch-britischer Krimi
13

 pro deník Handelsblatt. V červenci 

2019 se totiž objevila kompromitující nahrávka, která má zachycovat komunikaci investora „Nicka X“ 

se soukromým detektivem, jenž byl najat akcionářem společnosti Wirecard poté, co tohoto akcionáře 

Nick X kontaktoval s nabídkou obchodní příležitosti. Nick X zdůrazňoval, že spekulace na pokles 

nejsou nelegální, přesto ale hledal společníka, se kterým by se rozdělil o případný zisk. Tento investor 

chtěl zůstat v pozadí, jelikož jeho jméno mělo figurovat na seznamu podezřelých osob BaFinu. 

Redakce Financial Times v té době údajně u společnosti Wirecard zjišťovala odpovědi na určité dotazy, 

ze kterých vyplývala další obvinění. Detektiv poté kontaktoval společníka Nicka X, „Jonathana Y“, 

který detektivovi prozradil obsah článku, jenž měl ve Financial Times údajně vyjít. Článek v té době 

nakonec nevyšel, informace, které detektiv od Jonathana Y obdržel, se však shodovaly s dotazy 

položenými deníkem. Redakce Financial Times však jakákoli obvinění striktně odmítá. V reakci na 

kauzu deník najal právní kancelář, jež měla reportáže o společnosti Wirecard prověřit
14

. Vyšetřování 

právní kanceláře dle zpráv z října 2019 žádné známky spolčení s investory neodhalilo
15

. 

Vývoj cen akcií Wirecardu v době okolo zveřejnění článků ve Financial Times komentoval Paul 

Murphy v článku Mensch! Dan McCrum is innocent, ok?
16

. Podle Murphyho německá média tvrdila, 

že před vydáním reportáží Financial Times došlo k výraznému růstu spekulací, což by naznačovalo, že 

investoři měli o článcích k dispozici informace předem. Ve skutečnosti tomu tak ale nebylo – 

v polovině ledna sice spekulace mírně vzrostly, výrazně se ale zvýšily (a ceny akcií naopak snížily) až 

po vydání článku, ne před ním. Murphy vyvrací, že by docházelo k manipulacím na trzích – vývoj 

indikátorů pouze odráží přesvědčení trhů o pravdivosti reportáží deníku. 

                                                      
11

 Shooting the messenger. The Economist. 430(9131), 79-80. ISSN 0013-0613. Dostupné komerčně z databáze Proquest. 
12

 Wirecard/short selling: the naked civil servant. In: FT.com [online]. February 18, 2019 [cit. 2019-12-04]. 

Dostupné z: https://www.ft.com/content/44a5e9ee-338d-11e9-bd3a-8b2a211d90d5.  
13

 HOLTERMANN, Felix a IWERSEN, Sönke. Deutsch-britischer Krimi. Handelsblatt. 2019, 139, 32. ISSN 

0017-7296. Dostupné také v archivu Handelsblatt po přihlášení z: https://archiv.handelsblatt.com/document/ 

HB__E0FC2294-D8D5-4CBA-8B33-5CA7B14FB39C%7CHBPM__E0FC2294-D8D5-4CBA-8B33-

5CA7B14FB39C.  
14

 STEIBERG, Julie. Financial Times Hires Law Firm to Conduct Review of Wirecard Reporting. In: WSJ.com 

[online]. July 23, 2019 3:22 pm ET [cit. 2019-12-02]. Dostupné z: https://www.wsj.com/articles/financial-times-

hires-law-firm-to-conduct-review-of-wirecard-reporting-11563909724.  
15

 HOLTERMANN, Felix. Streit mit Zahlungsdienstleister: 'Financial Times' sieht sich im Fall Wirecard 

entlastet. In: Handelsblatt online [online]. 4. 10. 2019 [cit. 2019-12-02]. Dostupné po přihlášení z: 

https://archiv.handelsblatt.com/document/HBON__HB%2025084024.  
16

 MURPHY, Paul. Mensch! Dan Mccrum is innocent, ok? In: FT.com [online]. February 21, 2019 [cit. 2019-12-04]. 

Dostupné z: https://ftalphaville.ft.com/2019/02/21/1550765582000/Mensch--Dan-McCrum-is-innocent--ok-/.  
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Patrick Jenkins v článku Wirecard affair shows up German tendency to close ranks
17

 kritizuje přístup 

BaFinu i německých úřadů obecně: jakékoli výtky jsou podle něj brány příliš osobně a považovány za 

útok na německou kulturu či ekonomiku. Autor reaguje především na skutečnost, že BaFin na počátku 

roku nezačal vyšetřovat odůvodněnost výroků Financial Times a že místo toho zahájil zmíněné šetření 

ohledně možných manipulací. Podle Jenkinse by měly německé úřady přehodnotit svůj postoj, pokud 

mají být v mezinárodní finanční komunitě brány vážně. Kromě toho celá záležitost poukazuje na to, že 

u podobných rychle rostoucích start-upů je nutné, aby dohledu podléhaly jejich celosvětové aktivity. 

To, jak je záležitost kontroverzní, je zřejmé i z různých reakcí, které se objevily k otázce objektivity 

reportáží deníku Financial Times: Roberto Gagl v dopise FT digs its own grave with its reporting on 

Wirecard
18

 napadá objektivitu deníku a obviňuje jej z manipulací, zatímco Peter Jaeger v příspěvku 

We read FT for unbiased and fearless journalism
19

 se autorů reportáží naopak zastává. 

Vnější komunikace společnosti Wirecard a další vývoj 

Na to, že se firma Wirecard ve své komunikaci s veřejností opakovaně dopouští stejných chyb, 

upozorňuje Christian Schnell v příspěvku Aus Fehlern nichts gelernt
20

. V říjnu čelil Wirecard 

poněkolikáté v letošním roce nařčením z podvodů, na které však firma reagovala pouze stručně, bez 

toho, aby poskytla k jednotlivým bodům obvinění investorům, analytikům a médiím řádné vysvětlení. 

Stejně jako v minulosti firma naopak podezírá deník Financial Times ze spolčení se spekulanty. Podle 

Schnella byli až dosud burzovní makléři ke komunikaci firmy shovívaví, firma však měla řadu 

příležitostí se ze svých chyb poučit, přičemž zatím k příliš velkému posunu nedošlo. Pochybnosti 

o Wirecardu se tak budou pravděpodobně objevovat i nadále. 

Také podle názoru Felixe Holtermanna vyjádřeného v článku Zweifel bleiben
21

 by měl být Wirecard 

ve své komunikaci mnohem otevřenější. Autor upozorňuje na to, že zatímco prognózy do budoucna 

i vykazovaný obrat vypadají velmi slibně, výsledky na burze již tak dobré nejsou, a to právě kvůli 

kauze, kterou otevřel deník Financial Times
22

. Dobrým signálem do budoucna je to, že Wirecard 

nechává své hospodaření prověřit auditorskou firmou KPMG, samo o sobě takové opatření ale nestačí. 

Kamenem úrazu je model podnikání: pro společnost Wirecard je důležité přivést na svou platformu co 

možná nejvíce zákazníků, a tedy růst za jakoukoli cenu. To, že firma Wirecard v některých zemích 

expandovala prostřednictvím neznámých partnerských firem a v minulosti generovala značnou část 

obratu díky rizikovým odvětvím (jako např. loteriím), by bylo v pořádku pro start-up, firma figurující 

v indexu DAX by však měla vše co možná nejrychleji a nejpodrobněji objasnit. 

Na počátku listopadu vyšel v deníku Handelsblatt rozhovor s Markusem Braunem, výkonným 

ředitelem společnosti Wirecard. Braun v rozhovoru „Alle Umsätze sind authentisch“
23

 vyvrací 
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veškerá obvinění Financial Times, popisuje princip spolupráce s partnerskými firmami a uvádí, že 

kvůli nadnárodnímu působení Wirecardu je rozhodující bilance celého koncernu. Podstatné jsou dále 

údaje v účetnictví, kde jsou veškeré transakce řádně zaznamenány. Braun přislíbil, že do budoucna bude 

Wirecard usilovat o větší transparentnost zveřejňovaných informací. K dalším obavám investorů (mj. že 

struktura firmy již neodráží rozsah a růst jejího podnikání) Braun uvádí, že v r. 2018 již byla o několik 

členů posílena dozorčí rada i představenstvo, přičemž další navyšování počtu členů není vyloučeno.  

Ve druhé polovině listopadu odhalil tentokrát deník Handelsblatt další možné pochybení společnosti: 

ukázalo se, že za rok 2017 auditorská firma EY odmítla singapurské pobočce vydat výrok o auditu 

kvůli chybějícím dokumentům. Na tuto skutečnost upozorňuje článek Eine Frage der Prüfbarkeit
24

. 

Auditoři neměli dokumenty k dispozici, protože byly zadrženy singapurskými vyšetřovateli. Na to, že 

zrovna v tisku tolik propírané singapurské pobočce nebylo možné vydat výrok, však firma neupozornila. 

Dokonce i ve výše uvedeném rozhovoru Marka Brauna s deníkem Handelsblatt, který vyšel pouhé dva 

týdny před tímto zjištěním, byli redaktoři znovu ujištěni o tom, že veškeré hospodaření firmy podléhá 

auditu. Různí odborníci oslovení deníkem nyní kritizují, že o skutečnosti nebyli řádně informováni 

investoři, obzvlášť v případě takto významné společnosti. Podle deníku Handelsblatt se problémy při 

auditu vyskytly i u indické pobočky. Mluvčí společnosti Wirecard však odmítla, že by skutečnost 

zveřejněna nebyla: dostačující bylo podle ní zveřejnění informací o odmítnutí výroku v singapurském 

obchodním rejstříku.  

Felix Holterman ve svém dalším komentáři Pikantes Testat
25

 opět kritizuje komunikaci firmy 

Wirecard: problémy se sice mohou vyskytnout u jakékoli společnosti, zarážející je však jejich 

zamlčování. Podle Holtermanna je ve své komunikaci společnost Wirecard nepoučitelná a určité 

„tajnůstkářství“ je jejím dlouhodobým problémem.  

V době psaní článku (prosinec 2019) zatím nebyly známy výsledky auditu společnosti Wirecard 

firmou KPMG ani oficiální závěry úřadu BaFin o tom, zda se nežádoucího jednání dopustil naopak 

deník Financial Times. Samotná kauza (kterou česká média zatím spíše nezachytila), má ale širší 

rozměr: dotýká se otázky regulace velkých rychle rostoucích firem, vhodnosti konkrétních opatření 

a v neposlední řadě i toho, jak by měla vypadat komunikace firmy s veřejností. Jak je zřejmé z článku, 

do kritiky vnější komunikace firmy Wirecard se již pouští i komentátoři z německých médií. 
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Daně  

by Rainer Zitelmann  

"Tax us"? No : very few rich people would love to pay higher taxes    

"Uvalit na nás daň"? Ne : jen několika málo bohatým lidem by se líbilo platit vyšší daně   

The European financial review, Vol. 10, (2019) No. 4 (August-September), p. 48-49  

Příspěvek polemicky reaguje na prohlášení osmnácti amerických miliardářů publikované v New York 

Times "A Message from the Billionaire's Club: Tax Us". Výzva vyjadřuje vůli platit vyšší daně touto 

skupinou osob, která věří, že jejich bohatství je významným nástrojem k řešení světové klimatické 

krize a mělo by být použito zejména "k financování programů, které jsou nejdůležitější z hlediska 

maximálního množství lidí". Autor zdůrazňuje, že podepsané osoby tvoří jen 3 % z celkového počtu 

amerických miliardářů, což neodpovídá představě vyvolané tímto prohlášením, že se miliardáři domnívají, 

že neplatí spravedlivé daně a je třeba jim je zvýšit. Upozorňuje také, že někteří signatáři se vyhýbají 

placení daní. Kriticky hodnotí představu, že by se nové daňové výnosy daly cíleně použít na konkrétní 

programy. -- K tématu zdanění majetku nejbohatších osob viz Ekonom č. 47/2019, s. 42-43.  

Christoph Uhländer   

100 Jahre Besteuerung von Mitunternehmern : aktuelle Entwicklungen auf der Ebene der PersGes. 

und des Gesellschafters    

100 let zdanění spolupodnikatelů : aktuální vývoj na úrovni osobních společností a společníků   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 43, S. 2373-2378  

Německý zákon o dani z příjmů z r. 1920 poprvé přesně ustanovil pravidla dvoustupňového stanovení 

zisku při zdanění spolupodnikatelů u otevřených obchodních společností, komanditních a jiných 

akvizičních společností. Zdanění osobních společností je však v zákonu o daních z příjmů i po sto letech 

stále upraveno jen okrajově. Z tohoto důvodu dochází k řadě nejasností, např. ohledně převodu doplňkových 

a zvláštních zůstatků do samostatného záznamu dat nebo ohledně stanovení podílu na zisku jednotlivých 

akcionářů a jeho výkazu v daňové rozvaze osobních společností atd. V tomto kontextu si autor klade 

otázku, proč už dávno zákonodárci nestanovili přesnější parametry týkající se této formy společností a 

s pomocí informací o aktuálním vývoji definuje možné problémy a komplikace spojené mimo jiné 

s procesními záležitostmi. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M10.   

Christian Merkel, Norman Schmid   

Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer : materiell-rechtliche Voraussetzungen und 

erforderliche Nachweise    

Odpočet dovozní DPH jako daň na vstupu : materiálně právní předpoklady a požadované vykazování  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 68, (2019) Nr. 20, S. 753-761  

Podnikatel si dle německé právní úpravy může dovozní DPH uvalenou na importované zboží odečíst 

jakožto daň na vstupu. Autoři v úvodu rozebírají předpoklady pro tuto praxi jak z perpespektivy 

právních předpisů Evropské unie, tak pohledem materiálně právních ustanovení Spolkové republiky 

Německo. Článek dále pojednává o v praxi se vyskytujících případech, které měly s problematikou 

odpočtu daní při dovozu přímou souvislost, přičemž rozbor je opatřen příslušným právním výkladem. 

Dle mínění autorů je nejpodstatnější opírat nárok na odpočet dovozní DPH o údaje týkající se místa 

dodání zboží. Zejména to je totiž klíčové, jelikož určuje, kde a v jakém okamžiku došlo k přechodu 

moci k disponování a kdo si tudíž odpočet na dani může nárokovat. Závěrem je podnikům doporučeno 

zahrnout tato fakta do procesu objednávání zboží a dostatečně zvážit možné právní dopady. - 

Poznámky.  

Sandro Elčic, Ondřej Houska   

Blíží se jedna z největších změn daní v historii : reforma DPH míří na půl milionu podnikatelů    

Hospodářské noviny, Sv. 63, (2019) č. 218 (11.11.2019), s. 1   

Informace o prosazení české výjimky v rámci EU ve způsobu výběru DPH ve formě zavedení systému 

plošného přenesení daňové povinnosti (reverse charge). Výjimka by měla platit do r. 2022, kdy EU 

hodlá zavést definitivní systém DPH pro všechny členské státy. V článku je představen princip plošné 

reverse charge i názory některých odborníků na připravovanou změnu. -- Viz také související rozhovor 
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se státní tajemnicí pro evropské záležitosti na Úřadu vlády M. Hrdinkovou na s. 3 a komentář na s. 10. -- 

Více o zvažování (ne)zavedení výjimky viz HN č. 246/2019 (19.12.2019), s. 1 a 10.   

By Anne Brockmeyer, Spencer Smith, Marco Hernandez, and Stewart Kettle   

Casting a wider tax net : experimental evidence from Costa Rica    

Rozhození šiřší daňové sítě : poznatky získané z experimentu v Kostarice   

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 11, (2019) No. 3, p. 55-87  

Autoři v článku popisují opatření, ke kterému přikročila daňová správa v Kostarice, s cílem omezit 

daňové úniky ze strany podniků. Firmám, které byly registrovány u správce daně a ani dva měsíce po 

termínu však nepodaly daňové přiznání k dani z příjmu, byly rozeslány speciální e-maily. Zkoumané 

firmy byly rozděleny do 3 skupin, kdy dvě skupiny obdržely e-mail různého znění a třetí skupina 

(kontrolní) nebyla kontaktována vůbec. Bylo zjištěno, že opatření zvýšilo míru placení daní o 3,4 p. b. 

E-maily, které obsahovaly text informující podnik o tom, že daňová správa disponuje údaji třetích 

stran o transakcích této firmy, byly ještě účinnější. - Poznámky.  

Petr Tomeš, Tereza Uhrová  

Country-by-country reporting, rozšíření dokumentační povinnosti v oblasti převodních cen    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 11, s. 26-27  

County-by-country reporting (CbCR) obsahuje informace o důležitých finančních ukazatelích členů 

nadnárodní skupiny společností v jednotlivých jurisdikcích a údaje z něj slouží daňovým správám 

k automatické výměně informací v daňových záležitostech. Představuje rozšíření dokumentační 

povinnosti v oblasti převodních cen pro velké nadnárodní společnosti, jejichž konsolidovaný obrat 

překračuje 750 mil. eur. Doporučení na zavedení CbCR vydala OECD v rámci projektu BEPS (oblast 

převodních cen), do české legislativy byl tento institut zaveden prostřednictvím novely zákona o mezinárodní 

spolupráci při správě daní č. 350/2017 Sb. Článek přibližuje nové povinnosti vyplývající ze zavedení 

povinnosti sestavovat a podávat CbCR (nebo také Zprávu podle zemí) obsahující informace o finančních 

a daňových ukazatelích v jednotlivých zemích a jejich dopad na dokumentaci transferových cen.   

Massimo Bordignon, Marie-Luise Schmitz, and Gilberto Turati   

Cutting the labor tax wedge in hard times : evidence from an Italian reform    

Snižování daňového zatížení práce v těžkých časech : poznatky z italské reformy  

FinanzArchiv, Vol. 75, (2019) No. 3, p. 266-296  

Itálie přikročila v r. 2007 k daňové reformě u tzv. daně z produkčních (výrobních) aktivit (regional tax 

on productive activities; imposta regionale sulle attività produttive, IRAP). Cílem reformy, která měla 

snížit daňové zatížení práce (daňový klín, tax wedge), bylo podpořit konkurenceschopnost firem v době 

finanční krize. Autoři v článku analyzují vliv opatření na zaměstnanost prostřednictvím modelu DDD. 

Identifikovány byly pouze mírné účinky opatření - podle autorů byly daňové pobídky příliš malé na to, 

aby se zaměstnanost výrazněji zvýšila. - Poznámky. -- Článek je součástí speciálního čísla s tématem 

"Insignificant Results in Public Finance".   

Věra Vlková  

Daňové zvýhodnění rodin s dětmi  [elektronický zdroj]   

Český finanční a účetní časopis, Sv. 14 (2019), č. 3, s. 33-51  

Daňové zvýhodnění je vedle peněžních dávek a poskytování veřejných služeb jednou z forem rodinné 

politiky. Autorka v článku analyzuje, které faktory ovlivňují rozdíl v daňovém zatížení osobní důchodovou 

daní mezi bezdětnými poplatníky a rodinami s dětmi a které faktory ovlivňují výši veřejných výdajů 

na podporu rodin s dětmi. Rozdíl v daňovém zatížení je podle autorky ovlivněn hrubým domácím 

produktem na obyvatele, přičemž výsledky se lišily v různých letech u úplných a neúplných rodin. 

Na výši veřejných výdajů na podporu rodin s dětmi má vliv rozdíl ve mzdách žen a mužů. Plný text 

dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.534    
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Jan Dierk Becker, Susann van der Ham  

Das neue (digitale) ABC der Verlagerung von Besteuerungsrechten in die Marktstaaten : neues 

OECD-Konsultationspapier für die Weiterentwicklung der internationalen Unternehmensbesteuerung    

Nová (digitální) pravidla převodu zdaňovacích práv do států trhu určení : nový konzultační 

dokument OECD pro další rozvoj pravidel mezinárodního zdanění podniků   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 46, S. 2540-2545  

Ve snaze postavit se novým výzvám v oblasti digitalizace pracuje OECD na dalším rozšíření pravidel 

pro mezinárodní zdaňování podniků. V únoru 2019 zveřejnila první konzultační dokument s několika 

věcnými návrhy, které byly z různých stran připomínkovány a následně shrnuty v Sekretariátem 

zveřejněném konzultačním dokumentu z října 2019. Ten se zabývá zejména pravidly pro alokaci zisků 

v dobách, kdy podniky často fungují na bázi digitálního obchodování, v jehož rámci nelze jednoduše 

určit místo, kde dochází k vytváření přidané hodnoty a generování zisků. Není tak možné vycházet 

z tradičního principu, kdy byly mezinárodní podniky zdaňovány tam, kde docházelo k vytváření 

přidané hodnoty jejich produktů, zpravidla tedy v zemi sídla firmy. Současný vývoj s sebou přináší potřebu 

dalekosáhlých změn, které nyní OECD předkládá a které jsou dále v článku konkrétně analyzovány. - 

Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.   

Robert Müller  

Digitalisierte Bekämpfung der Mehrwertsteuerhinterziehung im E-Commerce : Einrichtung einer 

zentralen Datenbank für Zahlungsdaten auf EU-Ebene (CESOP)    

Digitální boj s neplacením DPH v e-commerce : zřízení centrální databanky pro údaje o platbách 

na úrovni EU (CESOP)  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 68, (2019) Nr. 21, S. 797-803  

Na konci r. 2018 přišla Evropská komise s návrhem na zřízení systému, v němž by byly dokumentovány 

všechny proběhlé platby s cílem zamezit vědomému obcházení platby DPH v elektronickém obchodování. 

Důvodem k tomuto kroku je mimo jiné stále vzrůstající počet uživatelů e-commerce a narůstající 

objem tržeb, které z této formy obchodování plynou. V současné době nejsou k dispozici přesné údaje 

ohledně daňových úniků v této oblasti, EK nicméně odhaduje roční ztráty až ve výši 5 mld. euro. 

Autor v článku představuje navržený legislativní balíček a v něm obsažené reformy. V závěru představené 

změny hodnotí jako pozitivní krok k potírání daňových úniků, klade si nicméně otázku, zda se někteří 

podvodníci opravdu nechají tímto rizikem potenciální identifikace odstrašit. Prosazování práva ve 

třetích zemích vnímá rovněž jako problematické, nicméně doufá, že slibná legislativa EK bude prosazena. - 

Poznámky.  

Endrit Lami, Drini Imami   

Electoral cycles of tax performance in advanced democracies    

Volební cykly a daňová výnosnost ve vyspělých demokraciích   

CESifo Economic studies, Vol. 65, (2019) No. 3, p. 275-295  

Studie analyzuje daňovou výnosnost u 25 zemí OECD v souvislosti s volebními cykly v těchto státech. 

Autoři se pomocí výzkumu snažili potvrdit nebo vyvrátit skutečnost, že v období před volbami je ve 

většině demokratických zemí rozšířeným trendem snižování daňového zatížení obyvatel v zájmu 

znovuzvolení úřadujících politiků. Tento fakt konfrontují s tvrzením, že ve vyspělých demokraciích 

jsou tyto tendence slabší, a to vlivem větší míry volebních zkušeností voličů a jejich intenzivnějšího 

zájmu o politiku. Oportunistickými manipulacemi s daňovými sazbami tak politici riskují, že vlivem 

těchto populistických opatření naopak řadu voličů ztratí, a tak používají méně evidentní nástroje, jako 

např. daňové výjimky atd. Empirická analýza přichází se závěrem, že výnosnost DPH napříč zeměmi 

se v období kolem voleb skutečně významně snižuje. - Poznámky.  
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Jan Karol Szczepański   

Integration of taxes on inheritance, estates and gifts into the OECD Model Tax Convention on 

Income and on Capital : the curious case of special provisions. Part 1   

Začlenění daně dědičké a darovací to Vzorové smlouvy OECD o zdanění příjmu a kapitálu : 

nezvyklý případ zvláštních ustanovení. Část 1   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 10, p. 543-560  

Na daně dědické a darovací bylo vždy pohlíženo jako na samostatnou oblast zdanění ve srovnání se 

zdaněním příjmu a kapitálu. Nebylo ani vytvořeno vzorové řešení týkající se zamezení dvojího zdanění 

dědictví a darů na mezinárodní úrovni. Autor se zaměřuje na čtyři zvláštní ustanovení Vzorové 

smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění příjmu a kapitálu (článek 24 - zákaz diskriminace, článek 25 - 

výměna informací, článek 26 - vymáhání daní, článek 27 - procedura vzájemné dohody (MAP)) a 

analyzuje, do jaké míry může být jejich použití rozšířeno i na oblast daně dědické a darovací. 

Vysvětluje podstatu daně dědické a darovací v kontextu těchto správních ustanovení a na praktických 

příkladech demonstruje relevanci ustanovení zákazu diskriminace u daně dědické a darovací. - 

Poznámky.  

Jasper Korving and Joep Verbaarschot   

Mandatory disclosure in the Netherlands : to disclose or not to disclose: that is the question    

Povinné zveřejňování informací v Nizozemsku : zveřejňovat nebo nezveřejňovat: to je oč tu běží   

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 10, p. 461-471  

Autoři přibližují implementaci evropské směrnice č. 2018/822/EU, kterou se mění směrnice     

č. 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu 

k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (DAC 6), do nizozemského práva. Jejím cílem 

jsou opatření proti potenciálně agresivnímu daňovému plánování v EU. Článek se zaměřuje na 

charakteristické znaky oznamovaných přeshraničních uspořádání obsažené v Příloze IV směrnice a na 

jejich výklad z pohledu Nizozemí - test hlavního přínosu (main benefit test) a obecné i specifické 

charakteristické znaky s ním spojené; specifické charakteristické znaky týkající se přeshraničních 

transakcí; specifické charakteristické znaky týkající se automatické výměny informací a skutečného 

vlastnictví; specifické charakteristické znaky týkající se převodních cen. - Poznámky.  

Václav Benda  

Místo plnění. 1. část,  Dodání a zasílání zboží, pořízení a dovoz zboží   

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 11, s. 16-19  

Místo plnění u DPH určuje prakticky "místo zdanění", tzn. stát, v němž má být přiznána daň či 

přiznáno uskutečnění plnění, a to podle předpisů platných v této zemi. Autor vysvětluje základní 

pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží a energií, při zasílání zboží mezi členskými státy 

a při jeho pořízení a dovozu z jiného členského státu. S využitím příkladů objasňuje některá 

komplikovaná a nestandardní pravidla pro stanovení místa plnění. Upozorňuje také na dílčí změny pro 

r. 2020, které se promítají do připravované novely zákona o DPH (místo plnění při dodání zboží v řetězci, 

jestliže přepravu zajišťuje osoba, která je označena jako prostředník). -- Druhá část bude věnována 

místu plnění u služeb. -- Viz také Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2019, s. 2-6.  

Konstantin Karaianov  

Notional interest deduction regimes in Europe : through the prism of ATAD 2 and domestic 

anti-hybrid mismatch rules    

Režim srážky pomyslných úroků v Evropě : úhlem pohledu směrnice ATAD 2 a domácích 

pravidel proti hybridním nesouladům   

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 10, p. 479-486  

Řada států zavedla s cílem zmírnit daňové zvýhodnění dluhového financování podniku oproti 

vlastnímu kapitálu tzv. mechanismus srážky pomyslných úroků (notional interest deduction, NID), 

formu úlevy pro vlastní kapitál umožňující poplatníkům daně z příjmů právnických osob snížit si 

základ daně. Tato úleva ale může poskytovat příležitost k vyhýbání se daňové povinnosti. Autor 

představuje pojetí režimu NID (je také znám jako ACE, allowance on corporate equity, úlevy pro 

vlastní kapitál). Poté jej analyzuje s ohledem na projekt BEPS (Akce 2 a 4). Dále rozebírá soulad mezi 

mechanismem srážky pomyslných úroků a pravidly proti hybridním nesouladům Evropské unie 
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(pravidla stanovená směrnicí ATAD 2, britská pravidla proti hybridním nesouladům) i ve vztahu k pravidlům 

platným v právu USA. Na základě analýzy uzavírá, že NID se nedají považovat za hybridní nástroje a 

jejich využití nevede k výsledkům, na která se zaměřují pravidla proti hybridním nesouladům. - 

Poznámky.  

Zdeněk Morávek  

Novela zákona o evidenci tržeb    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 27, (2019) č. 14, s. 8-12  

Článek představuje zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. a 

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato novela zákona o EET přináší reakci na nález 

Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 a na praktické uplatňování zákona o EET, zároveň spouští poslední 

etapu evidence tržeb. Autor přibližuje jednotlivé významné změny (omezení působnosti na území ČR, 

uvádění DIČ, náběh poslední vlny, rozšíření okruhu tržeb vyloučených z evidence) a podrobněji se 

věnuje také zavedení evidence tržeb ve zvláštním režimu. Zvláštní režim umožňuje vést tzv. papírovou 

evidenci, a to s cílem eliminovat nepřiměřený dopad a zátěž elektronické evidence tržeb na skupinu 

podnikatelů s ohledem na malý rozsah jejich podnikatelské činnosti. Autor upozorňuje rovněž na 

změny sazeb daně z přidané hodnoty zařazením vybraných služeb do snížené sazby DPH. Celá novela 

nabývá účinnosti 1.5.2020, stejně jako náběh 3. a 4. vlny EET a zjednodušený režim evidence tržeb. -- 

K novele také viz Daně a právo v praxi č. 11/2019, s. 2-7 a Daně a účetnictví bez chyb č. 1/2020, 

s. 11-12. -- Dále též Daňový a účetní TIP č. 24/2019, s. 1-3.  

Václav Benda  

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně v roce 2019    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 27, (2019) č. 14, s. 13-21  

Novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 80/2019 Sb. (tzv. daňový balíček), byly v některých 

ustanoveních zákona o DPH upravujících osvobození od daně bez nároku na odpočet daně provedeny 

s účinností od 1.4.2019 dílčí změny. Autor nejprve shrnuje obecná pravidla pro osvobození od daně 

bez nároku na odpočet daně vyplývající z § 51 a návazně vymezuje osvobozená plnění podle § 52 až § 62, 

a to včetně provedených změn. Jedná se o poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční, 

penzijní a pojišťovací činnosti, dodání nemovitých věcí, nájem nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, 

zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc, provozování hazardních her a ostatní 

plnění osvobozená od daně.  

Stefan Greil and Lars Wargowske   

Pillar 1 of the Inclusive Framework's Work Programme : the effect on the taxation of the digital 

economy and reallocation of taxing rights    

První pilíř Programu prací spadajícího pod Inkluzivní rámec BEPS : působení na zdanění 

digitální ekonomiky a na realokaci práv zdanění   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 10, p. 504-513  

Diskuse o zdanění digitální ekonomiky vyústily v květnu 2019 na půdě OECD do vytvoření 

"Programu prací na rozvoji shody při řešení daňových výzev vznikajících v souvislosti s digitalizací 

ekonomiky". Tento Program prací je spojen s Akcí č. 1 (zdanění digitální ekonomiky) projektu OECD/G20 

proti erozi daňového základu a přesouvání zisků (BEPS). Program prací sestává ze dvou pilířů. Tento 

článek se zaměřuje na první pilíř a zvolené postupy a metody řešení, které jsou jeho součástí. První 

pilíř se zabývá alokací práv zdanění a souběžným přezkoumáním pravidel rozdělení zisku a pravidel 

daňových jurisdikcí (nexus rules). Řeší rozdělení zisků nadnárodního podniku mezi země, ve kterých 

je podnik provozován, včetně zemí, ve kterých podnik nemá fyzickou přítomnost, ale jsou z nich 

zákazníci anebo uživatelé jeho zboží nebo služeb. Autoři také přibližují případovou studii napomáhající 

k vyřešení otevřených otázek a k dosažení mezinárodní dohody. - Poznámky.  
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Tomáš Brabenec  

Současná hodnota daňových štítů po implementaci „Anti-Tax Avoidance Directive“ : limitace 

dosažení daňových úrokových štítů  [elektronický zdroj]   

Český finanční a účetní časopis, Sv. 14 (2019), č. 2, s. 37-52  

Směrnice ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) nově zavádí omezení daňové uznatelnosti úroků z úvěrů 

a půjček mezi nespojenými osobami. Autor zkoumá, jak změny ovlivní výpočet současné hodnoty 

daňového štítu a vzorce pro výpočet daňových štítů při stanovení hodnoty společnosti. Prezentována 

jsou konkrétní doporučení, jak používané modely a vzorce upravit. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

https://doi.org/10.18267/j.cfuc.530   

Hans Nieskens  

Steuerfreiheit für ärztliche Labortätigkeiten : zugleich eine kritische Anmerkung zu EuGH, 

Urt. v. 18.9.2019 - C-700/17 - Peters    

Osvobození od daně pro lékařské laboratorní činnosti : zároveň kritická poznámka k rozhodnutí 

Soudního dvoru EU z 18.9.2019 - C-700/17 - Peters  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 68, (2019) Nr. 22, S. 833-836  

Dosavadní judikatura Soudního dvora EU ohledně právní úpravy DPH související s léčebnou péčí se 

zakládala na třístupňovém postupu. Tato činnost byla definována jako lékařské zdravotní ošetření 

nebo péče v oblasti humánní medicíny, přičemž bylo zapotřebí dále prověřit dodatečné předpoklady 

pro daňové osvobození. Podle nového soudního rozhodnutí by se mělo napříště postupovat podle 

dvoustupňového systému, který autor v článku rozebírá. Věnuje se právní úpravě zdaňování léčebných 

činností v obecné rovině, a to jak na úrovni EU, tak na úrovni Spolkové republiky Německo. Sleduje, 

zda je rozhodnutí v souladu s německou legislativou, a jaké právní dopady z něj vyplývají. - 

Poznámky.  

Heiko Holsten  

Steuerliche Problemfelder, Gestaltungs-und Risikomanagmenttrends der Digitalisierung anhand 

praktischer Fallbeispiele    

Daňové problematické oblasti, trendy v navrhování a rizikovém managementu digitalizace na 

základě praktických příkladů  

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 42, S. 2311-2315  

Autor se věnuje tématu digitalizace a zejména jejím daňovým dopadům na průmyslové koncerny. 

Koncepty, o nichž se na úrovni EU a OECD debatuje, hrozí rozsáhlým zdaněním, které se nemá 

dotknout jen materiální daňové zátěže jako takové, ale rovněž procesních aspektů a s nimi souvisejícího 

daňového plnění. Zvláště pro koncerny s mezinárodní působností toto představuje v současné době 

jednu z hlavních výzev. Zejména vlivem přímého dodavatelského vztahu mezi výrobcem a koncovým 

zákazníkem, který má formu přeshraniční výměny, se otevírá celá řada otázek spojených se zdaněním. 

S ohledem na daňové dopady nabídky digitálních služeb v rámci EU je možné konstatovat, že díky 

podobným mechanismům, které jsou v zemích EU aplikovány, je možné dosáhnout minimálně určité 

míry právní jistoty. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.  

Andrea Riccardi, Andrés González, Diana Calderón Manrique, Felipe Guevara Leandro, Francisco 

Sepúlveda, Gabriela Rodriguez Arguijo, Guillermo O. Teijeiro, Juan Manuel Vázquez, Luciana Yánez 

and Vanessa Arruda Ferreira   

Swimming against the current? Taxation of the digitalized economy in Latin America    

Plavba proti proudu? Zdanění digitální ekonomiky v Latinské Americe   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 10, p. 514-525  

Inkluzivní rámec projektu OECD/G20 BEPS má zajistit komplexní řešení daňových výzev digitální 

ekonomiky do konce r. 2020. Mezitím již řada států zřídila jednostranná opatření ke zdanění zisků 

pocházejících z digitalizace ekonomiky. Článek přináší přehled a rozbor takových nekoordinovaných 

právních opatření v oblasti přímých i nepřímých daní vztahujících se k digitální ekonomice, která byla 

přijata některými státy Latinské Ameriky (Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Mexiko, 

Peru a Uruguay). Analýza ukazuje, že se tyto státy primárně zaměřily na zdanění digitálních služeb 

poskytovaných dodavateli-nerezidenty ve formě nepřímých daní (zejména DPH). Autoři také hodnotí 

soulad těchto opatření se závěry BEPS. - Poznámky.  

https://doi.org/10.18267/j.cfuc.530
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Nicolas Shaxson  

Tackling tax havens : the billions attracted by tax havens do harm to sending and receiving  

nations alike    

Vypořádat se s daňovými ráji : miliardy přivábené daňovými ráji poškozují stejnou měrou 

zdrojové i cílové státy  

Finance & development, Vol. 56, (2019) No. 3 (September), p. 6-10  

Finanční krize z r. 2008 změnila pohled vlád i společnosti na daňové ráje. Článek zmiňuje aktuální 

odhady celosvětových úniků daně z příjmů právnických i fyzických osob prostřednictvím daňových 

rájů a identifikuje následné škody, které daňové ráje způsobují (kromě daňových ztrát). Autor uvádí, 

že činnost daňových rájů mimo jiné zásadně ovlivnila pokles průměrných sazeb korporátní daně 

zhruba na polovinu. Zmiňuje, jaké prostředky boje proti daňovým rájům byly zavedeny v rozvinutých 

státech (CRS a automatická výměna daňových informací, FATCA, projekt BEPS a zvažované úpravy 

převodních cen), i jaká je efektivita těchto mezinárodních daňových opatření. - Poznámky. -- Viz také 

příspěvek na s. 11-13.  

Petra Eckl  

The fight against RETT blocker structures under the German real estate transfer tax reform    

Boj se strukturami blokátorů daně z převodu nemovitostí (RETT) podle reformy německého 

zákona o dani z převodu nemovitostí   

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 10, p. 472-478  

Příspěvek seznamuje s reformou německého systému daně z převodu nemovitostí  

(Grunderwerbsteuer, RETT) zacílenou na struktury blokátorů daně z převodu nemovitostí. Změny jsou 

zaměřeny zejména na institucionální investory a na zdanění transakcí na trhu s nemovitostmi typu 

share deal (prodej podílu kapitálové společnosti vlastnící nemovitost) v Německu. Autorka podává 

přehled změn zákona o dani z převodu nemovitostí (nový text byl publikován v květnu 2019) a 

hodnotí jejich očekávaný dopad. Domnívá se, že změny, které měly snížit nespravedlnost systému 

daně z převodu nemovitostí, budou mít negativní vliv na investování do nemovitostí v Německu a 

vyjadřuje také pochybnosti o ústavnosti některých pravidel. - Poznámky.  

Martin Děrgel   

Vrátí stát DPH plátci z každé nezaplacené pohledávky?    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 27, (2019) č. 14, s. 22-29  

Blíže k případům nedobytných pohledávek za plátcem uskutečněná zdanitelná plnění, z nichž přiznal a 

odvedl příslušnou DPH na výstupu, a k možnosti vracení DPH z této nezaplacené pohledávky 

dodavateli. Autor hledá řešení prostřednictvím příkladu o spolupůsobení českého zákona o DPH, 

unijní směrnice o společném systému DPH a několika rozhodnutí Soudního dvora EU. Přibližuje 

právní úpravu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46-46g zákona č. 235/2004 Sb.), 

článek 90 směrnice o DPH č. 2006/112/ES i výklad tohoto článku judikaturou SDEU.   

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. 11  

Novela zákona o evidenci tržeb - č. 256/2019 Sb. (s. 2-7); Kdy nebude potrestáno pozdější přiznání 

DPH (s. 8-15); Místo plnění - 1. část: dodání a zasílání zboží, pořízení a dovoz zboží (s. 16-19); Jak zdaňovat 

příjmy z YouTube? (s. 20-25); Country-by-Country Reporting, rozšíření dokumentační povinnosti v oblasti 

převodních cen (s. 26-27); OSVČ a úprava základu daně dle § 5 zákona o daních z příjmů (s. 28-32); 

Nájem - 2. část (s. 33-39); Úroky z prodlení placené správci daně - výběr z judikatury (s. 40-48).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále   

Sv. 21, (2020) č. 1  

Ukončení roku z pohledu zákona o daních z příjmů (s. 3-6); Oprava nesprávné výše DPH - změny v důsledku 

zákona č. 80/2019 Sb. (s. 7-10); Elektronická evidence tržeb - novela č. 256/2019 Sb. (s. 11-12); 

Podávání kontrolního hlášení (s. 25-29); Kontrolní hlášení - způsob vyplnění údajů (s. 30-34); Správné 

zaokrouhlování daně (s. 35-36); Inventura dluhů - některé se po 30 měsících zdaňují (s. 45-49); 
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Minimální vyměřovací základ a problémové situace ve zdravotním pojištění (s. 56-58); Placení 

pojistného zaměstnavatelem - zvláštní případy (s. 63-66); Rozvržení pracovní doby (s. 70-73).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK   

Sv. 27, (2019) č. 14  

Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám - 2. část (s. 3-7); 

Novela zákona o evidenci tržeb - č. 256/2019 Sb. (s. 8-12); Osvobození od daně bez nároku na 

odpočet daně v roce 2019 (s. 13-21); Vrátí stát DPH plátci z každé nezaplacené pohledávky? (s. 22-29); 

Zákonné opravné položky k pohledávkám - 2. část (s. 30-38); Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 

(s. 39-43).  

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

Sv. 2019, č. 23  

Podílové fondy a jejich odkup z hlediska daně z příjmů (s. 1-4); Nabytí vlastnického práva k jednotce 

v rodinném domě požívá od 1. listopadu osvobození (s. 5-6); Závodní stravování a DPH - účtování - 

dotazy a odpovědi (s. 7); Hospodářský rok - přechod, daňové souvislosti - dotazy a odpovědi (s. 7-8); 

Fakturace od osoby bez živnostenského oprávnění - dotazy a odpovědi (s. 8).  

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

Sv. 2019, č. 24  

Změny v evidenci tržeb platné pro rok 2019 a 2020 - dle zákona č. 256/2019 Sb. (s. 1-3); Kategorizace 

účetních jednotek a povinnosti z ní vyplývající - doplněno modelovými příklady (s. 4-8).  

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

Sv. 2019, č. 25-26  

Zaměstnanecké akcie a opce z pohledu daně z příjmů (s. 1-4); EET ve fázi poslední (s. 5-8); 

Nejčastější chyby v dani silniční (s. 9-10); Zdanění cestovních náhrad - dotazy a odpovědi (s. 10-11); 

EET veřejně prospěšný poplatník - sportovní klub - dotazy a odpovědi (s. 12); Rozdíl mezi konkursem 

a úpadkem pro účely daňového odpisu pohledávky - dotazy a odpovědi (s. 13-14).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2019, č. 22  

Vracení daně plátcům v jiných členských státech - 2. část (s. 1-3); Nákup obchodního podílu - dotazy 

a odpovědi (s. 4); DPH: činnosti osvobozené od daně - dotazy a odpovědi (s. 5); DPH a ostatní příjmy - 

dotazy a odpovědi (s. 6); Prodej vozu a DPH - dotazy a odpovědi (s. 7).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2019, č. 23  

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1.10.2019 - informace GFŘ (s. 1-3); Zrušení registrace plátce z moci 

úřední (s. 3-5); DPH a pronájem kancelářských prostor - dotazy a odpovědi (s. 6); DPH a hrazené 

poštovné - dotazy a odpovědi (s. 7-8).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2019, č. 24  

Novinky v DPH od roku 2020 - dle zákona č. 80/2019 Sb. a sněmovního tisku č. 572 implementujícího 

směrnici č. 2018/1910/EU (s. 1-5); Vývoz zboží - dotazy a odpovědi (s. 6); DPH a pronájem - dotazy a 

odpovědi (s. 7-8); Krácení odpočtu podle § 76 ZDPH - dotazy a odpovědi (s. 8).  

Účetnictví   

Sv. 2019, č. 11  

Koordinační výbor o DPH u společností alias sdružení (s. 9-16); Daňové speciality 2019 v příkladech 

(s. 17-22); Korespondence se správcem daně: obnova řízení a přezkumné řízení (s. 23-26); Použití 

zvláštního režimu jednoho správního místa při poskytnutí telekomunikační služby, služby 

rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytované služby (s. 42-47). 
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Ekonomické vědy. Ekonomie  

Paul Collier ; rozhovor vedli Hans-Jürgen Jakobs a Regina Krieger  

"Wir sollten experimentieren"    

"Měli bychom experimentovat"   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 202 (21.10.2019), S. 13   

Rozhovor s britským ekonomem P. Collierem, který míní, že kapitalismus sešel z cesty a sociální soudržnost 

ve společnosti je v nebezpečí. Vidíme to ve Velké Británii, celé Evropě i v USA. Současnou 

společnost deformují dvě hlavní nebezpečí: rozštěpení metropolí a venkovských regionů a nová 

divergence společenských vrstev. -- Více k nové Collierově knize o budoucnosti kapitalismu na s. 12-13.  

By Jeffrey R. Campbell and Zvi Hercowitz  

Liquidity constraints of the middle class    

Likvidní omezení střední třídy   

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 11, (2019) No. 3, p. 130-155  

Mezní sklon ke spotřebě (marginal propensity to consume, MPC) amerických domácností střední třídy 

je v reakci na daňové úlevy poměrně vysoký, a to i u domácností, které vlastní likvidní majetek. 

Autoři v článku s pomocí speciálního modelu zkoumají příčiny této skutečnosti. Docházejí k závěru, 

že důvodem je existence očekávaných likvidních omezení, která ovlivňují rozhodování domácností o spotřebě 

a úsporách (konkrétně může jít o očekávaný vysoký výdaj v podobě nákupu nemovitosti či platby 

školného). Domácnosti střední třídy, které vlastní likvidní majetek, tak následně jednají, jako by čelily 

likvidním omezením. - Poznámky.  

Hyun-Sung Khang  

Man with a mission    

Člověk s posláním  

Finance & development, Vol. 56, (2019) No. 3 (September), p. 40-43  

Článek představuje profesora ekonomie Princetonské univerzity Atifa Miana, který se specializuje na 

oblast příjmové nerovnosti, zadlužování domácností a závislost společnosti na půjčkách. Je zmíněna 

základní myšlenka jeho publikace z r. 2014 "House of Debt" (spoluautorem je Amir Sufi), která ho 

zařadila do skupiny nejvlivnějších mladých ekonomů, a oblasti jeho dalšího výzkumu. V rámci 

problematiky zadlužení domácností Mian studuje jeho příčiny a důsledky stálého a pokračujícího 

nárůstu dluhu ve vztahu k HDP.  

By Stefan Avdjiev, Wenxin Du, Cathérine Koch, and Hyun Song Shin   

The dollar, bank leverage, and deviations from covered interest parity    

Dolar, bankovní úvěry a odklon od kryté úrokové parity   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 2 INSIGHTS, p. 193-207  

Během finanční krize v letech 2008-2009 přestal fungovat "učebnicový mechanismus" kryté úrokové 

parity (covered interest parity, CIP) popisující formování měnového kurzu. Autoři v článku identifikují 

mechanismus, který pomáhá vysvětlit příčinu této skutečnosti. Odchylky kurzu od kryté úrokové 

parity podle autorů úzce souvisí s apreciací dolaru a poklesem bankovních půjček v dolarech. - 

Poznámky.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Michael Mandel ; rozhovor vedli Michael Malsch a Jasmin Osman  

"Wir ändern unsere DNA"    

"Měníme naši DNA"  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 190 (2.10.2019), S. 32-33  

Rozhovor se členem představenstva pro privátní klienty Commerzbank M. Mandelem, který 

vysvětluje, proč v nové strategii banky jde o více než jen o zavírání poboček a snižování počtu 

pracovních míst. Dále objasňuje, na co se mají klienti v budoucnu připravit. 
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Frank M. Drost   

Bafin auf der Anklagebank    

Bafin na lavici obžalovaných   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 216 (8.11.2019), S. 40-41  

Hnutí "Finanzwende" obviňuje německý úřad Bafin (Spolkový úřad pro dohled nad finančními službami) 

z toho, že nedostatečně chrání práva spotřebitelů a že nevyužívá plně různé nástroje (např. pokuty), 

které má k dispozici. V Německu proběhlo v uplynulých letech více skandálů, při kterých přišly 

stovky tisíc střadatelů o své peníze. Odborníkům z Finanzwende dále vadí mj. vysoké provize placené 

finančním institucím při uzavírání pojištění proti platební neschopnosti či nedostatečný dohled nad 

penzijními fondy. Kritici navrhují, aby se oblast ochrany spotřebitelů od Bafinu úplně oddělila jako 

samostatný úřad.  

By Chenghuan Sean Chu and Marc Rysman  

Competition and strategic incentives in the market for credit ratings : empirics of the financial 

crisis of 2007    

Konkurence a strategické podněty na trzích s úvěrovými ratingy : empirické poznatky z finanční 

krize, která vypukla v roce 2007  

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 10, p. 3514-3555  

Autoři v článku zkoumají ratingový trh u cenných papírů zajištěných hypotékou (commercial mortgage 

backed securities) v období, které předcházelo finanční krizi v letech 2007-2008. S pomocí speciálního 

modelu jsou identifikovány motivy, které vedly agentury ke zkreslování hodnocení. - Poznámky.  

Philip Stafford  

EU seeks targeted reform of Mifid II rules after backlash    

EU usiluje o cílenou reformu pravidel Mifid II v reakci na kritiky   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40248 (15.11.2019), p. 21   

Evropská unie zvažuje změny rozsáhlé směrnice MiFID II (směrnice o trzích finančních nástrojů). 

Změny by se měly týkat nákladů a šíření údajů o trhu, pravidel pro ochranu investorů a výzkumu. 

Kritici směrnici vytýkají, že přispěla k růstu nákladů a administrativy, zamýšlené přínosy pro 

spotřebitele se však naplnily pouze v malé míře.  

Tommy Stubbington, Colby Smith, Nikou Asgari, David Tuckwell, Harriet Arnold, Peter Chapman, 

Steven Bird, Esan Swan, Matt Kenyon  

Fixed income    

Pevný výnos  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40250 (18.11.2019), sep. sect. (6 p.)   

Speciální příloha se věnuje investování do dluhopisů. Obsaženy jsou příspěvky o dluhopisech se 

záporným výnosem, o argentinských dluhopisech, o britských dluhopisech a o fondech obchodovaných 

na burze (ETF).  

by Iwa Salami   

From bitcoin to Libra : a global public-private partnership approach to regulation    

Od bitcoinu k Libře : přístup globálního partnerství veřejného a soukromého sektoru k regulaci   

The European financial review, Vol. 10, (2019) No. 4 (August-September), p. 39-42  

Bouřlivý vývoj v oblasti digitálních měn v r. 2019 je korunován oznámením, že v r. 2020 by Facebook 

chtěl spustit vlastní kryptoměnu Libra, a také slyšením představitele Facebooku D. Marcuse před 

senátní a parlamentní komisí USA o tomto návrhu. Autorka blíže představuje projekt Libry, který by 

měl využít pozitiv kryptoměn a zároveň se vypořádat s jejich nedostatky (zejména volatilitou). 

Rozebírá jednotlivé problematické okruhy, které se se vznikem Libry pojí (problematika digitální 

identity a jejího ověřování, riziko kryptoměny pro globální finanční a měnovou stabilitu, kybernetické 

útoky na směnárny, riziko zneužití pro praní peněz a financování terorismu i otázka efektivity aplikace 

regulačních pravidel a doporučení FATF). Autorka uvádí, že slyšení před komisemi vedlo k vyjádření 

nesouhlasu se spuštěním projektu Libry od r. 2020. Zdůrazňuje nutnost vytvoření silného celosvětového 

regulačního režimu kryptoměn a fungování regulačního dohledu prostřednictvím globálního 

partnerství veřejného a soukromého sektoru. - Poznámky.  
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Olaf Scholz  

Germany will consider EU-wide bank deposit reinsurance    

Německo zváží celoevropské pojištění bankovních vkladů   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40240 (6.11.2019), p. 9   

Německý ministr financí Olaf Scholz ve svém komentáři zdůrazňuje potřebu dokončení bankovní unie 

a unie kapitálových trhů tak, aby EU nemusela být závislá na finančních službách USA a Číny 

(zejména Německo přitom s celoevropským pojištěním vkladů dlouho nesouhlasilo). Dokončení bankovní 

unie podle Scholze obnáší čtyři kroky: 1) vznik společných insolvenčních pravidel pro banky; 2) 

snížení rizika v podobě omezení tzv. špatných půjček (non-performing loans) a rizika spojeného se 

státními dluhopisy; 3) zavedení celoevropského pojištění vkladů; 4) zintenzivnění boje proti arbitráži 

(zejména daňové, jelikož rozdíly v daňovém právu mezi členskými státy EU narušují konkurenci). 

Ministr dále ve třech krocích specifikuje, jak by se postupovalo v případě krachu banky. -- Viz i příspěvek 

na titulní straně a dále FT č. 40241 (7.11.2019), s. 3 a 10, č. 40242 (8.11.2019), s. 2, č. 40243 

(9.11.2019), s. 9, č. 40244 (11.11.2019), s. 17 a č. 40252 (20.11.2019), s. 4. -- Viz i Handelsblatt 

č. 215/2019 (7.11.2019), s. 14 a 18.   

Get the third party started : litigation finance   

Zábava začíná : financování sporů třetí stranou   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9168, p. 65  

Oblast financování soudních sporů třetí stranou (litigation finance, litigation funding, TPLF) je ve 

Spojených státech na vzestupu. Systém funguje tak, že v případě výhry soudního sporu připadá třetí 

straně, která soudní spor financovala, podíl na získané částce. S rostoucím zájmem o litigation finance 

se však objevují různé etické problémy - např. zda je žádoucí přiznávat, že je spor financován třetí 

stranou. Podle kritiků TPLF se mohou právníci v soudních sporech dostávat do střetu zájmů. Přínosem 

by mohl být vznik etického kodexu, který již funguje ve Velké Británii.   

Robert Landgraf  

Grün lohnt sich für Anleger    

Zelená se investorům vyplatí   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 216 (8.11.2019), S. 32-33  

Téma ochrany životního prostředí a udržitelnosti hraje čím dál větší roli při investování. Vývoj kurzů 

akcií je již na informace vydávané podniky k tomuto tématu citlivý. Situaci přizpůsobují své investiční 

strategie i velcí investoři.   

Michael Maisch, Carsten Volkery  

Immer mehr Jobs verschwinden : Banken    

Mizí čím dál více pracovních míst : banky   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 193 (8.10.2019), S. 30  

Evropské banky ruší pracovní místa, nejnověji plánuje propustit až 10 tisíc zaměstnanců britská banka HSBC. 

Nůžky mezi evropskými a americkými bankami se rozevírají: zisky největších amerických bank mírně 

rostou, zatímco u evropských bank klesají. Na vině je oslabení hospodářské konjuktury, ke kterému 

přispěly i obchodní konflikty. Další příčinou zhoršení situace evropských bank je opětovné uvolnění 

měnové politiky. V neposlední řadě mizí pracovní místa i kvůli digitalizaci.   

Plug and pay : Big Tech and banking   

Připoj se a plať : velké technologické společnosti a bankovnictví   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9170, p. 64-65  

Velké technologické firmy se snaží proniknout do bankovní oblasti, na druhé straně však obecně 

vzrůstá nedůvěra vůči těmto společnostem. Dosavadní snahy západních technologických firem o průnik 

do bankovnictví byly v porovnání s rychle rostoucími čínskými podniky úspěšné pouze do omezené míry - 

jedním z důvodů je také přísnější regulace. Proč mají tedy technologické firmy o bankovnictví vůbec zájem?  
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Zbyněk Kalabis  

Střípky z historie centrálních bank afrických zemí    

Bankovnictví, Sv. 27, (2019) č. 11, s. 48-49  

Seznámení s historickým vývojem i současností centrálního bankovnictví ve vybraných státech 

afrického kontinentu. Autor stručně shrnuje vývoj bankovnictví, vznik centrálních bank a změny v rámci 

jejich činnosti za koloniální éry i po vyhlášení nezávislosti v Demokratické republice Kongo, Etiopii a 

v Jihoafrické republice. Krátce také informuje o zřízení centrálních bank v Botswaně, Burundi, 

Gambii, Lesothu, Maroku a na Kapverdách.   

Tom Mashberg  

The art of money laundering    

Umění praní peněz  

Finance & development, Vol. 56, (2019) No. 3 (September), p. 30-34  

Umělecká díla jsou velmi lákavým prostředkem pro praní špinavých peněz. Nedávné případy v USA a 

Evropě ukazují, že ilegální trh s výtvarným uměním je na vzestupu, mimo jiné proto, že prodejci 

umění a aukční síně nemají povinnost ohlásit transakce s velkým objemem hotovosti nebo podezřelé 

aktivity s nejasným původem peněz. V článku je představena připravovaná právní regulace nelegálního 

obchodování s uměním v USA a EU i proti ní vznesené námitky. Autor také informuje o několika 

případech, ve kterých bylo k praní zisků z nelegální činnosti použito uměleckých děl.  

Petr Musílek  

Tři dekády českého burzovního trhu : nevyužitý potenciál  [elektronický zdroj]   

Český finanční a účetní časopis, Sv. 14 (2019), č. 2, s. 53-74  

Autor hodnotí vývoj českého burzovního trhu po třiceti letech od jeho vzniku a rozebírá klíčové aspekty, 

které způsobily slabé postavení burzovního trhu v české ekonomice. Toto postavení podle autora 

negativně ovlivnily nepříznivé dopady kuponové privatizace spolu s mechanickým přejímáním regulací 

ze zahraničí. Jako další negativní faktory identifikuje slabý kapitalizovaný penzijní pilíř a příliš 

robustní univerzální bankovnictví. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.531   

Laure Baquero  

United Kingdom : how major banks have returned to profit  [elektronický zdroj]   

Velká Británie : jak se velké banky vrátily k zisku   

Conjoncture, No. 8 (2019), p. 2-15  

Britské banky poznamenala finanční krize, která vypukla v r. 2008. Poté následovalo v bankovním 

sektoru období konsolidace. Nyní se banky musí vypořádat s nejistotou plynoucí z brexitu, kdy instituce 

přijdou o svůj "evropský pas" a budou se muset vyrovnat i se slabší poptávkou na domácím trhu. - 

Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/11/Conjoncture_8_2019.pdf   

Jan Rosůlek  

Virtuální měny z pohledu legislativy proti praní špinavých peněz a ochrany osobních údajů    

Obchodní právo, Sv. 28, (2019) č. 10, s. 11-17  

Cílem článku je shrnout některé aspekty regulace virtuální měny, kterou s sebou přináší legislativa 

Evropské unie a České republiky proti praní špinavých peněz a GDPR, a úskalí, která jsou s ní spojena. - 

Poznámky.  

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. 11  

ČMZRB letos poskytla podnikatelům už skoro 13 miliard (s. 7); Heslem dneška je digitalizace, ale... : 

rozhovor s Filipem Tománkem, generálním ředitelem a zakladatelem Trask solutions (s. 14-17); 

Kryptoměny a legalizace výnosů z trestné činnosti - pohled FAÚ (s. 20-21); Banky a municipality? 

Cestou k udržitelnosti je PPP (s. 26-27); Reverzní hypotéka - okrajová záležitost pro nebanky? (s. 30-31); 

Udržitelné finance jako fenomén doby (s. 32-34); Aktuální situace na trhu korporátních dluhopisů (s. 36-37); 

Slovenský rozpočet? Kompromisný, ale v poriadku... (s. 42-43); Střípky z historie centrálních bank 

afrických zemí (s. 48-49).  

https://doi.org/10.18267/j.cfuc.531
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/11/Conjoncture_8_2019.pdf
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Clemens Fuest ; rozhovor vedl Jens Münchrath   

"Wir erleben eine Zäsur in der Weltwirtschaft"    

"Zažíváme předěl ve světovém hospodářství"   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 199 (16.10.2019), S. 6-7  

Rozhovor s C. Fuestem, prezidentem Ifo-Institutu, který vidí v politice amerického prezidenta vážnou 

hrozbu pro německé hospodářství, propaguje evropskou emancipaci a varuje před akutním 

nebezpečím neřízeného brexitu.   

Bert Fröndhoff, Martin Greive, Jan Hildebrand, Kevin Knitterscheidt, Christian Rickens, Ulf Sommer, 

Frank Specht, Klaus Stratmann, Christian Wermke   

...und plötzlich ist Krise    

...a najednou je tu krize  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 211 (1.11.2019), S. 43-48  

Podle názorů odborníků se Německo již nachází v recesi. Aby se země vyhnula osudu Japonska, 

potřebuje nový hospodářský model. Problémem je závislost ekonomiky na exportu, na vybraných 

ekonomických odvětvích a nízká míra inovací. Článek současnou situaci podrobně analyzuje z pohledu 

podniků, politiky i potřebných úkolů a opatření. -- K tématu "Konkjunkturtief in Deutschland" viz 

i další příspěvky na s. 46 a 49.   

H. Anger, D. Fockenbrock, D. Neuerer, D. Riedel   

Die blockierte Republik    

Zablokovaná republika  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 192 (7.10.2019), S. 4-5  

Německu bývá vytýkáno, že málo investuje. Jak ale poukazuje článek, problémem nejsou chybějící 

finance, jako spíše nedostatek pracovních sil, byrokracie i různé stížnosti. Kvůli nim dlouho byla či 

stále je pozastavena řada velkých projektů, jako např. stavba části dálnice A20, prohloubení kanálu 

řeky Labe u Hamburku či výstavba elektrického vedení. -- K tématu i viz příspěvek na titulní straně.   

Christine Peltier  

China : private consumption, a fragile growth engine  [elektronický zdroj]   

Čína : soukromá spotřeba, křehký motor růstu   

Conjoncture, No. 7 (2019), p. 2-11  

V souvislosti s protekcionismem v oblasti zahraničního obchodu hledá Čína nové zdroje 

hospodářského růstu, soukromá spotřeba však zůstává slabá. Příčinou jsou strukturální omezení. Aby 

soukromá spotřeba vzrostla, je třeba, aby se zvýšily příjmy obyvatel a klesla míra úspor. Novou hrozbou 

se stává i zadlužení domácností. - Poznámky. -- Příspěvek je dostupný i ve francouzské jazykové verzi. 

Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/11/Conjoncture_7_2019.pdf   

Harry Dempsey, Steve Johnson, Neil Munshi, David Pilling, Andres Schipani, Norma Cohen, Helen 

Fitzwilliam, Leyla Boulton, Steven Bird, Esan Swan   

Investing in Nigeria    

Investování v Nigérii   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40254 (22.11.2019), sep. sect. (12 p.)  

Představení Nigérie jako destinace pro zahraniční investice. Speciální příloha se věnuje hospodářské 

i politické situaci v zemi: zahájení druhého funkčního období prezidenta M. Buhárího, snaze o diverzifikaci 

ekonomiky, zahraničnímu obchodu s dalšími africkými zeměmi, měnové politice či infrastruktuře. 

Dále jsou součástí přílohy také příspěvky o bezpečnostních otázkách v Nigérii, o start-upech v kulturní 

oblasti či o demografii.  

 

 

 

 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/11/Conjoncture_7_2019.pdf
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Stéphane Alby  

Nigeria : convalescent  [elektronický zdroj]   

Nigérie : zotavuje se  

Conjoncture, No. 6 (2019), p. 1-8  

Největší ekonomika subsaharské Afriky se obtížně zotavuje z krize. Navzdory svému potenciálu se očekává, 

že ekonomika poroste pomaleji než nigerijská populace. Země se potýká s mnoha omezeními: dovoz 

zůstává hluboko pod předkrizovou úrovní, centrální banka je při vykonávání měnové politiky omezena 

kurzovou politikou a veřejné finance zůstávají pod tlakem (výběr daní se zlepšit nepodařilo). Zemi by 

pomohly reformy v oblasti infrastruktury, zejména energetické, a diverzifikace ekonomiky. - Článek je 

dostupný i ve francouzské jazykové verzi. Plný text dostupný z: https://economic-research. 

bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=en-US   

By Richard Milne and Ben Hall   

Powering up the industrial base    

Posilování průmyslové základny   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40263 (3.12.2019), p. 7   

Ve Švédsku vzniká první evropský závod na baterie do elektromobilů. Až dosud byl evropský 

automobilový průmysl závislý na dovezených bateriích. Evropská unie nyní začíná podporovat klíčová 

průmyslová odvětví, výroba baterií pro novou generaci vozidel je prvním krokem. Snahou je posílení 

konkurenceschopnosti vůči USA a Číně. Intervence spočívající v poskytování státních peněz na 

podporu strategických projektů mají však i své odpůrce a rizika.   

Daisuke Ikeda, Takushi Kurozumi   

Slow post-financial crisis recovery and monetary policy    

Pomalé pokrizové zotavení ekonomiky a měnová politika   

American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 11, (2019) Nr. 4, p. 82-112  

V důsledku světové finanční krize z let 2007-2008 se mnoho ekonomik muselo vypořádat s velmi 

pomalým ekonomickým zotavením (zejména v případě USA a Velké Británie). Tento trend následuje 

po většině ekonomických krizí, jejichž následky se projevují v poklesu reálné ekonomické aktivity, 

která se jen velmi pomalu vrací k normálním hodnotám ekonomického růstu, což v důsledku vede k poklesu 

celkového HDP. Autoři si pokládají otázku, jakým způsobem je možné utvářet měnovou politiku s cílem 

těmto negativním dopadům zabránit, a s pomocí několika teoretických modelů přicházejí s možným 

řešením. Věnují se dosavadním konceptům, které funkci měnové politiky omezovaly na pouhou 

inflační stabilizaci, rozšiřují je a inspirují se přitom japonskou zkušeností s finanční krizí z r. 1997. - 

Poznámky.  

Thirty years of freedom, warts and all : Eastern Europe   

Třicet let svobody bez příkras : východní Evropa   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9167, p. 29  

Zhodnocení vývoje v zemích střední a východní Evropy od r. 1989. Životní úroveň většiny obyvatel 

regionu se výrazně zvýšila, což si lidé v regionu převážně uvědomují. Většina obyvatel zároveň 

podporuje integraci svých zemí do západních institucí (EU, NATO). I přes mnoho nedostatků, mezi 

které patří volba problematických politických představitelů, nedůvěra vůči politikům, nízké mzdy a 

nižší míra podpory liberálních idejí oproti západu, lze uplynulých třicet let od pádu komunismu 

hodnotit jednoznačně pozitivně. Země východní Evropy nikdy nebyly tak svobodné ani bohaté, jako 

jsou dnes. -- Viz i článek o výročí pádu Berlínské zdi a o sjednocení Německa na s. 25-28. -- Dále viz 

komentář ve FT č. 40241/2019 (7.11.2019), s. 11.   

Mathias Peer  

Zwischen Radikalisierung und Investorensuche    

Mezi radikalismem a hledáním investorů   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 199 (16.10.2019), S. 12   

Indonéský prezident J. Widodo slibuje hospodářské reformy. Protesty proti korupci a nové trestní 

právo ho však brzdí.  

https://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=en-US
https://economic-research.bnpparibas.com/Views/AllConjoncture.aspx?Page=Page1&Lang=en-US
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

By Jim Brunsden, Sam Fleming and Alan Beattie   

Is Britain ready for Brexit?    

Je Británie připravena na brexit?  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40253 (21.11.2019), p. 7   

V případě, že Velká Británie skutečně odejde na konci ledna 2020 z Evropské unie s dohodou, budou 

ihned následovat další kroky. Dodržení neúprosných termínů (jako např. termínu případné žádosti 

o prodloužení přechodného období) stejně jako vyjednání obchodní dohody s EU bude pro Velkou 

Británii velkou výzvou. Vyjednávání budou pravděpodobně velmi zdlouhavá – bude muset být 

vyřešena řada citlivých otázek týkajících se mj. rybářského průmyslu, finančních služeb a 

konkurenceschopnosti podniků.   

Ralf Fendel and Michael Frenkel   

Putting European monetary integration into a historical perspective : two decades of the 

European Monetary System versus two decades of the European Monetary Union    

Historický náhled na evropskou měnovou integraci : dvě desetiletí Evropského měnového 

systému a dvě desetiletí Evropské měnové unie   

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 239, (2019) 

No. 5-6, p. 769-795  

1. ledna 2019 uplynulo dvacet let od vzniku Evropské hospodářské a měnové unie (EMU), která se za 

dobu svého fungování rozrostla z původních 11 členských států na 19 států. Článek při této příležitosti 

přináší srovnávací analýzu dvaceti let existence EMU a předchozích dvaceti let, kdy fungoval 

Evropský měnový systém (EMS). Porovnání těchto období poskytuje zajímavý historický pohled na 

proces měnové integrace. Autoři se zaměřují na výkonnost jednotlivých makroekonomických 

proměnných v čase i ve srovnání s dalšími státy. Výsledky ukazují, že období EMU nevykazuje horší 

makroekonomický vývoj než předcházející období EMS. Některé klíčové ukazatele naopak signalizují 

větší stabilitu v období EMU v porovnání s fází EMS. - Poznámky. -- Viz také další příspěvky 

monotematického čísla "20 let Evropské měnové unie".   

Rift in the union : the euro area   

Trhlina v unii : eurozóna  

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9168, p. 60-61  

Od propuknutí dluhové krize eurozóny stále koluje názor, že bohatý sever eurozóny dotuje chudý jih. 

Platí to tak ale ve skutečnosti? Článek ukazuje, že v některých ohledech situace není tak jednoznačná: 

deficit běžného účtu platební bilance Španělska vůči Německu se výrazně snížil, z jihu na sever proudí 

vysoce kvalifikovaná pracovní síla, do jejíhož vzdělání investoval jih, a často kritizovaná uvolněná 

měnová politika pomohla nejvíce zemím orientovaným na vývoz. Podmínky, které si německý ministr 

financí O. Scholz klade pro podpoření společného pojištění bankovních vkladů v eurozóně, však 

dokazují, že obavy severu eurozóny z dotování jihu zatím nezmizely.   

Christophe Kamps and Nadine Leiner-Killinger   

Taking stock of the EU fiscal rules over the past 20 years and options for reform    

Zkoumání dvacetiletého vývoje evropských fiskálních pravidel a možnosti změn   

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 239, (2019) 

No. 5-6, p. 861-894  

Fiskální rámec Evropské unie je určen k zamezení nezdravého vývoje veřejných financí a tím 

napomáhá k provádění jednotné měnové politiky. Článek analyzuje vývoj fiskálních pravidel EU od 

Maastrichtské smlouvy ustanovující jednotnou měnovou politiku do současnosti. Autoři se zaměřují 

na Pakt stability a růstu a na současné změny evropského fiskálního rámce (balíček šesti předpisů pro 

oblast rozpočtového dohledu z r. 2011, fiskální kompakt z r. 2013, změny Paktu z r. 2015). Dále zkoumají 

fungování evropského fiskálního rámce z pohledu eurozóny a jejích zvláštních požadavků i posilování 

vymáhání pravidel ze strany EK. Upozorňují také na selhávání fiskálního rámce a identifikují jednotlivé 

oblasti, ve kterých má být vylepšen. - Poznámky. -- Viz také další příspěvky monotematického čísla 

"20 let Evropské měnové unie".  
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Moritz Wüstenberg  

Anti-dumping off the rails : the European Union's practice to alleged input dumping    

Vykolejený antidumping : praxe Evropské unie při podezření z dumpingu u vstupů  

Global trade and customs journal, Vol. 14, (2019) No. 9, p. 407-416  

Evropská unie po dlouhá léta aplikuje antidumpingová opatření na dovoz některých surovin v případě 

podezření na existenci tzv. duálních cen. Duální ceny v praxi znamenají, že je určitá surovina prodávána 

na domácím trhu výrazně levněji než při jejím vývozu do zahraničí. Přístup Evropské unie spočívající 

v úpravě normální hodnoty zboží směrem nahoru však v minulosti napadlo na půdě Světové obchodní 

organizace Rusko. Autor v článku posuzuje zmíněné antidumpingové opatření EU z hlediska toho, zda 

je možné jej uvnitř WTO uplatňovat, přičemž dochází k závěru, že opatření v souladu s pravidly WTO 

spíše není. Evropská unie se podle autora navíc příliš nesnaží svůj přístup přehodnotit. - Poznámky. -- 

K antidumpingu v EU dále v čísle článek na s. 417-424.  

Jan Vaishar  

Celníci na silnici a jejich kompetence    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 11, s. 10-11  

Popis kompetencí celní správy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Kontroly vstupních 

(přepravních) povolení, kontrola přepravy nebezpečných věcí, výkon státního odborného dozoru. 

Stručné statistiky za r. 2018.  

Yves Melin  

Customs origin : a review of non-preferential rules of origin in international trades    

Původ zboží : přehled nepreferenčních pravidel původu v mezinárodním obchodu   

Global trade and customs journal, Vol. 14, (2019) No. 10, p. 440-441  

Pravidla původu zboží lze rozdělit na preferenční a nepreferenční. Preferenční pravidla vycházejí 

z mezinárodních smluv, nepreferenční pravidla jsou jednostranně určena národními předpisy. V článku 

autor uvozuje monotematické číslo týkající se nepreferenčních pravidel původu. Jednotlivé články se 

zabývají mj. řešením v konkrétních zemích (Belgie, Itálie, Tunisko, legislativa EU), otázkou harmonizace 

těchto pravidel, digitalizací v této oblasti či certifikací. - Poznámky. -- Viz i další příspěvky 

tematického čísla věnujícího se nepreferenčním pravidlům původu zboží na s. 442-481.  

Kevin Rudd  

Dokážou USA a Čína uzavřít dohodu?    

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 10, s. 56-57  

Úvaha bývalého australského premiéra K. Rudda nad možným vývojem čínsko-americké obchodní 

války v nejbližším období. Nejprve shrnuje čtyři fáze, kterými tato obchodní válka již prošla; dále se 

zamýšlí nad důvody, proč by další kolo rozhovorů mohlo být úspěšnější. Zdůrazňuje, že s ohledem na 

fundamentální zájmy prezidentů obou mocností je spíše pravděpodobné, že dospějí k dohodě. 

Nicméně upozorňuje, že politiky oslabený Trump se může cítit povzbuzen zaujmout k Číně tvrdší 

postoj, než by americké ekonomické zájmy vyžadovaly.   

By Liang Bai and Sebastian Stumpner   

Estimating US consumer gains from Chinese imports    

Odhad zisku amerických spotřebitelů z dovozu z Číny  

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 2 INSIGHTS, p. 209-224  

Dovoz z Číny do USA po přelomu tisíciletí výrazně vzrostl. S nárůstem dovozu jsou spjaty negativní 

efekty (pokles zaměstnanosti v americkém výrobním sektoru, nižší výdělky dotčených pracovníků), 

ale podle ekonomické teorie i efekty pozitivní, konkrétně v podobě přínosu pro spotřebitele. Autoři 

v článku analyzují tento přínos a docházejí k závěru, že vlivem čínského dovozu došlo v USA k poklesu 

cen amerického zboží, přičemž snížení cen bylo způsobeno jak změnou cen existujícího zboží, tak vstupem 

nového zboží na trh. Účinek byl podobný u různých skupin spotřebitelů podle příjmu i regionu. - 

Poznámky.  
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Laura Fraedrich, Chase Kaniecki, Diego Ortega, John Cheretis   

Navigating the new CFIUS : reflections on FIRRMA and the pilot programme    

Orientace v procesu posuzování zahraničních investic v USA výborem CFIUS po zavedení změn 

: úvahy o zákonu FIRRMA a pilotním programu  

Global trade and customs journal, Vol. 14, (2019) No. 9, p. 425-428  

Autoři se zabývají novým americkým zákonem "FIRRMA" (Foreign Investment Risk Review 

Modernization Act), jenž má modernizovat proces posuzování zahraničních investic americkým 

Výborem pro zahraniční investice (Committee on Foreign Investment in the United States). V minulosti 

CFIUS posuzoval transakce, při kterých zahraniční subjekt získal kontrolu nad americkým podnikem, 

nově se však proces posuzování vztahuje i na další typy transakcí. Autoři v jednotlivých částech článku 

přibližují změny a pilotní program spuštěný v říjnu 2018, dále popisují proces podávání tzv. povinných 

deklarací (mandatory declarations), hodnotí dopady zákonů FIRRMA a ECRA (Export Control 

Reform Act) na pilotní program a analyzují, jak FIRRMA ovlivní fondy soukromého kapitálu.  

Jitka Fajstavrová  

Příběh běloveské celnice    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 10, s. 12-13  

V Náchodě - Bělovsi byla v září 2019 po rekonstrukci znovuotevřena budova celnice. Článek při této 

příležitosti informuje o tom, v jakých budovách celní správa v Náchodě dříve sídlila, a to již od období 

před první světovou válkou až do současnosti, včetně historických okolností.   

By Martin Sandbu  

Taking on the greenback    

Útok na dolar  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40266 (6.12.2019), p. 9   

Podpora mezinárodní role eura je jedním ze záměrů Ursuly von der Leyen, nové předsedkyně 

Evropské komise. Pokud má být Evropská unie konkurenceschopná vůči USA a Číně, musí její měna 

získat větší váhu v mezinárodním obchodu a při přeshraničních platbách. Dosavadní dominance dolaru 

a jeho využívání jako "zbraně" při aplikaci finančních sankcí ze strany USA (jako např. při odstoupení 

USA od nukleární dohody s Íránem, kdy podnikům nadále obchodujícím s Íránem hrozily sankce), 

jsou hlavní motivací EU, proč roli vlastní měny posílit. -- Součástí článku je informační box o tom, jak 

by mohly virtuální měny oslabit význam dolaru.   

Robert Šlachta ; rozhovor vedl Jiří Rážek  

Třicet let vytěsnit nejde, říká Robert Šlachta    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 11, s. 14-15  

Odstupující zástupce generálního ředitele GŘC Robert Šlachta v rozhovoru bilancuje své tříleté působení 

u Celní správy ČR, přičemž se vyjadřuje i k některým rozdílům ve způsobu práce a v kompetencích 

celní správy ve srovnání s policií. -- Blíže ke kariéře R. Šlachty viz HN č. 232/2019 (29.11.2019), s. 16.  

Lenka Heřmánková  

Výběr cel a daní ve 3. čtvrtletí : (2019)    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 10, s. 6-7  

Zůstatky příjmů státního rozpočtu na účtech celní správy k 30.9.2019. Celkové zůstatky, zůstatky z dovozu, 

vnitrostátní spotřební daně vybrané celní správou. Dělená správa. Meziroční porovnání.   

Martin T. Braml, Gabriel J. Felbermayr   

What do we really know about the transatlantic current account?    

Co opravdu víme o transatlantické bilanci běžného účtu?  

CESifo Economic studies, Vol. 65, (2019) No. 3, p. 255-274  

Přesně změřit objem mezinárodních transakcí je obecně považováno za velmi složité. Diskrepance, 

která se objevuje v údajích uveřejňovaných Eurostatem a Ministerstvem obchodu Spojených států 

amerických ohledně vzájemné obchodní bilance mezi EU a USA, je však abnormální. Od r. 2009 se 

oficiální statistiky diametrálně liší, přičemž obě strany ve statistikách bilance běžných účtů proklamují 

svůj přebytek. Zejména v současné době, charakteristické obchodními válkami, pokládají autoři toto 

téma za obzvlášť relevantní. Uveřejněné údaje proto podrobují hloubkové analýze a pozornost věnují 
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zejména bilanci USA-Velká Británie a USA-Nizozemsko, které tvoří výraznou většinu tohoto obchodního 

nesouladu. Obchodní bilance těchto dvojic se v r. 2017 pohybovala až ve výši 180 miliard dolarů. -   

Poznámky.  

Podnik a podnikání  

Thomas Luther   

Die Balance halten : Außenfinanzierung    

Udržovat rovnováhu : vnější financování   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 215 (7.11.2019), S. 48-49  

Dle průzkumu provedeného společností PwC mezi 250 německými podniky patřícími do kategorie 

"Mittelstand" (převážně malé a střední podniky) začínají německé firmy investovat do digitalizace. 

Otázkou je ovšem způsob financování digitalizace. Více než polovina dotazovaných firem zatím využívá 

tradiční formy financování, jako např. bankovní půjčky, do budoucna však bude nutné najít i jiné 

vhodnější zdroje. Financování projektů spojených s digitalizací prostřednictvím bankovních úvěrů je 

obtížné kvůli ručení, které obvykle banky požadují. -- K financování německých podniků spadajících 

do kategorie "Mittelstand" viz i další články speciální přílohy na s. 48-51.  

Leonid Korezkij   

Die Lohnsummenregelung in einem international agierenden Konzern : ausgewählte Praxisprobleme    

Úprava objemu mzdových prostředků v nadnárodním koncernu : vybrané problémy z praxe   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 45, S. 2482-2487  

Úprava objemu mzdových prostředků představuje z daňově-právního hlediska jednu z nejkomplikovanějších 

oblastí a i po deseti letech od jejího zavedení stále zůstává celá řada nejasností, s nimiž se ve zvýšené 

míře musejí potýkat zejména nadnárodní koncerny. V souvislosti s příliš obsáhlou a detailní definicí 

pojmu "objem mzdových prostředků", který je definován v zákonu o dědické dani (§ 13a odst. 3), 

finanční správa naznala, že je zapotřebí stávající právní úpravu zjednodušit. Autor analyzuje odchylky 

v obou zněních a poukazuje na některé praktické problémy, jimž byla, navzdory velkému množství 

literatury k tomuto tématu, věnována nedostatečná pozornost. Zaměřuje se zejména na problémy 

týkající se implementace tohoto ustanovení ve vícestupňových nadnárodních koncernech, navrhuje 

možná řešení a svá tvrzení doplňuje o názorné příklady z praxe. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.   

by Yongzheng Liu and Jie Mao  

How do tax incentives affect investment and productivity? : firm-level evidence from China    

Jak daňové pobídky ovlivňují investice a produktivitu? : poznatky založené na údajích 

čínských podniků   

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 11, (2019) No. 3, p. 261-291  

Čína přikročila v r. 2009 v reakci na celosvětovou finanční krizi k reformě DPH, kdy byl podnikům 

umožněn odpočet nákupu hmotného majetku od základu daně s cílem podpořit investice. Autoři na 

základě souboru dat z let 2005-2012 zjišťují dopady reformy na investice a produktivitu. Uvádějí, že 

jak investice, tak produktivitu reforma významně ovlivnila (investice se při porovnání s kontrolním 

souborem firem zvýšily o 38,4 %, produktivita o 8,9 %). - Poznámky.  

Christoph Schlautmann  

Reisebüros fürchten Insolvenzen : Thomas Cook    

Cestovní kanceláře se obávají insolvencí : Thomas Cook   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 193 (8.10.2019), S. 18   

Po krachu slavné cestovní kanceláře Thomas Cook se finančních problémů obávají další cestovní 

kanceláře. Pod značkou "Thomas Cook" působilo v Německu více než 1300 cestovních kanceláří, 

přičemž většina z nich patří samostatným vlastníkům. Tyto kanceláře spolupracovaly se zkrachovalým 

podnikem na základě franšízových smluv. Podniky byly ke spolupráci motivovány provizemi a nyní je 

čekají výpadky příjmů. Podle právníků dokonce hrozí, že část provizí budou muset kanceláře vracet 

zpět. Některá sdružení cestovních kanceláří volají po pomoci od státu. -- Viz i další článek na téže 

straně a rozhovor s investorem Guem Guangchangem na s. 28-29.  



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                          Informace Odborné knihovny MF                                                          

__________________________________________________________________________________________ 

28 

Rethinking McKinsey   

Přehodnocení podnikání společnosti McKinsey   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9170, p. 62  

Poradenská společnost McKinsey čelí v USA obviněním kvůli možnému střetu zájmů: na jedné straně 

společnost poskytuje služby firmám v úpadku, na straně druhé její přidružená společnost McKinsey 

Investment Office (MIO) může investovat do cenných papírů těchto společností. McKinsey obvinění odmítá. 

Společnost však v současné době čelí více výzvám: další z nich jsou také zásadní změny, ke kterým 

v poradenské oblasti dochází.  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Dirk Wohleb  

Den Lebensabend ohne finanzielle Sorgen genießen : private Rentenversicherung    

Jak si užít podzim života bez finančních starostí soukromé důchodové pojištění   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 197 (14.10.2019), S. 36-37  

Vkladatelé by se měli finančním zaopatřením na stáří začít zabývat včas. Žebříček sestavený v deníku 

Handelsblatt ukazuje, které soukromé důchodové pojištění se v Německu nejvíce vyplatí.   

State of denial : public pensions   

Stadium popírání : veřejné penze   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9169, p. 65-66  

Zaměstnanci veřejného sektoru ve Spojených státech jsou odkázáni na nedostatečně financované 

veřejné penzijní plány, přičemž řešení je zatím v nedohlednu. Schodky v penzijních plánech mohou 

být zmírněny vyššími příspěvky (ať už ze strany zaměstnanců či zaměstnavatelů), omezením požitků, 

popř. investováním. Způsob stanovení diskontních sazeb se u veřejných plánů oproti soukromým 

plánům liší, což vede ke zkreslení - zdá se, že financování veřejných penzí je méně nákladné, což ve 

skutečnosti neplatí. Deficity budou pravděpodobně vyšší, než ukazují nynější odhady. Další hrozbou 

je propouštění zaměstnanců ve veřejném sektoru ve snaze snížit náklady, tím však do systému přispívá 

méně osob, přičemž počet lidí, jimž jsou vypláceny požitky, se nemění. -- O dopadu nízkých 

úrokových sazeb na penze ve světě obecně viz FT č. 40250/2019 (18.11.2019), s. 17.   

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Problém s bydlením mají hlavně mladí   

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 9, s. 42-45  

Příspěvek informuje o struktuře bydlení v ČR a porovnává náklady spojené s bydlením u osob žijících 

v nájemním bydlení a těch s vlastním bydlením. Uvádí výsledky průzkumu názorů na situaci s bydlením 

v ČR se speciálním zaměřením na mladé lidi ve věku 20-30 let. Více než tři čtvrtiny dotázaných si 

přejí bydlet ve vlastním, největší pesimismus ohledně šance na dostupnost vlastního bydlení přitom 

vládne v Praze. Téměř polovina respondentů vnímá nedostatek bytů jako problém, který by už měla 

řešit vláda, jako nejčastější způsob řešení kompenzace rychle rostoucích cen nemovitostí dotázaní 

uvádějí bezúročné půjčky garantované státem, popř. zastropování cen nemovitostí. Dále jsou v příspěvku 

uvedeny představy mladé generace o jejich budoucím bydlení i ideálu prvního bydlení. Je uvedeno, že 

na budoucí vlastní bydlení si šetří více než polovina mladých. -- Viz také příspěvek v čas. Profi 

poradenství & finance č. 11/2019, s. 42-43.  

Lukáš Kovanda  

Rezidenční nemovitosti zřejmě čeká korekce, ty maloobchodní nikoli    

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 10, s. 20-21  

Ceny nemovitostí i nájemného v Česku citelně stoupají. O to překvapivější jsou nové údaje Eurostatu 

o podílu domácností vykazujících nadměrné náklady na bydlení (více než 40 % čistého příjmu 

domácnosti) v ČR, tento podíl činil v r. 2018 7,8 procenta, což je nejméně od r. 2005. Autor údaj 

porovnává se stavem v minulosti a také s podílem nadměrných nákladů na bydlení v r. 2018 v dalších 

státech EU. Srovnává také tempo zdražování tuzemských realit s vývojem v EU a identifikuje důvody 
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nadprůměrného růstu cen nemovitostí v ČR. Uvádí, že ceny rezidenčních nemovitostí jsou nadhodnocené, 

ČNB na konci r. 2018 odhadla jejich nadhodnocení na 15 procent, tudíž lze v případě zásadnějšího 

útlumu české ekonomiky očekávat mírnou korekci cen v méně atraktivních lokalitách. -- K vývoji 

hypotečního a realitního trhu v ČR k září 2019 viz infografika na s. 12-13 a více k hypotékám na s. 18-19.  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Antonín Daněk  

Odstupné    

Národní pojištění, Sv. 50, (2019) č. 11, s. 9-12  

Zákoník práce v ustanovení § 67 upravuje podmínky, za nichž se zaměstnancům vyplácí odstupné, což 

platí za běžnou praxi související s bezprostředním skončením zaměstnání. Ustanovení o pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění deklaruje, že se vyplacené odstupné nezahrnuje do vyměřovacího základu 

zaměstnance. Pojistné z odstupného se neodvádí a to navzdory tomu, že je řazeno mezi daněné příjmy. 

Jiná situace ovšem nastává v případě, že by byla smlouva o odstupném uzavřena interně a ne v souladu 

s uplatněním pracovníkova nároku dle zákoníku práce - tehdy by se totiž pojistné odvádělo, a to 

rovněž i u sociálního pojištění. Autor pracuje s názornými příklady z praxe, na nichž ilustruje správný 

postup v otázkách odstupného, shrnuje změny platné od ledna 2015 a vysvětluje vztah mezi 

odstupným a zdravotním, resp. sociálním pojištěním.   

Kateřina Duspivová  

Produktivita práce a odměňování v duální ekonomice : role zahraničních investic v České republice    

Politická ekonomie, Sv. 67, (2019) č. 5, s. 511-529  

Blíže k problematice vztahu zahraničních investic, produktivity práce a úrovně odměňování. Autorka 

uvádí, že vlivem přílivu zahraničních investic dochází v hostitelských zemích ke vzniku duální 

ekonomiky, v níž vykazují subjekty v zahraničním a domácím vlastnictví odlišné vzorce chování. Tato 

dualita stojí i v pozadí české ekonomiky. V článku se pokouší kvantifikovat rozsah stávající duality 

mezi zahraničními a domácími subjekty v ČR a primárně se zaměřuje na dualitu z hlediska 

produktivity práce. Zvláštní pozornost věnuje také vztahu produktivity práce a úrovně odměňování. 

Zjištění ukazují, že subjekty pod zahraniční kontrolou vykazují statisticky významnou vyšší úroveň 

sledovaných ukazatelů. - Poznámky.  

Ladislav Jouza  

Příprava kolektivních smluv na rok 2020    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 15, (2020) č. 1, s. 15-18  

Blíže k vyjednávání o právech a nárocích ze sociální a pracovněprávní oblasti ve prospěch zaměstnanců 

mezi zástupci vedení podniku a představiteli odborové organizace. Autor informuje o právní úpravě 

kolektivních smluv, o tom, kdo sjednává kolektivní smlouvu, a o obsahu a cílech kolektivního 

vyjednávání. Věnuje se oblastem práv ve mzdové a platové oblasti, delší dovolené, zaměstnaneckým 

benefitům, sick days, nárokům pro skupiny zaměstnanců a dalším výhodám, které mohou být sjednány 

v kolektivní smlouvě podle zákoníku práce.   

Státní politika zaměstnanosti ve světle chystaných změn   

Národní pojištění, Sv. 50, (2019) č. 11, s. 17-21  

Trend nárůstu volných pracovních pozic, na něž jsou kladeny jen minimální kvalifikační požadavky, 

je na vzestupu. Vlivem nízké nezaměstnanosti, která se k 31.8.2019 pohybovala na úrovni 2,7 %, jsou 

zaměstnavatelé ochotni přijmout i pracovníky ze zahraničí, jelikož na jedno volné pracovní místo 

připadá pouze 0,6 uchazeče o zaměstnání. MPSV přichází s návrhem změn v oblasti práce a zaměstnanosti, 

které by měly přinést zlepšení fungování Úřadu práce České republiky, úpravu pravidel zaměstnávání 

cizinců a celkově tak reagovat na aktuální problémy a budoucí výzvy spočívající např. ve stárnutí 

populace nebo v tzv. 4. průmyslové revoluci. Součástí návrhu je zřízení Rady trhu práce, v níž by 

zasedali zástupci státní správy, organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců, organizací samospráv a 

experti z řad akademiků, čímž by došlo ke zlepšení koordinace celostátní politiky zaměstnanosti. 

Autorka shrnuje navrhované změny, popisuje aktuální stav na trhu práce ČR a akcentuje problémy 

související mimo jiné s nízkým podílem regionální mobility pracovníků.   
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Hélène Baudchon  

The scope of job polarization in France  [elektronický zdroj]   

Rozsah polarizace na pracovním trhu ve Francii   

Conjoncture, No. 7 (2019), p. 12-22  

Příspěvek posuzuje rozsah polarizace na trhu práce ve Francii, což je jev, při kterém dochází ke 

snižování počtu středně kvalifikovaných pracovních míst a naopak ke zvyšování počtu pracovních 

míst s nízkou a vysokou kvalifikací. K polarizaci na trhu práce ve Francii do jisté míry dochází. 

Příčinou je technologický pokrok spolu s globalizací a dalšími faktory (regulace na trhu práce, posílení 

sektoru služeb a stárnoucí populace). - Poznámky. -- Příspěvek je dostupný i ve francouzské jazykové verzi. -- 

Aktuálně k francouzskému trhu práce viz i studie DG Trésor (čas. Trésor economics č. 238/2019 a 

239/2019). Týkají se počtu odpracovaných hodin a krátkodobých pracovních smluv ve Francii. Plný 

text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/11/Conjoncture_7_2019.pdf   

Alžběta Vejvodová  

Výpočet dovolené se změní, má pomoci zkráceným úvazkům    

Právní rádce, Sv. 27, (2019) č. 11, s. 40-42  

Seznámení s připravovaným kompromisním návrhem novely zákoníku práce, na kterém se shodla 

tripartita na podzim 2019. Návrh v konečné podobě řeší hlavně praktické problémy, jako jsou pravidla 

pro doručování písemností zaměstnancům a nový výpočet dovolené, který by měl více odrážet 

flexibilitu trhu práce. Také se zvyšuje odškodnění pro rodiny obětí pracovních úrazů, zavádí se 

příspěvek na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání a pravidla pro sdílení pracovního místa. 

Příspěvek blíže představuje změnu ve výpočtu dovolené, který má být nově založen na týdenní 

pracovní době, resp. počítání hodin. Autorka zdůrazňuje, že kompromisní podobu novely může ohrozit 

poslanecký návrh na zákonnou garanci pěti týdnů dovolené. V závěru shrnuje body, které by 

ministerstvo práce a sociálních věcí rádo prosadilo k uzákonění další novelou.   

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Práce a mzda  

Sv. 67, (2019) č. 11  

Přechod na eNeschopenky: elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 1. část (s. 8-12); 

Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020 (s. 13-14); Dohody a nemoc 

zaměstnance ve zdravotním pojištění (s. 24-27); Platby státu a odpočty od 1.1.2020 ve zdravotním 

pojištění (s. 28-30); Rodinná daňová politika v Česku je efektivní - daňové zvýhodnění (s. 46-47); 

Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře - judikát (s. 48-52).  

Práce a mzda  

Sv. 67, (2019) č. 12  

Přechod na eNeschopenky: elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 2. část (s. 9-12); 

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní 

neschopnosti (s. 13-17); Parametry sociálního pojištění pro rok 2020 - důchodové pojištění, nemocenské 

pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (s. 18-23); 

Inspekce práce a dovolená (s. 24-26); Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům (s. 27-33); 

OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020 (s. 34-38).  

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

Sv. 15, (2020) č. 1  

Konec roku ve mzdové účtárně (s. 3-7); Valorizace důchodů - 1. leden 2020 (s. 11-14); Konkurenční 

jednání zaměstnance po skončení pracovněprávního vztahu (1.) (s. 21-24); Nakládání s obecním 

majetkem (2.) - judikatura Nejvyššího soudu ČR (s. 27-31); Rozvázání pracovního poměru (2.) - 

nejnovější judikatura (s. 32-36); Přídavek na dítě (s. 37-41); Požádání o roční zúčtování daně a poplatník 

s příjmy ze závislé činnosti (s. 42-44); Zápůjčka, úvěr, výpůjčka a výprosa z hlediska daně z příjmů (s. 45-49); 

Účetní závěrka vybraných účetních jednotek (s. 59-62); Zaměstnanci ÚSC pracují doma (s. 68-71).  

 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/11/Conjoncture_7_2019.pdf
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Právo  

Golo Weidmann  

Datenschutzrechtliche Anforderungen an die Einrichtung interner Hinweisgebersysteme unter 

Berücksichtigung der EU-Whistleblowing-Richtlinie    

Požadavky na ochranu dat v souvislosti se zřízením vnitřního systému informování s ohledem na 

směrnici EU o whistleblowingu   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 43, S. 2393-2398  

Dne 7.10.2019 schválila Evropská rada, po předchozím souhlasu Evropského parlamentu, směrnici 

týkající se ochrany osob oznamujících porušování práva EU (tzv. whistleblowing). V popředí směrnice 

stojí ochrana oznamovatelů, jimž by mělo být zaručeno, aby po nahlášení nebyli konfrontováni 

s žádnými represemi, např. formou propouštění nebo jiných postihů. Jednotlivé členské státy EU by 

tuto směrnici měly do dvou let včlenit do svých národních právních předpisů. Následně by mělo v rámci 

jednotlivých podniků s více než 50 zaměstnanci dojít ke vzniku speciálních systémů, které by 

umožnily informovat o potenciálních činech, jež nejsou v souladu s právem EU. Při podobných 

hlášeních však bude docházet ke zpracování osobních údajů, jejichž stupeň ochrany chce nyní Unie 

kodifikovat stanovením minimálních standardů na ochranu osobních dat informátorů a obviněných. 

Článek shrnuje důležité požadavky, které musejí být v tomto ohledu splněny, a pojednává o fungování 

systému whistleblowingu jako takovém. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M11.   

Ondřej Frinta, Dita Frintová, David Elischer   

Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice. Díl první,  Obecné poznatky a jednotlivé 

druhy dluhu  

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 21, s. 725-735  

Autoři se zaměřují na aktuálně diskutovanou problematiku tzv. dětských dlužníků a s ní související 

úpravu způsobilosti nezletilých k právním jednáním a úpravu pravidel pro správu jejich jmění 

zákonnými zástupci. V této části přibližují historický vývoj úpravy právního jednání nezletilých, 

správy jejich jmění a vyživovací povinnosti rodičů k dětem (od římského práva, přes ABGB až po 

vývoj v Československu po skončení druhé světové války do současnosti). Poté představují současnou 

právní úpravu danou občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., kterou charakterizují jako nejpropracovanější 

ve srovnání s dřívejšími úpravami. Kromě pravidel obecných jsou v ní obsažena také pravidla dílčí, 

zpřesňující, jejichž účelem je další zvýšení právní jistoty při právním jednání s nezletilými. Následně 

rozebírají pohled na jednotlivé druhy dluhu, u kterých se problém dětských dlužníků objevil: poplatky 

za komunální odpad, dluhy za jízdné bez platné jízdenky, regulační poplatky ve zdravotnictví, 

smlouvy s mobilními operátory, dluhy v souvislosti s výpůjčkami z veřejných knihoven a dluhy z nájmu 

bytu nebo domu. - Poznámky.  

Michal Malaník  

Empirické zkoumání metodologie interpretace práva    

Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Sv. 27, (2019) č. 2, s. 169-188  

Bližší pohled na možnosti empirického zkoumání v oblasti metodologie interpretace práva. Autor 

nejprve stručně pojednává o empirickém zkoumání ve světové i tuzemské odborné literatuře a 

informuje o nejpodstatnějších zahraničních výzkumech na toto téma. Představuje základní techniky 

empirického výzkumu a jejich využití v předmětné oblasti spolu s vytyčením jejich možností. Posléze 

hodnotí úskalí, která s sebou přináší empirická šetření v právu, i ta, která vyplývají ze současného 

stavu českého soudnictví. Přestože je primární zájem kladen na interpretaci práva v rámci aplikačního 

procesu, tedy zejména jakým způsobem se dají zkoumat interpretační postupy soudů, článek 

nezapomíná i na fázi právotvorby. Dále autor přibližuje průběh a vybrané výsledky pilotního 

výzkumu, který byl proveden s několika soudci Nejvyššího soudu. - Poznámky.  

Marcela Káňová  

Jak využít compliance v soutěžním právu    

Právní rádce, Sv. 27, (2019) č. 11, s. 48-51  

Článek se zaměřuje na opatření cílící na dodržování pravidel soutěžního práva (soutěžní compliance) 

v českých podnicích a na rozvoj compliance programů v této oblasti v českém právním prostředí. 
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Autorka uvádí, že rozvoj soutěžních compliance programů v ČR nastal především po přijetí zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob a po jeho zásadní novele z r. 2016. Představuje dva druhy 

účinků compliance programu (preventivní a zproštění se odpovědnosti za nezákonné jednání) i hodnocení 

potenciálních ex post účinků compliance programů pohledem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Shrnuje také náležitosti soutěžních compliance programů a rozebírá, v jakém případě mají tyto 

programy význam pro podniky. Autorka zdůrazňuje, že soutěžní úřady vcelku podporují tvorbu 

compliance programů, jejich význam ale spatřují pouze v rovině preventivní. - Poznámky.  

Jiří Kindl   

K problematice promlčení nároku na náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva    

Antitrust, Sv. 2019, č. 2, s. 37-44  

Zákon č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, zavedl několik institutů za 

účelem posílení či usnadnění pozice poškozeného při vymáhání nároku na náhradu škody způsobené 

omezováním hospodářské soutěže. Jedním z těchto institutů je zvláštní úprava promlčení nároků 

spadajících do předmětu tohoto zákona. Zvláštní pravidla týkající se délky a běhu promlčecí lhůty jsou 

obsažena v § 9. Článek přináší výklad předmětného ustanovení § 9 zákona o náhradě škody v oblasti 

hospodářské soutěže a upozorňuje na některé nejasné aspekty. Autor se zabývá charakterem promlčení, 

délkou a počátkem běhu promlčecí lhůty, překážkami jejího běhu a přerušením i prodloužením promlčecí 

lhůty vůči zvýhodněným porušitelům. - Poznámky.  

Václav Petrmichl   

Koordinovaná správní rozhodnutí a řešení rozporu    

Správní právo, Sv. 52, (2019) č. 7, s. 347-367  

Článek se v širších procesních souvislostech věnuje problematice řešení rozporu při vydávání 

koordinovaných správních rozhodnutí dle ustanovení § 149 správního řádu. Koordinovaná rozhodnutí 

jsou výsledkem společné vůle více spolurozhodujících orgánů. Autor přibližuje českou právní úpravu 

pravidel pro řešení rozporu při vydávání koordinovaných rozhodnutí, rozsah aplikovatelnosti těchto 

pravidel i časové souvislosti řešení rozporu. Věnuje se otázkám, jak definovat rozpor; mezi kterými 

procesními subjekty může rozpor vzniknout; kterým subjektům je svěřeno rozpor řešit; jakými způsoby 

lze rozpor řešit; co je výsledkem řešení; jakou má výsledek právní formu i dalším souvisejícím 

procesním otázkám. Autor uvádí, že právní úprava tvoří v zásadě ucelený a funkční celek garantující 

procesní prostředky, prostřednictvím nichž lze transparentně a přezkoumatelným způsobem dospět ke 

kompromisnímu vyřešení kolidujících aktů. Poskytuje rovněž dostatečné záruky účastníkům řízení a 

garantuje procesní možnosti obrany proti výsledku řešení rozporu. - Poznámky.  

Kateřina Staňková, Michala Zalapačová   

Moderace trestů ve správním soudnictví    

Právní rádce, Sv. 27, (2019) č. 11, s. 58-60  

Pokud správní orgán v řízení o přestupku uloží trest, může jej správní soud v případě přezkumu 

daného rozhodnutí zmírnit či od něho úplně upustit, tedy přistoupit k tzv. moderaci. Příspěvek 

seznamuje s podmínkami, které musí být splněny pro použití moderace. Dále autorky shrnují zásadní 

myšlenky, které přinesla aktuální rozhodovací praxe, jejichž reflektování ve správních žalobách může 

vést ke zvýšení šancí na snížení či upuštění od uloženého správního trestu. Uvádějí, že se správní 

soudy věnují zejména posouzení otázky, zda je uložený trest zjevně nepřiměřený. Potvrdily také 

tendenci vyžadovat po žalobcích řádné a detailní zdůvodnění jejich návrhu na snížení či upuštění od 

správního trestu. - Poznámky.  

Aleš Musil   

Německý a evropský přístup k mnohostranným síťovým trhům : (s přihlédnutím k rozhodnutí 

německého Bundeskartellamtu ve věci Facebook z února 2019)    

Antitrust, Sv. 2019, č. 2, s. 52-58  

Článek přibližuje nejnovější vývoj v oblasti soutěžně právní "digitální" problematiky, charakteristické 

mnohostrannými síťovými trhy a síťovými obchodními modely, které kontroluje několik dominantních 

internetových hráčů. Autor se zaměřuje na novelu německého zákona proti omezování hospodářské 

soutěže (GWB) a na rozhodnutí německého soutěžního úřadu (Bundeskartellamt) ve věci Facebook 
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z 6. února 2019. Toto rozhodnutí vyvolalo vlnu diskusí nad budoucností ochrany hospodářské soutěže 

ve vztahu k samotným internetovým gigantům i k jiným právním odvětvím, jako je ochrana osobních 

údajů či ochrana spotřebitele, také v rámci celé Evropské unie. Autor krátce shrnuje postoj EK k dané 

problematice, od snah o celoevropskou regulaci jednotného digitálního trhu, stimulaci elektronického 

obchodu a novou politiku ochrany spotřebitele až po poměrně konzervativní přístup Generálního 

ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP). - Poznámky.  

Ondřej Zezulka  

O postavení insolvenčního správce    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 21, s. 748-757  

Autor se zaměřuje na institut insolvenčního správce, na vývoj právní úpravy tohoto institutu a na 

hledání univerzálně akceptované teorie postavení insolvenčního správce v českém právním řádu. Po 

historickém exkurzu do vývoje konkurzního práva a funkce konkurzního správce v období od konce 

19. století do 50. let 20. století autor rozebírá různé náhledy na postavení insolvenčního správce 

v insolvenčním řízení. Přibližuje také některé zahraniční teorie postavení insolvenčního správce a 

upozorňuje, že hybridní povaha institutu zahrnující vzájemně se vylučující soukromoprávní a veřejnoprávní 

charakteristiky v praxi vykazuje celou řadu problematických momentů. Na základě právní analýzy se přiklání 

k požadavku na komplexní vyjasnění povahy insolvenčního správce v justičním systému, z něhož 

vyplývá míra interakce s ostatními procesními subjekty, rozsah kompetencí a svěřených pravomocí 

atd. Dle autorova názoru připouští současný vývoj příklon k třem diametrálně odlišným konceptům 

respektujícím zásady insolvenčního řízení. - Poznámky.  

Zuzana Dvořáková  

Povaha směnečného vyplňovacího práva    

Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Sv. 27, (2019) č. 2, s. 189-209  

Sjednání směnečného vyplňovacího práva je jedním z pojmových znaků blankosměnky. Společně 

s jejím vydáním výstavce uděluje směnečné vyplňovací právo, kterým opravňuje nabyvatele blankosměnky 

k jejímu pozdějšímu doplnění, a tedy i k její přeměně na směnku úplnou. Autorka se zabývá povahou 

tohoto práva, která je stěžejní pro navazující otázky týkající se jeho promlčení či převoditelnosti. 

Zařazuje směnečné vyplňovací právo do systému práv a objasňuje jeho podstatu. Charakterizuje jeho 

základní rysy, rozebírá názory na jeho podstatu v české a slovenské odborné literatuře a srovnává je 

s názory zahraničních autorů (německá, rakouská a švýcarská doktrína). Pohlíží na směnečné 

vyplňovací právo jako na zmocnění (zastoupení) i jako na utvářecí právo (kompetenční oprávnění). Na 

základě svého rozboru toto právo zařazuje mezi utvářecí práva, jejichž systematické zpracování v českém 

právním prostředí ale chybí. - Poznámky. -- K protismluvnímu doplnění blankosměnky viz Časopis 

pro právní vědu a praxi č. 3/2019, s. 363-385.  

Luboš Tichý  

Problematika litispendence a jejích následků v nařízení Brusel I bis i ve vztahu k třetím státům    

Právník, Sv. 158, (2019) č. 11, s. 1010-1030  

Stručná analýza institutu litispendence (překážka zahájeného řízení) v nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti, 

uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis) a následné 

ověření podmínek otevření této úpravy vůči třetím státům. Hlavním účelem úpravy litispendence je 

zabránit vzniku navzájem neslučitelných soudních rozhodnutí. Autor nejprve stručně rozebírá problematiku 

paralelních řízení a nástroje jejich řešení i nástroje řešení následků litispendence. Poté se zabývá předpoklady, 

které jsou relevantní pro otevření nařízení Brusel I bis ve vztahu ke třetím státům s ohledem na 

fenoném litispendence v mezinárodním měřítku. Blíže rozebírá pojem identity řízení jakožto základ 

námitky litispendence ve všech jeho dimenzích a pokouší se o řešení vybraných problémů regulace 

litispendence. Uvádí, že při úvahách o rozšíření bruselského systému na třetí státy je třeba pečlivě 

hodnotit základní předpoklady fungování justice těchto států jako účastníků justiční spolupráce. Pro 

řešení překážky i následků litispendence ve vztahu k třetím státům platí v podstatě zásady uplatňované 

v rámci EU podle čl. 29, resp. 30 nařízení. - Poznámky. 
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Tomáš Grygar   

Procesní jednání (úkony) právnické osoby v řízení o přestupku    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 20, s. 705-713  

Jednou z nejpodstatnějších změn, kterou přinesl nový zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, je zavedení jednotného pojmu přestupek pro veškeré správní delikty (s určitými výjimkami). 

V důsledku toho začaly pod režim tohoto zákona plně spadat i tehdejší správní delikty právnických osob. 

Autor analyzuje právní úpravu s ohledem na řízení o přestupku právnické osoby. Vymezuje specifika 

procesního jednání (úkonů) právnické osoby v řízení o přestupku, okruh fyzických osob způsobilých 

jménem právnické osoby jednat a nastiňuje meze daného procesního jednání. Dovozuje, že právnická 

osoba má v řízení o přestupku procesní způsobilost. Rovněž upozorňuje na jisté rozpory mezi 

ustanoveními právních předpisů. Jako závažný problém identifikuje, že kvůli příliš obecné úpravě 

procesního jednání právnické osoby (nereflektující specifika řízení o přestupku právnických osob) 

nelze vyloučit, že v řízení jménem právnické osoby bude moci činit úkony např. i fyzická osoba, která 

je v téže věci osobou obviněnou. - Poznámky.  

Pavel Koukal   

Soutěžní compliance ve Spolkové republice Německo    

Antitrust, Sv. 2019, č. 2, s. 59-61  

Rozbor aktuálního stavu soutěžní compliance v Německu. Autor upozorňuje, že ačkoliv německý 

Spolkový kartelový úřad (Bundeskartellamt) dosud nevydal ucelený poziční dokument k soutěžní 

compliance, dochází v německém podnikovém i akademickém prostředí již řadu let k výraznému 

rozvoji soutěžní compliance. Identifikuje determinanty rozvoje podnikových opatření na dodržování 

pravidel hospodářské soutěže v německém prostředí. Následně shrnuje postoj nezávislého úřadu na 

ochranu hospodářské soutěže (Bundeskartellamt) k problematice compliance v soutěžních vztazích 

i pozici odvětvových a oborových sdružení německých podniků (Gesamtverband) k otázkám soutěžní 

compliance. V závěru stručně informuje o fungování soutěžní compliance v Německu na korporátní úrovni. - 

Poznámky.  

Jan M. Passer  

Srovnání některých aspektů přezkumu zákonnosti (správních rozhodnutí) českými a unijními soudy    

Správní právo, Sv. 52, (2019) č. 7, s. 385-397  

Autor, soudce Tribunálu SDEU, prostřednictvím několika příkladů ukazuje některé rozdíly odrážející 

odlišné hodnotové ukotvení českých správních soudů (zejména na základě judikatury Nejvyššího 

správního soudu) a správního soudu unijního (Tribunálu), resp. různě kladené akcenty v rámci shodného 

katalogu hodnot a základních lidských práv. Představuje a porovnává složení NSS a Tribunálu, upozorňuje 

na aspekty, které mají vliv na vnitřní i vnější komunikaci soudů, a shrnuje jejich vzájemné odlišnosti. 

Poté autor zdůrazňuje význam rozhodnutí Soudního dvora ve věci Georgsmarienhütte (C-135/16), 

které radikálně posunulo rozdělení kompetencí mezi Soudním dvorem a Tribunálem a ještě výrazněji 

mezi unijními a národními soudy. Následně provádí stručné srovnání některých aspektů přezkumu 

zákonnosti (správních rozhodnutí) českými (správními) a unijními soudy. - Poznámky.  

Vláda schválila návrh novely zákona o soudech a soudcích   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 20, příl. Legislativa s. i-ii  

Informace k vládnímu návrhu zákona z října 2019, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a 

soudcích. Schválený návrh novely vychází primárně z doporučení Skupiny států proti korupci 

(GRECO), jež upozornilo na nedostatečná pravidla k zajištění jednotných a transparentních postupů 

při výběru soudců i soudních funkcionářů. Obsahuje také revizi institutu přísedících v trestních 

řízeních. Součástí jsou rovněž úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a 

automatickým generátorem přidělování případů. Dále je navržena jednotná úprava výběru soudních 

funkcionářů - předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Nově vložený § 85a zavádí 

oznamovací režim týkající se vedlejší činnosti soudců, výslovně se zakotvuje zákaz působení soudců 

ve statutárních, řídících a kontrolních orgánech podnikajících právnických osob. 
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Vláda schválila návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 21, příl. Legislativa, s. i-ii  

Informace o připravované novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. 

z října 2019. Návrh byl připraven na základě Plánu legislativních prací vlády na r. 2018, předchozí 

změny zákona o svobodném přístupu k informacím byly provedeny zákonem č. 111/2019 Sb. (např. přijetí 

institutu tzv. informačního příkazu). Článek popisuje novelizační okruhy, navrhovanou změnu zákona 

č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a představuje implementované evropské 

směrnice (č. 2003/98/EU ve znění č. 2013/37/EU; 2003/4/ES). Základním cílem změn je poskytnout 

přiměřenou možnost ochrany povinným subjektům, které vyřizují zjevně obstrukční žádosti o informace. 

V tomto směru předvídá návrh dvě řešení: zavedení zálohy na úhradu nákladů a doplnění zneužití 

práva na informace jako výslovného důvodu pro odmítnutí žádosti o informace.   

Statistika. Demografie. Sociologie  

Eva Henzlerová  

Co přinesla minulá sčítání    

Statistika & my, Sv. 9, (2019) č. 10-11, s. 28-31  

Přehledné seznámení s moderními sčítáními lidu konanými v období 1869-2011 na území dnešní ČR 

se zaměřením na dynamiku vývoje celkového počtu obyvatelstva, proměny jeho věkové struktury, 

národnostní složení i počty cizinců a jejich věkovou strukturu a region původu. V závěru autorka 

charakterizuje význam dat získaných z tohoto typu statistického šetření. -- Historický pohled na sčítání 

obyvatelstva na našem území přinášejí články na s. 22-27, o připravovaném sčítání 2021 viz s. 32-34.  

Robert Guest  

The magic of migration    

Kouzlo migrace  

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9169, centr. sect. (12 p.)   

Podle odborníků je migrace prospěšná z ekonomického hlediska nejen pro samotné migranty, ale i pro 

státy, které cizince přijímají, a také pro země, odkud tito lidé pocházejí. Migraci však brání politické 

překážky. Ve speciální příloze jsou rozebrány dopady migrace vysoce kvalifikovaných osob i osob s nízkou 

kvalifikací; dále jsou diskutovány způsoby, jak se vypořádat s často uváděnými negativními důsledky 

migrace, a jsou popsány přínosy spojené s tzv. "hlasováním nohama" (foot voting). -- K tématu 

viz i příspěvek na s. 15-16.  

Karolína Zábojníková  

Vztahy se zahraničím zásadně ovlivňují českou ekonomiku    

Statistika & my, Sv. 9, (2019) č. 10-11, s. 18-19  

Statistický pohled na meziroční růst hrubého domácího produktu v ČR ve 2. čtvrtletí 2019 doplněný 

analýzou jednotlivých složek ovlivňujících sledovaný vývoj (spotřeba domácností a vládních institucí, 

investiční aktivita, zahraniční poptávka, bilance zahraničního obchodu se zbožím a službami a jeho 

dynamika). -- Blíže k investiční aktivitě viz s. 20.   

Účetnictví  

Jáchym Lukeš  

Analýza dopadů IFRS 9 na bankovní sektor v České republice  [elektronický zdroj]   

Český finanční a účetní časopis, Sv. 14 (2019), č. 3, s. 17-31  

Autor v článku analyzuje dopady mezinárodního účetního standardu IFRS 9 - Finanční nástroje na 

český bankovní sektor. Jedním z impulzů pro vytvoření tohoto standardu byla finanční krize z r. 2008. 

Standard by mj. měl přispět k větší stabilitě bankovního sektoru. Článek se věnuje konkrétně dopadům 

změny klasifikace aktiv a nové metody snižování hodnoty aktiv na bankovní sektor v ČR. Oproti 

dřívějším studiím a předpokladům byly účinky IFRS 9 na bankovní sektor v ČR nižší, než se 

očekávalo. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/12/Cesky_financni_a_ucetni_ 

casopis_3_2019_str_17-31.pdf   

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/12/Cesky_financni_a_ucetni_casopis_3_2019_str_17-31.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/12/Cesky_financni_a_ucetni_casopis_3_2019_str_17-31.pdf
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Kateřina Polachová, Libuše Müllerová   

Interpretace Národní účetní rady pomáhají účetním a auditorům  [elektronický zdroj]   

Český finanční a účetní časopis, Sv. 14 (2019), č. 2, s. 5-20  

Autorky se v článku zabývají Národní účetní radou (NÚR) a jejími úkoly. NÚR je sdružení Komory 

auditorů, Komory daňových poradců, Svazu účetních a Fakulty financí a účetnictví VŠE, jednání NÚR 

se však mohou účastnit i zástupci Ministerstva financí ČR. Jednou z činností NÚR je interpretace 

účetních předpisů. V článku je tento proces analyzován a následně jsou prezentovány výsledky dotazníkového 

šetření, ve kterém autorky zjišťovaly využívání interpretací certifikovanými účetními a auditory. 

Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/11/Cesky_financni_a_ucetni_casopis_ 

2_2019_str_5-20.pdf   

Libuše Müllerová, Michal Šindelář   

Odpovědnost auditora ve vztahu k transferovým cenám  [elektronický zdroj]   

Český finanční a účetní časopis, Sv. 14 (2019), č. 2, s. 21-36  

Úkolem auditorů je zaručit uživatelům účetní závěrky, že informace v účetní závěrce podávají věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s platnými předpisy. Auditor je zavázán oznamovací 

povinností v případě zjištění skutečností, které mohou naplnit skutkovou podstatu hospodářského 

trestného činu, úplatkářství či trestných činů proti majetku. S tím souvisí i problematika transferových 

(převodních) cen, které velké společnosti často používají k daňové optimalizaci. V některých 

případech však bývá problematické určit, kdy je daňová optimalizace prostřednictvím převodních cen 

ještě legální. Autoři v článku po úvodu do problematiky ověřují prostřednictvím vlastního výzkumu 

dvě hypotézy: H1) Auditor odpovídá za nastavení transferových cen; H2) Nejvyšší správní soud 

nebere v otázce transferových cen v úvahu argumentaci pomocí auditované závěrky s výrokem bez 

výhrad. Z analýzy právních předpisů vyplývá, že za nastavení transferových cen odpovídá účetní 

jednotka (ne auditor), auditor je nicméně odpovědný za ověřování transakcí mezi spřízněnými 

osobami a za výrok k účetní závěrce. Druhou hypotézu autoři potvrdili. - Poznámky. -- Viz také čas. 

Auditor č. 8/2019, s. 13-16. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.529   

Giampaolo Arachi and Valeria Bucci   

The role of taxes in earnings management : evidence from writedowns of long-term equity investments    

Vliv daní na řízení výsledku hospodaření : poznatky o trvalém snižení hodnoty dlouhodobých 

kapitálových investic  

FinanzArchiv, Vol. 75, (2019) No. 3, p. 229-265  

Autoři se zabývají vztahem mezi daněmi a strategickým řízením finančních výkazů (praktikou zvanou 

"earnings management", která se někdy překládá jako "řízení výsledku hospodaření"). Konkrétně se 

soustředí na rozhodnutí o trvalém snížení hodnoty dlouhodobých kapitálových investic v rozvaze 

firmy v reakci na změnu daňových předpisů v Itálii - zkoumají, zda má změna daňové legislativy vliv 

na načasování a rozsah snížení hodnoty. Vliv změny daňových zákonů na načasování snížení hodnoty 

byl potvrzen, daňové zatížení firem se však výrazně nezměnilo. - Poznámky. -- Článek je součástí 

speciálního čísla s tématem "Insignificant Results in Public Finance".   

Pavla Slavíčková  

Vliv díla Luca Pacioliho na vývoj účetnictví na našem území  [elektronický zdroj]   

Český finanční a účetní časopis, Sv. 14 (2019), č. 3, s. 5-16  

Autorka se zabývá z historického pohledu účetnictvím na českém území po zveřejnění díla Luca 

Pacioliho, muže, který je považován za "otce podvojného účetnictví". Pacioli vydal svoje dílo v r. 1494. 

Z výzkumu vyplývá, že na českém území (podobně jako např. v Polsku) nedošlo v tehdejší době 

k rozšíření Pacioliho spisů. Různé historické manuály poukazují na používání jiné účetní soustavy. 

Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.532   

Martin Kučera  

Vykazování intelektuálního kapitálu v návaznosti na standardy IFRS  [elektronický zdroj]   

Český finanční a účetní časopis, Sv. 14 (2019), č. 3, s. 53-70  

Autor analyzuje výroční zprávy společností, které připravují své výkazy dle standardů IFRS, s cílem 

zhodnotit úroveň zveřejňovaných informací dle standardu IFRS 38 - Nehmotná aktiva. Vybrány byly 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/11/Cesky_financni_a_ucetni_casopis_2_2019_str_5-20.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2019/11/Cesky_financni_a_ucetni_casopis_2_2019_str_5-20.pdf
https://doi.org/10.18267/j.cfuc.529
https://doi.org/10.18267/j.cfuc.532
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firmy zařazené do akciového indexu TecDax. Zkoumané společnosti se podle autora drží standardu, na 

vykazování informací v oblasti intelektuálního kapitálu však příliš důraz nekladou. - Poznámky. Plný 

text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.cfuc.535   

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Auditor  

Sv. 26, (2019) č. 8  

Problematika spřízněných osob v Mezinárodních auditorských standardech (s. 7-9); Kdo jsou spřízněné 

strany (s. 10-12); Transferové ceny z pohledu auditora (s. 13-16); Daňová problematika v souvislosti 

s transakcemi mezi spřízněnými osobami (s. 17-20); Posouzení práce klientova experta v oblasti 

převodních cen (s. 21-23); Výkaznictví a audit v malých a středních podnicích (s. 24-26); Doplňující 

aspekty k auditorské problematice spřízněných stran (s. 27-28); Spřízněné strany pohledem forenzních 

auditorů: rozhovor s odborníky na forenzní audit (s. 29-31); Na co by se u přezkoumání nemělo 

zapomínat? (s. 32-35).  

Účetnictví v praxi   

Sv. 23, (2019) č. 11  

Zaměstnanecké benefity a naturální mzda (s. 4-9); Zdaňovací období pro účely DPH (s. 10-13); 

Průvodce Koordinačními výbory - 16. část (s. 19-27); Jednoduché účetnictví v podmínkách roku 2019 

(s. 30-34); Evidence skutečných majitelů právnických osob - povinnost zápisu do 1.1.2019 (s. 35-36).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru   

Sv. 17, (2019) č. 11  

Novela zákona o evidenci tržeb - č. 256/2019 Sb. (s. 3-6); Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 

2019 (s. 7-14).  

Veřejná správa  

Tomáš Ščerba, Petr Kalenský  

Digitální ústava změní způsob komunikace s úřady    

Právní rádce, Sv. 27, (2019) č. 11, s. 62-67  

K zefektivnění činnosti veřejné správy pomocí informačních technologií má přispět návrh zákona o právu 

na digitální služby, který byl v Poslanecké sněmovně schválen na začátku listopadu 2019 (sněmovní 

tisk č. 447). Jeho hlavním cílem je zakotvit do českého právního řádu vymahatelné právo fyzických a 

právnických osob na poskytnutí služeb orgány veřejné moci v digitální podobě a odpovídající 

povinnost veřejné moci tyto služby poskytovat. Zákon by měl zrovnoprávnit elektronickou podobu 

poskytované služby s klasickou listinnou. Má sloužit jako obecný předpis zastřešující dílčí legislativu 

definující principy digitální agendy veřejné správy, proto se mu říká digitální ústava. Článek rozebírá, 

co se myslí digitální službou a katalogem služeb, jaké jsou sankce při nesplnění povinnosti a dále se 

zaměřuje na právo na vydání potvrzení o provedení příslušného úkonu vůči orgánu veřejné moci a na 

možnost úředního ověření elektronického podpisu. Poté představuje úpravu sdílení údajů a některé 

procesní aspekty. - Poznámky.  

Alexander J. Bělohlávek  

Jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců : výkon činnosti rozhodce zaměstnancem státní 

správy a ve srovnání s dalšími činnostmi (znalecká činnost, tlumočnická činnost aj.)    

Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Sv. 27, (2019) č. 3, s. 311-347  

Detailní analýza možnosti státních zaměstnanců konajících státní správu vykonávat současně činnost 

rozhodců ve smyslu zákona o rozhodčím řízení a principů ovládajících řízení na straně jedné a úpravou 

výkonu státní služby na straně druhé. Autor nejprve popisuje postavení rozhodce a stran v rozhodčím 

řízení s přihlédnutím k povinnostem státního zaměstnance, charakterizuje činnost rozhodce v kontextu 

českého právního řádu a poskytuje přehled jeho kvalifikačních předpokladů. Dále podrobně pojednává 

o možnosti výkonu rozhodcovské činnosti státním zaměstnancem, vykládá ustanovení § 81 odst. 2 zákona 

o státní službě i koncepci omezení výkonu svobodných povolání ve srovnání s omezením při výkonu 

https://doi.org/10.18267/j.cfuc.535
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státní služby. Věnuje se také praktickým aspektům případného povolování rozhodcovské činnosti jako 

jiné výdělečné činnosti, pojmu výdělečná činnost v judikatuře NS a mlčenlivosti, nezávislosti a 

nestrannosti rozhodce versus státního zaměstnance. Uzavírá, že státní zaměstnanec konající státní 

službu nepotřebuje k výkonu činnosti rozhodce souhlas příslušného služebního orgánu. - Poznámky.  

Alena Larionová  

Mediace jako alternativní způsob řešení sporů z VZ    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 6 (listopad), s. 16-20  

K nástrojům pro řešení sporů z veřejných zakázek patří mimo jiné mediace. Autorka nejprve rozebírá 

účelnost obrany dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele a uvádí, že opravné prostředky neplní 

ve všech případech svůj účel. Poté představuje podstatu mediace a možnost jejího využití v případě 

sporů z veřejných zakázek v ČR. Přibližuje také dobrou praxi při řešení sporů mediací na příkladu 

Nizozemska (tam je právním základem pro mediaci ustanovení v zákoně upravujícím zadávání 

zakázek). Autorka zdůrazňuje, že využití mediace ve sporech v oblasti veřejných zakázek v ČR by 

mohla podpořit legislativní úprava, která by v případě neúspěšné mediace nebránila uplatnění běžných 

opravných prostředků. Jako vhodné se jeví, aby si zadavatel vybíral mediátora sám s ohledem na 

specifika vlastního prostředí a konkrétní zakázky, a informaci o něm uvedl v zadávací dokumentaci.  

Libor Novák, Štěpán Herout  

Rámcové dohody se zaměřením na sektorový režim. (II.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 6 (listopad), s. 36-40  

Právní úprava zadávání veřejných zakázek na základě tzv. rámcových dohod v zákoně o zadávání 

veřejných zakázek vymezuje podmínky týkající se zejména ceny či jiných aspektů plnění VZ, které 

jsou mezi smluvními strany závazné po celou dobu trvání rámcové dohody a na jejichž základě budou 

zadávány VZ jejím účastníkům. Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody, pokud se jedná o tzv. sektorové 

veřejné zakázky, upravuje § 169 zákona č. 134/2016 Sb. Tato část se zaměřuje na možnosti postupu 

zadavatele při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody (postup bez obnovení soutěže 

nebo postup s obnovením soutěže) a na ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody.  

Jiří Vondráček, Jan Sedláček  

Trestněprávní rovina zadávání veřejných zakázek. (III.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 6 (listopad), s. 61-64  

Autoři se věnují trestné činnosti související se zadáváním veřejných zakázek. V této části se zaměřují 

na trestní odpovědnost územních samosprávných celků, konkrétně obcí, jakožto zadavatelů veřejných 

zakázek. Rozebírají odpovědnost jednotlivých orgánů obce (zastupitelstvo, rada) i trestní odpovědnost 

jednotlivých úředních osob (zastupitel, starosta, tajemník) a představují některá relevantní soudní rozhodnutí. 

Uvádějí, že v případě vydání rozhodnutí s trestněprávními následky příslušným orgánem obce může 

dojít ke vzniku trestní odpovědnosti jak obce, tak jednotlivých členů jejího orgánu, kteří hlasovali pro 

schválení daného rozhodnutí. Dále se věnují problematice trestní odpovědnosti dodavatele VZ jako 

právnické osoby, která vychází z principu přičitatelnosti trestní odpovědnosti zakotvené v § 8 zákona 

o trestní odpovědnosti právnických osob.  

Štěpán Štarha, Roman Cholasta, Samuel Král   

Veřejné zakázky v IT - kybernetická bezpečnost v praxi    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 7, (2019) č. 6 (listopad), s. 53-57  

Autoři se věnují problematice zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. (ZKB) a praktickým 

aspektům jeho promítnutí do smluvních vztahů v rámci zadávání veřejných zakázek. Informují o základních 

povinnostech povinných osob, bezpečnostních opatřeních a opatřeních NÚKIB. Dále rozebírají 

bezpečnostní opatření ve smluvních vztazích s dodavateli. Zdůrazňují, že v souladu s § 4 odst. 4 ZKB 

není požadavek na dodavatele na dodržování bezpečnostních opatření v mezích ZKB, tj. i bezpečnostní 

politiky, omezováním hospodářské soutěže. Poté se zaměřují na příklady smluvních řešení změn 

bezpečnostních politik, jejichž relevance a implementace závisejí na povaze jednotlivých případů 

(možnost jednostranné změny smlouvy, pojetí bezpečností politiky jako specifických obchodních 

podmínek, rozpočtová rezerva na zavedení změny politiky, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí).   
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Kamil Jelínek, Richard Staňo   

Vybrané praktické otázky související s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky    

Veřejné zakázky, Sv. 2019, č. 5, s. 28-30  

Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky je jedním z významných kroků v rámci procesu 

zadávání veřejných zakázek. Účelem institutu předpokládané hodnoty veřejné zakázky je na základě 

finančních limitů stanovených nařízením vlády č. 172/2016 Sb. odstupňovat veřejné zakázky na 

základě jejich významu - VZ malého rozsahu, VZ prostřednictvím zjednodušeného podlimitního řízení 

v podlimitním režimu a VZ v nadlimitním režimu. Autoři shrnují náležitý postup zadavatelů při 

stanovení předpokládané hodnotvy VZ, upozorňují na odlišnosti tohoto institutu a termínu maximální 

hodnota VZ i na konotace při podání žádosti o poskytnutí dotace. - Poznámky. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 25, (2019) č. 11  

Růst dlouhodobého majetku má mezi kraji rozdílné tempo (s. 18-19); Trvá skvělá doba, kdy stoprocentního 

rozvoje dosahují ty obce, jež naplno využívají svůj potenciál - finanční plánování obce (s. 20-21); 

Pomohlo by zrychlení administrace projektů a častější semináře (s. 24); Společnost AŽD pomůže 

městům a obcím i s vyřízením dotací - rekonstrukce veřejného osvětlení (s. 29); Pro efektivní řízení 

úřadu potřebujete správný nástroj - informační systém VERA v Aši (s. 35); Uvolní se starostům více 

ruce k práci pro obce? Připravované změny tomu zřejmě nasvědčují - pověřené obecní úřady, 

společenství obcí a výkon přenesené působnosti (s. 44-46).  

Obec & finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí a měst a regionů   

Sv. 24, (2019) č. 5  

Smart strategie pro budoucnost: rozhovor s R. Vladykovou, výkonnnou ředitelkou Svazu měst a obcí 

ČR (s. 12-13); Příspěvek na výkon státní správy obcí a krajů v roce 2020 (s. 17); Vybrané ukazatele 

hospodaření krajských samospráv (s. 18-19); Návrh změny RUD zavedením vyrovnávacího příspěvku 

(s. 20-21); Nájemné se v České republice odvíjí od regionálních specifik (s. 22-23); Predikce 

daňových příjmů - teoretický propočet příjmů obcí a krajů pro r. 2020 (s. 29); Hodnocení kvality a 

efektivity sociální péče: měření neměřitelného? 1. část (s. 34-35); Růst nájmů bytů a jeho právní 

regulace (s. 36-37); Zákon o finanční kontrole dopadne na dobrovolné svazky obcí od 1.1.2020 (s. 38); 

Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci (7) (s. 43); Novinky z činnosti 

Komory pověřenců pro ochranu osobních údajů (s. 58); Novinky v oblasti místních poplatků a 

čipování psů - novela č. 278/2019 Sb. a 302/2017 Sb. (s. 60-61).  

Veřejná správa  

Sv. 30, (2019) č. 22  

Domy jako věšáky na reklamy. Města se potýkají s vizuálním smogem (s. 2-5); Jan Košťál: Reklamní 

kuchařka by prospěla každému městu (s. 6-7); Příspěvek na přenesený výkon státní správy: obce 

si v roce 2020 polepší o 400 milionů Kč (s. 10-11); Participativní rozpočet zavedlo už více než 50 

měst či obcí (s. 12-13); Povinné čipování psů a jeho dopad na normotvornou činnost obcí (s. 14); 

Dopady systemizace služebních a pracovních míst do služebního poměru státních zaměstnanců (s. 15-17); 

Studium na College of Europe a možnosti získání vládního stipendia (s. 18); Sešly se špičky evropských 

vzdělávacích institucí - vzdělávání ve veřejné správě (s. 20-21); Martina Němečková: Občané se účasti 

na veřejném životě postupně učí (s. 22-25); Odměňování zastupitelů obce (s. 27); Abeceda tvorby 

obecně závazných vyhlášek - čistota ulic a jiných veřejných prostranství, domovní řády (s. 29).   

Veřejná správa  

Sv. 30, (2019) č. 23  

Má vaše obec přístupný web podle zákona? (s. 2-3); Rady a tipy pro přístupný web - znevýhodnění 

uživatelé (s. 4-5); Na úřadu v Chrudimi se dobře dorozumí i sluchově postižení (s. 6-7); V Opavě 

vydávají zpravodaj i v Braillově písmu (s. 8); Paolo Crugnola: Vydávat občanky lze i v „drive-in“ jako 

hamburgery (s. 10-11); Wikipedisté se zaměřují na rozšíření informací o městech a obcích (s. 12-14); 

Wikipedie je živý organismus, je to její výhoda (s. 15); Michaela Fialová: Rok 1989 hodně znamenal. 

Narodila se mi druhá dcera a přišla revoluce - vzpomínky starostky Přehýšova (s. 16-17); Jiří Davídek: 
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Do vedení města se po revoluci nikdo nehrnul, nakonec mě přemluvili - rozhovor se starostou Nýřan 

(s. 18-21); „Malého císaře do každého okresu.“ Vznik a působení moderní politické správy v Čechách: 

kapitoly z dějin moderní veřejné správy na našem území (V.) (s. 22-25); Abeceda tvorby obecně 

závazných vyhlášek - estetický vzhled obce, fiskální funkce OZV (s. 27); Střet zájmů (s. 29).   

Veřejná správa  

Sv. 30, (2019) č. 24  

Kunovice zabodovaly s podnikatelským inkubátorem (s. 2-5); Miroslav Matej: Nakládání s prostředky 

obce je stejné jako nakládání s penězi v domácnosti (s. 6-7); Díky modernímu veřejnému osvětlení 

obce ušetří za energie (s. 8-9); V Brně se uskuteční série školení nejen pro interní auditory (s. 10); 

Ministerstvo vnitra řeší 104 územních anomálií - novela zákona č. 106/2016 Sb. (s. 12-13); 

Zabezpečení samostatné a přenesené působnosti obce (s. 14); Vzdělávání státních zaměstnanců (s. 15-18); 

Vladimír Kořen: Zapomínáme, že jsme závislí na přírodě, která nás živí (s. 20-23); Personální zajištění 

procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (s. 24-25); Názory současných Evropanů: 

nezaměstnanost je největší strašák (s. 26-27); Co může a nemůže kontrolní výbor zastupitelstva obce? 

(s. 28); Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek - graffiti (s. 29).   

Veřejné finance. Rozpočet  

Are the black zero's days numbered? : Germany   

Jsou dny černé nuly sečteny? : Německo   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9169, p. 23-24  

Tlaky na Německo, aby začalo více investovat a netrvalo na vyrovnaném rozpočtu, neustávají, a to ani 

přes mírné zlepšení hospodářské situace v polovině listopadu. Podle ministra financí Scholze by 

Německo od "černé nuly" ustoupilo v situaci, kdy by nastala skutečná krize, Německo je nicméně 

omezeno ještě "dluhovou brzdou" (zákaz překročení strukturálního deficitu o více než 0,35 % HDP). 

Nyní se objevují různé návrhy, jak dluhovou brzdu obejít, popř. zrušit. Německo v loňském roce 

investovalo více, veřejné investice však stále zaostávají za průměrem eurozóny, a to vlivem různých 

administrativních překážek i kvůli nynější situaci na trhu práce. Debaty o tomto tématu budou 

pravděpodobně pokračovat. Německá ekonomika je vysoce orientovaná na vývoz, je proto zranitelná 

vůči rizikům, jako je případný brexit bez dohody či obchodní spor mezi USA a Čínou.   

António Afonso and João Tovar Jalles   

Fiscal reaction functions across the world : in quest for statistical (in)significance    

Reakční funkce fiskální politiky ve světě : hledání statistické (ne)významnosti   

FinanzArchiv, Vol. 75, (2019) No. 3, p. 207-228  

Autoři se v článku zabývají reakčními funkcemi fiskální politiky v letech 1974-2014 ve 173 zemích 

světa. Zjišťují, zda lze v daných zemích identifikovat tzv. non-ricardiánský režim předpokládaný 

fiskální teorií cenové hladiny (fiscal theory of price level, FTPL) či zda pozorovat režim opačný 

(ricardiánský). V reakci na vyšší zadlužení státy zvyšovaly svá primární rozpočtová salda, což poukazuje 

na ricardiánský režim. Výsledky jsou dále analyzovány i pro různé skupiny zemí (podle příjmů, podle 

regionu, podle časového období). - Poznámky. -- Článek je součástí speciálního čísla s tématem 

"Insignificant Results in Public Finance".   

By Marco Bassetto and Carlo Galli   

Is inflation default? : the role of information in debt crises    

Inflační riziko a riziko nesplacení závazků : role informací při dluhových krizích   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 10, p. 3556-3584  

Autoři v článku zkoumají citlivost vládních dluhopisů denominovaných v domácí a zahraniční měně 

vůči dvěma typům rizik: vůči inflačnímu riziku a riziku nedodržení závazků (default risk). Rizika 

dopadají na různé okruhy obchodníků s cennými papíry, které se liší mj. svou informovaností. 

Informační asymetrie vysvětluje, proč jsou ceny dluhopisů denominovaných v domácí měně odolnější, 

když se objeví nepříznivé zprávy. - Poznámky. 
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Lina Aldén and Mats Hammarstedt   

Refugee immigration and public-sector finances : evidence from Sweden    

Uprchlická imigrace a veřejné finance : poznatky ze Švédska   

FinanzArchiv, Vol. 75, (2019) No. 3, p. 297-322  

Autoři analyzují vliv přílivu uprchlíků na veřejné finance ve Švédsku v prvních letech po jejich příchodu. 

Vliv příchodu uchazečů o azyl na veřejné finance podle autorů úzce souvisí s asimilací přistěhovalců 

na trhu práce: lidé, kteří se přizpůsobí v nové zemi rychle, odvádějí daně, zatímco v opačném případě 

jsou běžencům vypláceny dávky. Bylo zjištěno, že v prvních letech po příchodu ovlivňuje imigrace 

švédské veřejné finance negativně. V článku jsou dále vyčísleny průměrné náklady na jednoho běžence 

v prvním roce a v dalších letech, také s rozdíly podle nejvyššího dosaženého vzdělání dané osoby. - 

Poznámky. -- Článek je součástí speciálního čísla s tématem "Insignificant Results in Public Finance".   

Steven Ongena, Alexander Popov, Neeltje Van Horen   

The invisible hand of the government : moral suasion during the European sovereign debt crisis    

Neviditelná ruka vlády : morální apel během dluhové krize v eurozóně  

American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 11, (2019) No. 4, p. 346-379  

Od počátku dluhové krize za období 2008-2013 se vládní zásoba dluhopisů v bankách eurozóny 

zvýšila ze 2 % na 5 %. Tento celkový nárůst byl způsoben politikou bank v nejvíce zadlužených 

zemích - Řecku, Irsku, Itálii atd., jejichž míra držby vládních dluhopisů se téměř ztrojnásobila. Autoři 

zkoumají dluhovou krizi v eurozóně a přicházejí s tvrzením, že banky v zemích, které byly krizí 

nejvíce postiženy, v porovnání s bankami v jiných zemích mnohem častěji zvyšovaly objem držených 

vládních dluhopisů v měsících, kdy vláda potřebovala konvertovat relativně velký objem splatného 

dluhu. Zejména domácí banky, které dostávaly státní podporu, snadno podléhaly "morálnímu apelu" 

(moral suasion) a jejich správa jako taková nehrála tak velkou úlohu. - Poznámky.  

Zemědělství  

Marcela Mácová  

Od boje o zrno k největším zemědělským podnikům v EU i ekofarmám    

Statistika & my, Sv. 9, (2019) č. 10-11, s. 38-39  

Příspěvek seznamuje s výsledky strukturálního šetření v zemědělství (Farm Structure Survey) z r. 2016 

týkajícími se České republiky a přibližuje změny českého zemědělství v návaznosti na odklon od 

socialistického hospodaření po r. 1989. Autorka přináší statistický pohled na vývoj struktury zemědělských 

podniků, počet pracovních sil, pokles spotřeby minerálních hnojiv, rozlohu osevní plochy, změny 

komoditní skladby, produkci zemědělských komodit i spotřebu potravin. Zdůrazňuje, že ekologicky 

hospodařící zemědělci obhospodařují 12,4 % celkové výměry zemědělské půdy, což je čtvrté místo 

v rámci EU.  

Životní prostředí  

By Leslie Hook  

A climate leader turns laggard    

Klimatický lídr se mění v opozdilce   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40257 (26.11.2019), p. 7   

Čína, původně označovaná za lídra v oblasti tzv. čisté energie, snížila investice do obnovitelných 

zdrojů v prvním pololetí r. 2019 meziročně o 39 %. Čína je sice "nejzelenější" zemí světa, zároveň ale 

představuje největšího znečišťovatele. Nyní na klimatickou politiku nezbývá prostor - prioritou se stala 

stabilizace ekonomiky. Na papíře se sice klimatické cíle Číny nezměnily, kritici však namítají, že byly 

nastaveny příliš nízko a že umožňují Číně nadále zvyšovat emise v příštím desetiletí, což bude mít 

ničivé dopady na celou planetu.   
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Leila Abboud, Madison Darbyshire, Nic Fildes, Edwin Heathcote, Alex Howlett, Patrick McGee, 

Sarah Murray, Christian Shepherd, Bill Butcher, Helen Fitzwilliam, Neville Hawcock, Steven Bird, 

Esan Swan  

Circular economy    

Cirkulární ekonomika  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40265 (5.12.2019), sep. sect. (5 p.)   

Speciální příloha FT se zabývá tzv. cirkulární ekonomikou, což je koncept, který počítá s minimalizací 

odpadů tím, že je odpad znovuvyužíván při výrobě jako surovina. Jednotlivé články se týkají městské 

výstavby založené na tomto konceptu, plastového odpadu a ochoty firem jej minimalizovat, využívání 

bambusu, sdílení aut či elektroodpadu.   

Životní úroveň  

Viera Labudová, Mária Antalová, Milena Bugárová   

Chudoba pracujúcich a jej dimenzie    

Politická ekonomie, Sv. 67, (2019) č. 5, s. 530-551  

V pásmu chudoby žije v Evropské unii podle posledních odhadů až 10 % pracujících, což představuje vážný 

socioekonomický problém. Článek přináší definiční vymezení chudoby pracujících (in-work poverty) 

a shrnuje předchozí teoretický výzkum v oblasti identifikace faktorů ovlivňujících výskyt chudoby 

pracujících. Dále se autorky zaměřují na identifikaci faktorů, které se v současnosti považují za 

determinanty chudoby pracujících na Slovensku, a to zejména v souvislosti s potřebami a zdroji na úrovni 

jednotlivců a domácností. Hlavní faktory seskupují do čtyř kategorií s různými důsledky z hlediska 

opatření politiky trhu práce a oblasti sociální ochrany, ověřují vliv identifikovaných faktorů ve slovenském 

prostředí a specifikují míru jejich působení. Jako hlavní ukazatele se statisticky významným vlivem na 

riziko chudoby pracujících autorky uvádějí charakteristiky pracovního místa, charakteristiky osob 

(zejména vzdělání) a charakteristiky domácností. - Poznámky.  

Bert Losse, Sophie Crocoll   

Wo es euch gefällt    

Kde se vám líbí  

WirtschaftsWoche, Jg. 2019, Nr. 49, S. 16-26  

Velký test měst časopisu WirtschaftsWoche ukazuje, kde se dá v Německu nejlépe žít, pracovat a 

investovat. Předkládá tabulky s pořadím 71 největších německých měst podle faktorů týkajících se 

práce, hospodářství, nemovitostí, kvality života, výzkumu a kreativních služeb. Test poskytuje odpovědi 

např. na tyto otázky: které město disponuje největším potenciálem, které boduje nejsilnější hospodářskou 

dynamikou a které se nejlépe připravuje na digitalizaci? 

Ostatní  

Arnošt Veselý  

Nástroje a opatření ve veřejné politice    

Politologická revue, Sv. 2019, č. 1, s. 5-29  

Příspěvek přináší teoretické vymezení prostředků (nástrojů), které mají vlády k dispozici pro dosahování 

svých cílů. Autor shrnuje a vysvětluje, co se pod pojmem nástroje veřejné politiky (v angličtině policy 

tools a policy instruments) rozumí, a jaké jsou předpoklady a limity v používání tohoto pojmu. 

Nejprve kriticky shrnuje aktuální stav literatury o nástrojích veřejné politiky se zřetelem ke kontextu 

ČR, hlavní témata nástrojové literatury a pojmenovává hlavní problematické body současného 

přístupu. Poté se věnuje vymezení a definicím pojmu nástroj veřejné politiky a odlišuje od sebe 

objektivistické a konstruktivistické pojetí. Následně rozebírá míru obecnosti ve vymezení nástrojů a 

rozdíl mezi nástrojem a opatřením. Zvažuje také budoucnost teorie nástrojů ve veřejné politice. - 

Poznámky.  
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Zkrácené obsahy časopisů 

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 46  

30 let budování kapitalismu - téma čísla: vývoj společnosti od listopadu 1989 (s. 10-17); Žijeme v příliš 

vlídné zemi: rozhovor s ekonomem Pavlem Kohoutem o ekonomických reformách a souvisejících 

změnách po r. 1989 (s. 24-31); Hrozba recese je malá. Můžeme si ji ale snadno přivodit sami (s. 32-35); 

Burzovní "bublifuky" jedou na plné obrátky, trhy jsou plné bublin (s. 36-37); Virtuální sídlo už před 

návštěvou finančáku neochrání (s. 44-46).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 47  

Vláda se shodla na digitální dani (s. 8); Státy EU se shodly s parlamentem na rozpočtu - unijní 

rozpočet pro r. 2020 (s. 8); Odboráři mění styl a jsou efektivnější - téma čísla (s. 10-17); Evropa 

vstoupila do digitální éry, Česko zatím klopýtá za průměrem - příl. Digitální Česko - index digitální 

konkurenceschopnosti (s. 27-32); Miliardáří všech zemí, bojte se - plány na zdanění majetku 

nejbohatších osob (s. 42-43); EU chce férovější e-tržiště, přinutí srovnávače zveřejnit pravidla řazení 

nabídek (s. 54-55).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 48  

Růst daní se skrývá za péči o zdraví - téma čísla o daňovém balíčku 2020, očekáváném zvýšení 

spotřebních daní z tabáku a alkoholu i vyšším zdanění hazardních her (s. 10-17); Korupci svaluje 

český byznys na úřady, sám má ale co napravovat - vnímání korupce v ČR (s. 26-27); Konec 

neoliberalismu a znovuzrození dějin - úvaha profesora J. Stiglitze (s. 30-31); Firmy neměly nikdy tak 

snadný přístup k penězům jako nyní - rozhovor s advokátem Davidem Plchem zabývajícím se 

financováním a restrukturalizacemi (s. 42-44).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 49  

Jak z montovny udělat mozek - téma čísla o budoucnosti české ekonomiky a její nutné změně (s. 10-17); 

Digitální ekonomika mění svět podnikání - dopady na banky (s. 18-19); Neúprosná demografie: dva 

pracující na jednoho důchodce (s. 28-29); V Česku chystaná regulace obchodních řetězců neodpovídá 

právu EU - nekalé obchodní praktiky a novela zákona o významné tržní síle (s. 30-31); Uhlík: od 

hrozby pro klima k surovině budoucnosti - možnosti průmyslového využití CO2 (s. 38-39).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 46  

Třicet let na vzestupu: země střední Evropy, Pobaltí i část Balkánu mají za sebou tři dekády mimořádného 

ekonomického růstu. Jejich obyvatelé žijí déle a zdravěji. Kde se tedy bere pocit, že za totality bylo lépe? - 

téma čísla (s. 12-16); Andrej si přišel pro peníze: stát se zbavuje všech zásob strategických kovů. 

Prodej Česku vynese dvě miliardy (s. 30); Politická ekonomie automobilek: vydělávat na levných 

malých autech byl vždycky kumšt, s elektrifikací to půjde ještě hůř. Proto velcí fúzují, aby byli ještě 

větší - pohled M. Zámečníka (s. 46-47); Mobilizace kapitálu: Česká národní banka by mohla 

investovat do akcií až pětinu svých rezerv, říká člen bankovní rady Tomáš Holub - konference 

Bankovnictví II (s. 58-59).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 47  

Evropští premianti: čeští spotřebitelé i firmy splácejí své dluhy nejlépe v historii. Zadrhávat se začíná 

pouze automotive (s. 24-25); Indián na útěku - Evo Morales a Bolívie (s. 26-27); Napůl v ráji, napůl v háji: 

tři desetiletí ekonomického růstu v Chile prohloubily rozdíly mezi bohatými a chudými. Stačilo drobné 

zvýšení ceny lístků na metro v Santiagu a nespokojenost se vyvalila na povrch - situace v Chile (s. 28-30); 

Producent není spotřebitel: udržení celkových globálních emisí na stávající úrovni není cíl, jehož by 

bylo na globální úrovni snadné dosáhnout - makroekonomický pohled M. Zámečníka (s. 41). 
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Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 48  

Levnější a levnější: průměrná sazba hypoték v říjnu spadla na 2,36 procenta (s. 18); Kam schovat 

miliardy: ani Lubomír Metnar nebude tím, komu se podaří utratit celý obranný rozpočet (s. 24-25); 

Rezavé koleje: vláda balancuje s rozpočtem, chce sebrat 20 miliard na opravy kolejí a nádraží (s. 26); 

Česká jaderná horečka: vláda se po hlavě vrhá do stavby nového jaderného bloku v Dukovanech. 

Nepotěšila tím odpůrce jádra, ale ani jeho skalní příznivce (s. 28-30); Kreativní destrukce: je prospěšné, 

že zvýšení minimální mzdy zabije firmy, které se spoléhají na levnou pracovní sílu, říká člen Evropské 

fiskální rady Mateusz Szczurek (s. 36-39); Jaká krize? Zdravotnictví šlape jako nikdy dřív: státní 

nemocnice by se měly dočkat miliard na modernizace a dostavby, slíbil Andrej Babiš (s. 60-61).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 49  

Hazard míří do Senátu: loteriím hrozí nárůst zdanění o víc než polovinu, návrh zákona naopak 

nepostihuje automaty (s. 16); Ropný problém prince Muhammada: rijádský boss si při vstupu Saudi 

Aramco na burzu mohl vybrat mezi tvrdou realitou a růžovým diktátem. Zvolil diktát, ale realita tím 

nezměkne (s. 28-30); Daňové novinky pohledem práva: novela daňového řádu významně podporuje 

elektronickou komunikaci a zavádí k tomu celou řadu motivačních prvků - směrnice DAC 6 (s. 32-33); 

Česko na blacklistu - rozhovor se Zdeňkem Tůmou (s. 34-37); Začátek konce byznysového ráje - 

Hongkong (s. 44-45).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 50  

2 roky s Babišem - téma čísla přináší zhodnocení poločasu současné vlády ČR (s. 12-16); Zavřete 

depo, České dráhy odcházejí - změny v železniční dopravě v návaznosti na zapojení nových soukromých 

dopravců v regionech (s. 20-23); Bičování mrtvého koně: systém financování zdravotní péče je 

potřeba zbořit, říká právník Ondřej Dostál, spoluautor ústavní stížnosti (s. 30-34) a související 

příspěvek na s. 35; Než nás opustí: co se dá komu slíbit aneb Brouzdání britskými volebními sliby - 

pohled M. Zámečníka (s. 42-44).  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 220 (13.11.2019)   

Zavedení paušální daně nahrává švarcsystému: živnostníkům se zjednoduší odvody (s. 1) a související 

komentář na s. 9; Evropa 30 let po pádu zdi: životní úroveň v postkomunistických zemích EU se od 

90. let přibližuje unijnímu průměru. Ekonomika roste, klesá ale počet obyvatel. Lidé se stěhují za prací 

a rodí se méně dětí - infografika (s. 2); Nejdřív spěch, teď potíže. Zákaz dvojí kvality potravin čeká ve 

sněmovně - novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích (s. 5); Chorvatsko chce přijmout 

euro do začátku roku 2024 (s. 13); Přílišná ochrana dlužníků by mohla v krizi způsobit potíže: další 

zmírňování podmínek oddlužení v době ekonomického růstu je problematické. Může se obrátit i proti 

věřitelům (s. 16).  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 221 (14.11.2019)   

Akce nový jaderný blok startuje už příští rok: Babiš představil jadernou budoucnost Česka (s. 1); Mezi 

katolíky vzplály vášně. Kvůli plánu založit banku (s. 4); Po zpřesnění počtu exekucí volají 

Hospodářská i Exekutorská komora, stejně jako ministerstvo - statistika exekucí (s. 5); Českým 

podnikatelům se 30 let po revoluci daří. Do byznysu vstupují hlavně mladí - podnikání v ČR (s. 13).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 224 (19.11.2019)   

Rizikovým řidičům zdraží pojištění: autoservisy zvyšují ceny, pojišťovny proto zvedají povinné ručení 

(s. 1) a související příspěvky o povinném ručení na s. 18 a 19; Vláda schválila novou digitální daň. 

Od Googlu, Facebooku a spol. si slibuje miliardy korun ročně (s. 3) a související komentář na s. 12; 

Z velkých státních staveb se musí povinně investovat do umění, navrhuje ministerstvo kultury - 

procento na umění (s. 5); Vatikánský šéf přes finance končí - skandál Úřadu pro kontrolu finančních 

toků (s. 6); Macron v poločase - francouzský prezident v polovině mandátu, pohled na reformy a stav 

společnosti (s. 8-9).  
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Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 226 (21.11.2019)   

Ceny bytů prorazily strop: nové byty v Praze dál podražují, navzdory loňským očekáváním, že jejich 

ceny budou spíše stagnovat. Praha je přitom nejdůležitějším realitním trhem v Česku. Zájem o hypotéky 

klesá (s. 2); Poslanci smetli třicet návrhů na změnu rozpočtu, prošly jen ty od komunistů - změny 

státního rozpočtu na r. 2020 (s. 3); ČEZ udělal další krok k těžbě lithia na Cínovci (s. 13); Státní 

podpora bydlení aneb jak to nedělat - komentář J. Hrstkové (s. 18).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 230 (27.11.2019)   

Češi mají šestou nejdražší elektřinu v Evropě: ceny elektřiny mohou dál růst (s. 1); Digitalizace vázne, 

vyčítá státu kontrolní úřad (s. 2) a související komentář na s. 10; Brusel v Česku narazí: nová 

Evropská komise chystá návrhy, které se Česku nebudou líbit. Pokud jim vláda bude chtít zabránit, 

musí sehnat spojence (s. 4); Předání majetku dětem usnadní rodinná ústava i svěřenské fondy (s. 14); 

Čeští investoři sílí na trhu komerčních nemovitostí (s. 19).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 231 (28.11.2019)   

Platby potrvají jen pár vteřin: okamžité převody brzy zavedou všechny velké banky v Česku (s. 1) a 

související komentář na s. 10; Kolik stojí výroba elektřiny: česká vláda sází na jádro, byť podle studie 

Lazard se jeho výstavba nevyplatí. Ve srovnání s jinými zdroji elektrické energie je jedna z nejdražších 

(s. 2); Národní investiční plán počítá s biliony, hlavně na dopravní stavby. Pomoci mají i soukromé 

firmy (s. 3); Unie má novou Evropskou komisi. Její šéfka připomněla Havla (s. 6) a komentář na s. 10.   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 234 (3.12.2019)   

Konec papírových neschopenek. Lékaři začnou elektronické vydávat v lednu - fungování systému 

eNeschopenka (s. 3); Schodek rozpočtu ke konci listopadu stoupl (s. 3); K zavedení elektronického ID 

je třeba, aby banky spolupracovaly: on-line ověřování identity přes internetové bankovnictví má svůj 

původ v severských zemích, kde jej využívá drtivá většina populace (s. 17).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 235 (4.12.2019)   

ČNB: růst cen bytů zpomalí: podle centrální banky omezení prodeje hypoték zafungovalo (s. 1), 

související příspěvek na s. 12 a komentář na s. 9; Česko má více podpořit výzkum v malých firmách, 

míní expert OECD - daňové odpočty na vědu a výzkum (s. 6); Jourová: politici musí občanům 

vysvětlit, proč je boj se změnami klimatu nutný (s. 7); Trump reaguje na digitální daň: hrozí Francii 

vyššími cly (s. 8); Více než polovinu uhelných elektráren ve světě staví Čína (s. 14); Stát musí 

ochránit oznamovatele korupce: EU schválila směrnici bránící osoby, které oznámily podvod na 

pracovišti. Česko potřebuje nový zákon (s. 16).   
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Daně  

29476  

Slavomíra Svátková  

Česká daňová soustava 2019 : cvičebnice   

V Praze : 1. VOX, 2019, 116 stran : ilustrace +1 CD-ROM + 1 samostatná příloha (22 stran) + tabulka 

s údaji (4 nečíslované strany)   

Praktický studijní komplet se skládá se ze čtyř částí. První část tvoří výuková prezentace s problematikou 

daní v jednoduchých schématech či strukturovaném textu, která je umístěna na CD. Pro každou 

skupinu typově stejných daní je vyhrazeno samostatné téma. Druhou část tvoří cvičebnice s příklady 

pro praktické procvičení získaných informací ve třech kategoriích obtížnosti. Údaje k výpočtům daní a 

pojistného obsahuje samostatná tabulka se sazbami daní a pojistného včetně vyměřovacích základů 

pojistného. Řešení příkladů včetně správných postupů obsahuje samostatná brožura. Všechny části 

studijního kompletu jsou zpracovány ke stavu platnému k 1.7.2019. - CD-ROM s výukovou 

prezentací. - ISBN: 978-80-87480-73-1 (kroužková vazba)   

Ekonomické vědy. Ekonomie  

29453  

Tomáš Šubrt a kolektiv  

Ekonomicko-matematické metody     

Plzeň : Čeněk, 2019, 354 stran : vzorce, tabulky  

Popis nejdůležitějších ekonomicko-matematických metod. Výklad obsahuje teoretické základy jednotlivých 

modelů, které jsou doplněné ukázkami praktických aplikací. Publikace obsahuje následující témata: 

lineární programování, distribuční úlohy, rozhodovací modely, teorie her, modely vícekriteriálního 

rozhodování, metoda datových obalů, strukturální analýza, teorie grafů, stochastické modely a 

systémy hromadné obsluhy. - 3. upravené a rozšířené vydání - ISBN: 978-80-7380-762-7 (brožované)   

29477  

Tran Van Quang  

Makroekonomické modely pro měnovou analýzu   

Praha : Oeconomica, 2019, 249 stran : ilustrace   

Monografie se zabývá využitím modelů DSGE v analýze měnové politiky. Nejdříve pojednává o postupech 

při modelování s použitím přístupu DSGE. Dále jsou odvozeny různé typy modelů DSGE s důrazem 

na novokeynesovské modely. Nakonec jsou diskutovány transmisní mechanismy měnové politiky při 

cílování inflace, analýza schopnosti modelů DSGE vystihnout realitu a možnosti jejich zdokonalení. 

Monografie je určena odborníkům v oblasti makroekonomického modelování, může být i studijním 

materiálem pro studenty magisterského a doktorského studia. - Vydání první - Nad názvem: Vysoká 

škola ekonomická v Praze. - ISBN: 978-80-245-2305-7 (brožováno)   

29467  

Howard Marks ; překlad Daniela Vránová   

Ovládněte tržní cykly : a zvýšíte své investiční zisky   

Praha : Grada, 2019, 225 stran : ilustrace   

Efektivní investiční přístupy a rozhodnutí - jak identifikovat a ovládat cykly, které řídí trhy. 

Legendární investor a zakladatel investiční společnosti Oaktree Capital Management klade důraz na 

důkladné pochopení rytmu těchto ekonomických cyklů a na studium a porozumění cyklů minulých. 

Vzestupy a pády ovlivňují nejen ekonomiku, trhy a společnosti, ale i lidskou psychologii a investiční 

chování. V jednotlivých kapitolách autor popisuje povahu a pravidelnost cyklů, ekonomický cyklus a 

účast vlády na něm, cyklus zisku, cyklus v přístupech k riziku, úvěrový cyklus, cyklus problémových 

dluhů, realitní cyklus, tržní cykly a jak se s nimi vypořádat, cyklus a úpravu portfolia, limity 

investování, cyklus úspěchu, budoucnost a podstatu cyklů. Znalost a pochopení investiční filozofie 

umožňuje připravenost na aktuální investiční prostředí, jeho změny a neočekávané události. - ISBN: 

978-80-271-2500-5 (brožováno)   
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29474  

Vladimír Pikora & Markéta Šichtařová   

S androidkou v posteli   

Praha : NF Distribuce, 2019, 314 stran   

Ekonomové M. Šichtařová a V. Pikora se zamýšlejí nad současnou společností a civilizací. V kapitolách 

Srdce versus rozum; Umělá inteligence; Auto, co už není autem; Fintech; Svoboda a demokracie v ohrožení, 

pojmenovávají pravými jmény rozpoložení dnešní společnosti. Od toho, jak politici zadlužují své 

státy, přes cenzuru na sociálních sítích nebo vlnu aktivismu, až po riziko zneužití umělé inteligence – 

vše nahlížejí optikou ekonomických zákonitostí a docházejí k optimistickému rozuzlení. Jejich vtipně 

psané úvahy odhalují, jak snadno jsou média zneužitelná i jak lehce lze zmanipulovat dav. Autoři 

nabádají použít vlastní selský rozum a nevěřit polopravdám. Kniha je psána s nadhledem. Nic vlastně 

není tak zlé, jak se to může na počátku jevit… Názvy některých příspěvků: Umělá inteligence promění 

ekonomiku; Evropské hodnoty a císařovy nové šaty; Kolik práce nám roboti vezmou; Jak se nenechat 

zmanipulovat; Odkud hrozí rozpoutání nové studené války apod. - První vydání - ISBN: 978-80-

88200-12-3 (brožováno)   

29471  

Ludwig von Mises ; překlad Vladimír Krupa, Jiří Nohejl (předmluva F.A. Hayeka), česká předmluva 

Dominik Stroukal   

Socialismus : ekonomická a sociologická analýza   

Praha : Grada [distributor], 2019, 583 stran   

Autor ve své knize rozebírá všechny argumenty, jak a proč socialismus selhává. Kritiku nestaví jen na 

teoretickém rozboru postojů samotných stoupenců tohoto směru, ale také na historických zkušenostech, 

které byly k dispozici už v době vydání díla (první vydání v roce 1922). Mises identifikuje nadčasové 

myšlenky a jeho šíře a hloubka intelektuálního záběru mu umožňuje kriticky analyzovat veškeré 

argumenty pro socialismus. Práce je sestavena z částí: Liberalismus a socialismus (vlastnictví, 

socialismus, společenský řád a politické uspořádání a rodina); Ekonomika socialistické komunity 

(ekonomika izolované socialistické komunity, zahraniční vztahy socialistické komunity, konkrétní 

formy socialismu a pseudosiocialismu); Údajná nevyhnutelnost socialismu (evoluce společnosti, 

koncentrace kapitálu a vznik monopolů jako předběžné kroky k socialismu); Socialismus jako morální 

imperativ; Desktrukcionismus. Po těchto částech obsahuje publikace závěr na téma historický význam 

moderního socialismu, dodatky a epilog. - První vydání - ISBN: 978-80-86389-65-3 (brožováno)   

29407  

edited by Lauren Langman and David A. Smith   

Twenty-first century inequality & capitalism : Piketty, Marx and beyond   

Nerovnost a kapitalismus dvacátého prvního století : Piketty, Marx a další   

Chicagi, IL : Haymarket Books, 2018, xx, 392 stran : tabulky, grafy, obrázky  

Sborník se zabývá rozborem knihy ekonoma Thomase Pikettyho z roku 2014 Kapitál v 21. století. 

Většina kapitol kritizuje Pikettyho z pohledu kritické teorie, globální politické ekonomiky nebo 

veřejné sociologie, přičemž čerpá z práce Karla Marxe nebo marxistické tradice. Přispěvatelé kladou 

důraz na prvky, které se v analýze ekonomů objevují málo nebo jsou zcela opomíjeny. Tyto prvky 

zahrnují důležitost uvažování o dynamice třídy a práce, nedávném nárůstu finančního kapitalismu, 

poznatcích z feminismu, demografie a studií konfliktů, frankfurtské školy, světového trhu a světového 

systému, vzestupu nadnárodní kapitalistické třídy, blížící se ekologické katastrofy atd. Cílem autorů je 

plně porozumět a navrhnout opatření k řešení dnešní kapitalistické nerovnosti. - Poznámky. - ISBN: 

978-1-60846-134-9 (brožováno) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

29459  

Milan Hrdý  

Dlouhodobý finanční management   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, 184 stran : vzorce, tabulky  

Učebnice se zabývá především problematikou investičního rozhodování a dlouhodobého financování. 

Je sestavena z kapitol: Úvod do dlouhodobého finančního managementu; Základy investičního 

rozhodování podniku; Plánování penežitých toků z investic; Přehled kritérií hodnocení ekonomické 

efektivnosti investic; Riziko v investičním rozhodování; Základní zdroje dlouhodobého financování; 

Zvláštní zdroje financování investic; Optimalizace kapitálové struktury podniku; Kolektivní investování; 

Vybraná aktuální témata dlouhodobého finančního managementu. Někeré kapitoly obsahují řešené i neřešené 

příklady. - Vydání první - ISBN: 978-80-7598-318-3 (vázáno)   

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

29409  

Parag Khanna  

The future is Asian : global order in the twenty-first century   

Budoucnost je asijská : globální řád v 21. století   

London : Weidenfeld and Nicolson, 2019, 433 stran : grafy  

Pět miliard lidí, dvě třetiny světových velkoměst, jedna třetina světové ekonomiky, dvě třetiny 

globálního ekonomického růstu, třicet firem v žebříčku Fortune 100, šest z deseti největších bank, osm 

z deseti největších armád, pět jaderných sil, masivní technologické inovace, velké množství nových 

špičkových univerzit. Asie je etnicky, lingvisticky a kulturně nejrůznorodějším regionem planety. Ať 

už Asii posuzujeme z demografického, geografického, ekonomického nebo jiného hlediska, Asie je tu 

přítomna a bude tu zcela jistě i v budoucnu. Kniha vypráví příběh o tom, jak toto obrovské území 

spojuje síly a přetvořuje tím celou planetu. - Poznámky. - ISBN: 978-1-4746-1066-7 (vázáno)   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

29408  

International Monetary Fund  

External sector report.July 2018.,Tackling global imbalances amid rising trade tensions   

Zpráva o externím sektoru. Červenec 2018., Řešení globální nerovnováhy uprostřed rostoucích 

obchodních napětí  

Washington : International Monetary Fund, 2018, 143 stran : tabulky, grafy, rámečky, vzorce   

Zpráva pojednává o vývoji a výhledech globálních vnějších bilancí a poskytuje přehled externích 

hodnocení globálně reprezentativního souboru ekonomik pro rok 2017. Ukazuje, že globální zůstatky 

na běžných účtech činí asi 3¼ procenta globálního HDP. Z toho 40 až 50 procent je nyní považováno 

za nadměrné, tj. některé země příliš šetří a jiné si půjčují příliš mnoho. A zatímco globální nerovnováha 

zůstává v posledních letech zhruba nezměněna, stále více zůstatků se koncentruje ve vyspělých 

ekonomikách. Přetrvávající nadměrná nerovnováha může být neudržitelná, což může ohrozit globální 

ekonomiku a prohloubit obchodní napětí. - Poznámky -- Přílohy. - ISBN: 978-1-48436-736-0 (brožováno)  

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

29260IX  

Margereta Vysokajová, kolektiv autorů   

Zákoník práce z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. Dotazy z praxe   

Praha : Svaz účetních České republiky, 2019, 64 stran   

Platná právní úprava a její aplikace v praxi s využitím aktuální judikatury Nejvyššího soudu či 

Ústavního soudu. Konkrétně se článek zabývá výkladem problémů v těchto oblastech: závislá práce, 
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nelegální práce, tzv. Švarc systém, pracovní smlouva, skončení pracovního poměru, uplatnění 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

odměňování závislé práce, dokumenty související se skončením pracovněprávních vztahů. Stanoviska 

k dotazům z praxe se zabývají náležitostmi elektronické faktury a vyúčtování zálohy na přelomu roku. - 

Obálkový podnázev: účetnictví, daně, mzdy, pojištění. - ISBN: 978-80-7626-001-6 (brožováno)   

Právo  

29460     Pouze prezenčně  

Ivo Telec, Pavel Tůma  

Autorský zákon : komentář   

V Praze : C.H. Beck, 2019, XIX, 1295 stran   

Znění zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. Obsáhlý komentář přináší spolehlivé odpovědi na všechny 

otázky autorského práva. Jeho součástí jsou odkazy na související ustanovení, české a unijní předpisy, 

literaturu a judikaturu. Nové vydání reaguje na rozsáhlé novely autorského zákona přijaté v posledních 

letech upravující mimo jiné kolektivní správu, osiřelá díla, nebo i nejnovější novelu č. 50/2019 Sb. - 

2. upravené vydání - Přílohy k zákonu. - ISBN: 978-80-7400-748-4 (vázáno)   

29470  

Stanislav Mikeš  

Co je nového v právu   

Praha : Nová beseda, 2019, 81 stran   

Právník S. Mikeš přehledně a čtivě představuje aktuální právní myšlení a výzvy, otázky a problémy, 

kterým právo ve 21. století čelí. Tyto výzvy jsou spojeny především s rozvojem moderních 

technologií, které vycházejí z umělé inteligence a sběru velkého množství dat. Autor upozorňuje jak na 

pozitiva, tak na některá rizika těchto technologií. Přesun značné části lidských aktivit do kyberprostoru 

přináší nové výzvy nejen pro aplikaci, ale i pro tvorbu práva. Uvedené příklady se týkají ochrany 

soukromí, regulace nakládání s daty, technologie na rozpoznávání obličejů a jejího právního rizika, 

trendů při vymáhání spravedlnosti, právní odpovědnosti umělé inteligence, transparentnosti moderních 

technologií, práva a falešných zpráv (fake news), budoucnosti právních profesí a rostoucích 

specializací v právu. - 1. vydání - ISBN: 978-80-906751-3-1 (vázáno)   

15392/87  

Ústavní soud České republiky  

Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 87, ročník 2017 - IV. díl   

V Praze : C.H. Beck, 2019, 945 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. 183 až 238, usnesení č. 16 až 19 a stanovisko pléna Ústavního soudu č. 45/16 

z roku 2017. - Vydání první - CD ROM s obsahem a s věcným rejstříkem svazků, tj. od č. 1 do č. 87. - 

ISBN: 978-80-7400-757-6 (vázáno)   

29475  

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala   

Správní právo hmotné : obecná část   

Praha : Leges, 2019, 223 stran : tabulky  

Učebnice seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva a přibližuje aplikaci 

těchto pojmů při řešení praktických situací. Výklad obsahuje základy organizace veřejné správy v ČR, 

výklad základních pojmů správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva, 

subjekty veřejné správy), teorie činnosti veřejné správy, formy správní činnosti (správní akt, opatření 

obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.).  Závěrečné kapitoly se zabývají problematikou 

správního dozoru, odpovědností subjektů veřejné správy a v souvislosti s evropskou integrací i evropským 

správním právem. Výklad doplňují i příklady a kontrolní otázky. - 3. aktualizované vydání - ISBN: 

978-80-7502-353-7 (brožováno)  
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29457  

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo   

Správní řád : komentář   

V Praze : C.H. Beck, 2019, xxxv, 1011 stran   

Komentované znění zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších zákonů (poslední zaznamenaná 

aktualizace zák. č. 176/2018 Sb.). Zákon upravuje postup správních orgánů v oblasti veřejné správy. 

Součástí komentáře jsou odkazy na související ustanovení, související předpisy, literaturu a judikaturu 

správních soudů, resp. Ústavního soudu ČR. Obsahuje také komentované znění vyhlášky MV        

č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným 

osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Vydání zohledňuje vedle nejnovější soudní judikatury 

změny, které přineslo několik novel správního řádu. - 6. vydání - Seznam souvisejících právních 

předpisů. - ISBN: 978-80-7400-751-4 (vázáno)   

29469  

Jan Kněžínek, Tomáš Řezníček  

Stykový zákon : komentář   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, x, 88 stran : faksimile   

Komentované znění zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a 

Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 

sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon). Tento zákon upravuje některé zásady 

jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek. Pro lepší pochopení výkladu je 

komentář doplněn i o praktické příklady. Právní stav publikace je k 30.6.2019. - Vydání první - ISBN: 

978-80-7598-497-5 (brožováno)   

29461  

Pavel Svoboda  

Úvod do evropského práva   

V Praze : C.H. Beck, 2019, xxviii, 437 stran   

Základní informace o právu EU. Prvky a principy fungování tohoto právního systému jsou popsány ve 

dvou částech: institucionální právo a hmotné právo. Obsahem jednotlivých kapitol jsou povaha a 

podstata EU, pravomoce, orgány, prameny evropského práva, základní lidská práva, uplatňování 

evropského práva a soudní přezkum, základy vnitřního trhu EU, volný pohyb osob, služeb, kapitálu a 

běžných plateb, evropský finanční prostor, soutěžní politika, prostor svobody, bezpečnosti a práva, 

přehled politiky EU. Text obsahuje odkazy na další zásadnější práce a na četnou judikaturu. Od předchozího 

vydání (5. vydání vydané v roce 2013) došlo v právu EU k mnoha změnám, vyvolaným mj. finanční 

krizí, migrační krizí, reformou unijního soudnictví atd. - 6. vydání - ISBN: 978-80-7400-752-1 

(brožováno)   

29456  

Pavlína Kroupová, Jan Strakoš   

Vzory pro projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve 

znění pozdějších předpisů   

Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2019, 100, [28] stran : vzory formulářů   

Publikace obsahuje 50 vzorů nejdůležitějších dokumentů vydávaných správními orgány při 

projednávání přestupků podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a 

podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Vzory jsou užitečnou pomůckou pro 

zpracovatele přestupkové agendy. Jsou zpracovány pro různé varianty procesních situací a návodem, 

jak postupovat při vykonávání konkrétních procesních úkonů. Odpovídají právnímu stavu platnému ke 

dni 1.1.2019. - 3. rozšířené vydání - ISBN: 978-80-86976-52-5 (brožováno)   
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29464  

Jan Strakoš, Pavlína Kroupová   

Základy správního trestání   

Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2019, 124 stran : tabulky  

Ucelený přehled o nejdůležitějších základních pojmech a institutech správního trestání. Vymezení 

podstaty správního práva trestního, zejména práva přestupkového. Veřejnoprávní delikty. Základní 

zásady správního trestání. Cvičné příklady z praxe projednávání přestupků na úseku státní správy, 

územní samosprávy, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. - 3. rozšířené a doplněné 

vydání - Slovníček vybraných pojmů a vybraných právních citátů. - ISBN: 978-80-86976-54-9 

(brožováno)   

29468  

Petr Mach, Eva Janečková  

Zákon o sociálních službách : komentář   

Praha : Wolters Kluwer 2019, ix, 371 stran   

Komentované znění zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších zákonů. Zákon se 

zabývá příspěvkem na péči, sociálními službami, inspekcí poskytování sociálních služeb, mlčenlivostí, 

financováním sociálních služeb, přestupky, předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a 

pro výkon činnosti v sociálních službách a akreditací vzdělávacích zařízení a programů. Obsahuje i odkazy 

na související ustanovení a předpisy. - 1. vydání - Příloha s odkazy na elektronické vzory. - ISBN: 

978-80-7552-246-7 (brožováno)   

29454  

Barbora Vlachová, Martin Maisner   

Zákon o zpracování osobních údajů : komentář   

V Praze : C.H. Beck, 2019, xvii, 145 stran   

Zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., je adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně 

osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či 

stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů. Komentář usnadňuje 

orientaci v nové právní úpravě. Autoři přitom odkazují na českou i evropskou judikaturu a rozhodnutí 

Úřadu pro ochranu osobních údajů. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-760-6 (vázáno) 

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

29280/1337  

Cenné papíry. Kapitálový trh. Investiční společnosti a fondy : redakční uzávěrka 16.9.2019   

29280/1338  

Regionální školství. Pedagogičtí pracovníci : redakční uzávěrka 1.10.2019   

29280/1336  

Správní řád. Přestupky. Soudní řád správní : zákon o některých přestupcích, zákon o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich : redakční uzávěrka 9.9.2019   

Veřejné zakázky. Registr smluv. Hospodářská soutěž. Investiční pobídky : ochrana hospodářské 

soutěže, veřejná podpora, velká novela zákona a nové nařízení vlády od 6.9.2019 : redakční uzávěrka 

6.9.2019 
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Účetnictví  

29462  

Jiří Strouhal   

Slovník pojmů IFRS : aktuálně platné definice pojmů IFRS, překladový můstek z ČJ do AJ a 

zpět, vazby na jednotlivé IAS/IFRS   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, 219 stran   

Slovník pojmů používaných v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) v češtině a 

angličtině. Seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací (IFRIC, SIC). Překladový 

můstek pojmů IFRS z češtiny do angličtiny a zpět, a to včetně uvedení vazeb na jednotlivé účetní 

standardy. - 3. vydání - ISBN: 978-80-7598-514-9 (brožováno)   

Veřejná správa  

29465  

Vladimír Voráček  

Mediální komunikace a public relations ve veřejné správě : (praktická příručka mediální komunikace)   

Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2018, 147 stran   

Publikace pro pracovníky veřejné správy, kteří pracují v oblasti mediální komunikace a public 

relations. Příručka je podrobným návodem, jak se v interní i externí komunikaci vyhnout různým 

úskalím. Teoretické části psané zapamatovatelnou formou jsou doplněny praktickými ukázkami, 

příklady, tabulkami, cvičeními a slovníkem mediální komunikace. Čtenáři získají účelný praktický 

návod, jak kvalitně reprezentovat úřad před médii. - Vydání: první - ISBN: 978-80-86976-48-8 

(brožováno)   

29463  

Ivan Tobek, Karel Hruška, Petr Voříšek  

Správní řád   

Praha : Institut pro veřejnou správu Praha, 2019, 115 stran  

Studijní příručka k zák. č. 500/2004 Sb., správnímu řádu, ve znění pozdějších předpisů. Stručně seznamuje 

s obsahem správního řádu a se základními vztahy jeho jednotlivých částí a ustanovení. Publikace 

nabízí přehled základních zásad činnosti správních orgánů a postupů ve správním řízení včetně 

odkazů, příkladů a judikátů. Toto aktualizované vydání zohledňuje změny správního řádu zejména ve 

vztahu k nové úpravě ochrany utajovaných informací ve správním řízení, novou úpravu tzv. systémové 

podjatosti nebo změny související s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky. Příručka je 

určena k prvotní orientaci ve správním řádu a k přípravě na úřednickou zkoušku. - 2. aktualizované 

vydání - ISBN: 978-80-86976-53-2 (brožováno)   

29472  

Kristián Chalupa  

Státním úředníkem, aneb, Ohlédnutí za hospodářskou soutěží   

Brno : Vysoké učení technické v Brně - Nakladatelství VUTIUM, 2019, 158 stran : barevné ilustrace, portréty  

V publikaci autor s nadsázkou shrnuje svůj pohled na působení v Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže (ÚOHS). Jejím účelem je laickému čtenáři srozumitelně vysvětlit, jak úřad funguje. Kniha je 

sestavena z krátkých humorných vzpomínek na roky strávené na antimonopolním úřadě, během nichž 

působil autor ve funkci mluvčího a posléze ředitele tiskového odboru a pracoval pod vedením celkem 

tří předsedů – J. Bednáře, M. Peciny a P. Rafaje. Autor popisuje fungování ÚOHS, uvádí konkrétní 

příklady některých rozhodnutí týkající se kartelu, zneužití dominance, fúze, veřejných zakázek aj. a 

přípomíná i zajímavé hosty, kteří tuto instituci v minulosti navštívili. - První vydání - Terminologický 

slovník. - ISBN: 978-80-214-5668-6 (brožováno) 
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Veřejné finance. Rozpočet  

29455     Pouze prezenčně  

  

Ministerstvo financí   

Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 : pro jednání 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky   

Praha : Ministerstvo financí ČR, 2019 (září), 9 částí : tabulky  

Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020 se skládá z těchto částí: Vládní 

návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020; Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 

2021 a 2022. Další části materiálu jsou označené písmeny A až G. Část A: Makroekonomický rámec a 

fiskální politika; Část B: Zpráva ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2020; Část C: Tabulková část; Část 

D: Struktura příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle druhů a odvětví; Část E: Struktura výdajů 

vedených v rozpočtovém informačním systému programového financování EDS/SMVS podle kapitol 

státního rozpočtu; Část F: Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv; Část G: 

Rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů 

soudržnosti. - Čj. MF-14 180/2019/1104-58. - (brožováno) 

Životní úroveň  

29406  

David Pilling  

The growth delusion : the wealth and well-being of nations   

Falešná představa hospodářského růstu : bohatství a blahobyt národů   

London ; Oxford ; New York ; New Delhi ; Sydney : Bloomsbury, 2019, xii, 338 stran : tabulky, grafy  

Podle ekonomiky jsme nikdy nebyli bohatší nebo šťastnější. Tak proč to tak necítíme? Kniha zkoumá, 

jak upřednostňujeme maximalizaci růstu, aniž bychom přestali přemýšlet o nákladech. Tolik z toho, co 

je důležité pro naši pohodu, od bezpečných ulic po zdravou mysl, leží mimo dosah statistik. V knize, 

která je zároveň provokující i zábavná, autor ukazuje, jak kult hospodářského růstu ovlivňuje zásadní 

politická rozhodnutí a přemýšlení o fungování společnosti. Namísto hrubého domácího produktu 

(HDP) bychom se podle Pillinga mohli uchýlit k jiným ukazatelům. Měli bychom klást větší důraz na 

měření bohatství nebo nerovnosti a nesnažit se za každou cenu dosáhnout co nejvyššího hospodářského 

růstu. Šťastnější život to evidentně nepřinese. - Poznámky. - ISBN: 978-1-4088-9374-6 (brožováno)   

Ostatní  

29458  

Daniela Brádlerová  

Vojáci nebo podnikatelé? : hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich 

anabáze v Rusku a na Sibiři   

Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019, 430 stran : ilustrace, mapy, portréty   

Autorka se ve své publikaci pokouší nastínit pokud možno celistvý obraz hospodářských a finančních 

aktivit československých legií v Rusku a na Sibiři během první světové války. Podnikatelská činnost 

čs. legií široce přesahovala rámec pouhého logistického zabezpečení vojska. Intendanti a finančníci čs. 

legií rozvinuli širokou zakladatelskou a podnikatelskou činnost prostřednictvím institucí (Vojenská 

spořitelna, Banka čs. legií). Nedílnou součástí publikace je i snaha o zodpovězení kontroverzních 

otázek, zda legionáři použili k založení Banky čs. legií a k financování tzv. surovinové akce část 

ruského carského pokladu. Další oblastí, kterou se kniha zabývá, je problematika oprávněnosti dalších 

obvinění na adresu legionářů: násilné rekvizice, využití surovinového bohatství Sibiře, nesplacené 

půjčky od protibolševických vlád v Samaře a Omsku, zrada admirála Kolčaka a protibolševických sil. 

Kniha je založena především na pramenech uložených v českých archivech, které doposud většina 

dosavadních autorů nepopsala vůbec, nebo jen velmi selektivně. - Vydání první - ISBN: 978-80-200-

2971-3 (Academia ; vázáno) 
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