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

V rubrice Podrobně k tématům najdete přehledový článek 
„Třicet let od pádu Berlínské zdi: sjednoceni, anebo stále 
rozděleni?“, který přibližuje debatu, jež v souvislosti s třicátým 
výročím od pádu Berlínské zdi vyvstala na stránkách odborného 
tisku. Objevují se nesčetná hodnocení, jak zásadní jsou stále 
ekonomické rozdíly mezi východní a západní částí, čím je to 
způsobeno a jaké jsou v tomto směru vyhlídky do budoucna. 
Zvláštní pozornost je v článku věnována omezení tzv. 
Solidaritätszuschlag (solidární přirážky), která měla za cíl 
finančně podpořit chudší východní země bývalé NDR, 
plánovanému na počátek roku 2021. Ačkoliv je situaci v Německu 
nutno vnímat v odlišném historickém a politickém kontextu, 
může představovat zajímavou paralelu k domácí debatě    
o dohánění západoevropských ekonomik. 

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 

Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
20. 12. 2019 – 20. 1. 2020 se tentokrát věnuje tématu: 

Národní investiční plán 
 
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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Třicet let od pádu Berlínské zdi: sjednoceni, anebo stále rozděleni?  

Bc. Lucie Horáčková 

Oddělení 7403, Informační podpora a knihovna 

 

Před nedávnem jsme si připomněli třicáté výročí od pádu Berlínské zdi – symbolu bipolárního 

rozdělení Evropy na Západ a Východ. K zásadní události, která akcelerovala proces postupného 

zániku komunistických režimů v Evropě, došlo dne 9. 11. 1989. Paradoxně byla však celá situace  

ve své podstatě dílem náhody a lidského pochybení, kterého se během tiskové konference dopustil 

jeden z funkcionářů tehdejší Sjednocené socialistické strany Německa Günter Schabowski. Svým 

východoněmeckým spoluobčanům totiž na základě mylných informací oznámil, že avizovaná možnost 

vycestovat ze socialistické Německé demokratické republiky (NDR) do demokratické Německé 

spolkové republiky (NSR) bez nutného povolení vstupuje v platnost ihned, čímž tak spustil lavinu, 

která vyústila nejen ve stržení Berlínské zdi, ale rovněž předznamenala budoucí znovusjednocení 

Německa, k němuž došlo přibližně o rok později.  

Kromě připomínek této významné události a nesčetných historických exkurzů však ve veřejné debatě 

vyvstala také celá řada dalších otázek, vztahujících se k současné situaci, jimiž se bude zabývat  

i následující článek. Je Německo opravdu zcela sjednoceno? Jsou rozdíly mezi jeho východní  

a západní částí stále patrné? A jak zásadní mohou být? 

Tyto otázky se pravidelně snaží reflektovat i německá Spolková vláda, která každoročně vydává 

zprávu Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit
1
, v níž hodnotí doslova 

přeloženo „stav německé jednoty“. V úvodu je deklarováno, že od roku 1990 byl zaznamenán 

významný pokrok, pokud jde o zlepšování životní úrovně a postupné vyrovnávání standardů mezi 

bývalou NDR a NSR. V obecné rovině je toto fakt, na němž se shodují přední akademici, politici 

i běžní občané. Shodují se ale rovněž na tom, že rozdíly ani po třiceti letech ještě zdaleka 

vymýceny nejsou. Po prvotní euforii ze znovusjednocení se totiž mnohdy zkreslené představy 

východních Němců o okamžitém a rapidním zlepšení životních a ekonomických podmínek nenaplnily. 

Slova tehdejšího německého kancléře Helmuta Kohla o „kvetoucích krajinách“ a sliby o tom, že životní 

úroveň obyvatel z východní části Německa bude do pár let stejná jako ta na západě, se nepotvrdily. 

Podle některých je tento vývoj nicméně zcela logický. Joachim Ragnitz – zástupce ředitele drážďanské 

pobočky Institutu pro ekonomický výzkum (ifo Institut) – vyjádřil názor, že třicet let je příliš krátká 

doba na to, aby regionální ekonomické rozdíly zcela vymizely. Navíc bere v úvahu fakt, že 

bezprostředně po pádu Berlínské zdi se bývalá NDR nacházela na samém dně, zatímco země bývalé 

NSR se naopak za posledních třicet let nebývalým tempem rozvíjely. Hospodářský růst  tzv. nových 

spolkových zemí by tudíž musel být ve srovnání s těmi západními několikanásobně vyšší, aby se tak 

úrovně vyrovnaly. Na dosavadní vývoj tedy nahlíží velmi pozitivně a soudí, že je vlastně 

pozoruhodné, jak východní země dokáží držet krok.
2
 V podobném duchu se u příležitosti letošního 

výročí pro deník Süddeutsche Zeitung vyjádřila i německá kancléřka Angela Merkelová: „V některých 

oblastech, u kterých si člověk myslel, že dojde k vyrovnání mezi Východem a Západem, dnes člověk 

vidí, že to bude trvat ještě půl století nebo i déle.“ 
3
 

Zaměříme-li se na stav ekonomik NSR a NDR před znovusjednocením, podle dat německého 

statistického portálu Statista bylo HDP západní části Německa na úrovni 2 236 mil. německých marek 

                                                      
1
 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen 

Einheit. Dostupné online z: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/jahresbericht-

zum-stand-der-deutschen-einheit-2019.html.  
2
 NEUHAUS, Carla. So unterschiedlich entwickelt sich in Ost und West. In: tagesspiegel.de [online]. November 

11, 2019 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/30-jahre-nach-dem-mauerfall-so-

unterschiedlich-entwickelt-sich-die-wirtschaft-in-ost-und-west/25201960.html.  
3
 GAMMELIN, Cerstin a FRIED, Nico. Merkel: „Das Leben in der DDR war manchmal auf eine bestimmte Art 

fast bequem“. In: Süddeutsche Zeitung [online]. November 8, 2019 [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: 

https://www.sueddeutsche.de/politik/angela-merkel-ddr-mauerfall-wiedervereinigung-1.4674756.   

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/jahresbericht-zum-stand-der-deutschen-einheit-2019.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/jahresbericht-zum-stand-der-deutschen-einheit-2019.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/30-jahre-nach-dem-mauerfall-so-unterschiedlich-entwickelt-sich-die-wirtschaft-in-ost-und-west/25201960.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/30-jahre-nach-dem-mauerfall-so-unterschiedlich-entwickelt-sich-die-wirtschaft-in-ost-und-west/25201960.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/angela-merkel-ddr-mauerfall-wiedervereinigung-1.4674756
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(DM), zatímco východní země dosáhly v součtu jen 230 mil. DM. Velké rozdíly lze spatřit i v HDP na 

obyvatele – 36 200 DM na západě oproti 14 000 DM na východě.
4
  

Při pohledu na ekonomický výkon obou polovin Německa, jsou dnes stále patrné rapidní rozdíly, kdy západní 

země včetně Berlína (Westdeutschland) za rok 2018 zaznamenaly 3013,7 mld. € HDP, zatímco 

východní (Ostdeutschland) 372,3 mld. €.
5
 Co se týče srovnání výše mezd, zaměstnanci ve východních 

spolkových zemích dosáhnou průměrně na 82 % platu, který připadá pracovníkům v zemích západních. 

Na tento údaj je však nutno nahlížet i prizmatem rozdílných cenových hladin, resp. zpravidla nižších 

životních nákladů na východě – nájmy se v obou částech liší průměrně o 2,23 € na m² (7,99 € a 5,76 €).
6
 

Jak uvádí Carla Neuhaus ve svém článku pro Der Tagesspiegel: rozdílný ekonomický výkon je možné 

připisovat více faktorům, jedním z nich je struktura průmyslu tzv. nových spolkových zemí. Na východě 

je značný nedostatek velkých koncernů, které většinou sídlí spíše v západních spolkových zemích. 

Tento fakt se negativně podepisuje nejen na tvorbě nových pracovních míst, ale také na produktivitě 

východoněmecké ekonomiky, jelikož kolem velkých koncernů se zpravidla usazují i příslušné dodavatelské 

podniky, kterých je tedy na východě nedostatek. Rovněž Gerhard Heimpold  a Reint Gropp vidí výše 

uvedený argument jako jednu z příčin oné příjmové mezery mezi východem a západem.
7
 Dalším faktorem, 

jejž je důležité vzít v potaz je, že východoněmecký průmysl je navíc zaměřen na produkty, které 

vykazují výrazně nižší přidanou hodnotu. Podle výzkumníků z ekonomického institutu v Halle (Institut 

für Wirtschaftsordnung) tomuto trendu přispívá i politické nastavení systému – velké množství státních 

dotací je totiž vázáno na příslib tvorby nových pracovních míst a toto některé podniky vede k vytváření 

nepotřebných pracovních pozic, což v dlouhodobé perspektivě škodí jejich konkurenceschopnosti.
8
   

Další rozdíl, který mnoho expertů považuje za jeden z nejpalčivějších, je nepříznivá demografická 

struktura obyvatelstva. Od roku 1991 do roku 2013 se z východu na západ odstěhovalo 3,3 mil. lidí, 

zatímco ze západu na východ 2,1 mil.
9
 a za posledních 30 let ztratilo východní Německo celkově 

skoro 2 mil. lidí. 
10

 Z nejnovějších dat letos uveřejněných Spolkovým statistickým úřadem bude mít 

východní Německo v roce 2060 o 14 % obyvatel méně nežli dnes.
11

 Trend se sice začíná postupně 

obracet, nicméně problém v podobě nedostatku pracovních sil i nadále zůstává. Jak píše Christian 

Hirte, tento odliv talentů se pojí rovněž s poklesem soukromé poptávky a může vyústit ve snížení 

inovačního potenciálu.
12

  

                                                      
4
 Ost/West-Vergleich von BIP, Bevölkerung, Außenhandel und mehr im Jahr 1989. In: de.statista.com [online]. 

September 27, 2019 [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249689/ 

umfrage/vergleich-von-west-und-ostdeutschland-vor-der-wiedervereinigung/.  
5
 RUDNICKA, J. Bruttoinlandsprodukt in Ostdeutschland und Westdeutschland bis 2018. In: de.statista.com 

[online]. November 14, 2019 [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36810/ 

umfrage/bruttoinlandsprodukt-in-ostdeutschland-und-westdeutschland/.   
6
 Politisch vereint, wirtschaftlich geteilt. In: faz. de [online]. September 27, 2018 [cit. 2019-12-17]. Dostupné 

z archivu FAZ po přihlášení z: https://fazarchiv.faz.net/document/FAZ__FD2201809275525915?offset=&all=.  
7
 GROPP, Reint a HEIMPOLD, Gerhard. Ostdeutschland 30 Jahre nach dem Mauerfall: Erreichtes und 

wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf. In: Wirtschaftsdienst [online]. 2019 [cit. 2020-1-13]. Dostupné z: 

https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2019/heft/7/beitrag/ostdeutschland-30-jahre-nach-dem-mauerfall-

erreichtes-und-wirtschaftspolitischer-handlungsbedarf.html#footnote-016.  
8
 NEUHAUS, Carla. So unterschiedlich entwickelt sich in Ost und West. In: tagesspiegel.de [online]. November 

11, 2019 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/30-jahre-nach-dem-mauerfall-so-

unterschiedlich-entwickelt-sich-die-wirtschaft-in-ost-und-west/25201960.html.   
9
 STELTZNER, Holger. Deutschland – vereint und geteilt. In: faz.net [online]. October 2, 2015 [cit. 2019-12-17]. 

Dostupné z: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommentar-deutschland-vereint-und-doch-geteilt-13834630.html.  
10

 DETTLING, Daniel. „Im Osten geht die Zukunft auf“. Handelsblatt. 2019, 215, 56. Dostupné také v archivu 

Handelsblatt po přihlášení z: https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__5F00AD60-1F58-4EFE-9138-

135A025B9739%7CHBPM__5F00AD60-1F58-4EFE-9138-135A025B9739/hitlist/0?all=.  
11

 RAGNITZ, Joachim a RÖSEL Felix a THUM, Marcel. Blick nach vorne statt nach Westen. In: ifo 

Schnelldienst 16/2019 [online]. Dostupné z: https://www.ifo.de/publikationen/2019/aufsatz-zeitschrift/der-

graben-zwischen-ost-und-west-welche-politik-hilft-gegen.  
12

HIRTE, Christian. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland schaffen. In: ifo 

Schnelldienst 16/2019 [online]. Dostupné z: https://www.ifo.de/publikationen/2019/aufsatz-zeitschrift/der-

graben-zwischen-ost-und-west-welche-politik-hilft-gegen.  

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249689/umfrage/vergleich-von-west-und-ostdeutschland-vor-der-wiedervereinigung/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249689/umfrage/vergleich-von-west-und-ostdeutschland-vor-der-wiedervereinigung/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36810/umfrage/bruttoinlandsprodukt-in-ostdeutschland-und-westdeutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36810/umfrage/bruttoinlandsprodukt-in-ostdeutschland-und-westdeutschland/
https://fazarchiv.faz.net/document/FAZ__FD2201809275525915?offset=&all
https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2019/heft/7/beitrag/ostdeutschland-30-jahre-nach-dem-mauerfall-erreichtes-und-wirtschaftspolitischer-handlungsbedarf.html#footnote-016
https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2019/heft/7/beitrag/ostdeutschland-30-jahre-nach-dem-mauerfall-erreichtes-und-wirtschaftspolitischer-handlungsbedarf.html#footnote-016
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/30-jahre-nach-dem-mauerfall-so-unterschiedlich-entwickelt-sich-die-wirtschaft-in-ost-und-west/25201960.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/30-jahre-nach-dem-mauerfall-so-unterschiedlich-entwickelt-sich-die-wirtschaft-in-ost-und-west/25201960.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommentar-deutschland-vereint-und-doch-geteilt-13834630.html
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__5F00AD60-1F58-4EFE-9138-135A025B9739%7CHBPM__5F00AD60-1F58-4EFE-9138-135A025B9739/hitlist/0?all
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__5F00AD60-1F58-4EFE-9138-135A025B9739%7CHBPM__5F00AD60-1F58-4EFE-9138-135A025B9739/hitlist/0?all
https://www.ifo.de/publikationen/2019/aufsatz-zeitschrift/der-graben-zwischen-ost-und-west-welche-politik-hilft-gegen
https://www.ifo.de/publikationen/2019/aufsatz-zeitschrift/der-graben-zwischen-ost-und-west-welche-politik-hilft-gegen
https://www.ifo.de/publikationen/2019/aufsatz-zeitschrift/der-graben-zwischen-ost-und-west-welche-politik-hilft-gegen
https://www.ifo.de/publikationen/2019/aufsatz-zeitschrift/der-graben-zwischen-ost-und-west-welche-politik-hilft-gegen


Informace Odborné knihovny MF                                                                                               Podrobně k tématu                                       

__________________________________________________________________________________________ 

7 

Bývalý český velvyslanec v NDR František Černý v reakci na otázku serveru iRozhlas, zda je již Německo 

možno vnímat jako sjednocenou zemi odpověděl, že „v hlavách Němců jsou to stále země dvě“.
13

 

S odkazem na tato slova je zajímavé vzít do úvahy i svého druhu odlišný charakter občanské 

společnosti v obou částech Německa, který se odráží mimo jiné na přístupu k politice a politickým 

tématům jako takovým. Nové spolkové země vykazují průměrně nižší volební účast a vyšší počet 

voličů s nestabilními politickými preferencemi. Výsledky voleb na zemské úrovni navíc potvrzují 

větší míru inklinace ke stranám na okraji politického spektra. Anna Sauerbrey pro New York Times 

rovněž upozorňuje na rozdíl v postojích k cizincům a v celkové míře xenofobie. Své závěry dokládá 

vlastní analýzou, v rámci níž sledovala reakce obyvatel obou částí Německa na migrační krizi. 

S alternativní teorií v tomto ohledu přišel historik Ilko-Sascha Kowalczuk, který problém vidí v tom, 

že východní Němci se dlouhodobě cítí nevyslyšeni a mají pocit, že někdo rozhoduje za ně. 

Pozastavuje se nad otázkou identity Němců po pádu Berlínské zdi a nabízí teorii, podle které pád zdi 

nezapříčinily nespokojené masy, ale spíše skupiny aktivistických občanů, zatímco běžní lidé jen 

zpovzdálí přihlíželi a změnám ve skutečnosti nakloněni nebyli.
14

 

Ačkoliv jsou rozdíly v některých oblastech stále markantní, je nutné podotknout, že dle dostupných 

dat opravdu došlo k významnému pokroku. Zatímco v roce 1991 bylo HDP na osobu ve východní části 

pouze 43 % hodnoty na západě, dnes je ekonomická síla na obyvatele na úrovni 74,7 %.
15

 V roce 2018 

vzrostlo HDP na obyvatele dokonce o 0,2 % více na východě než na západě. Úspěch je možné 

spatřovat i s ohledem na vývoj pracovního trhu – k roku 2018 byl rozdíl co do nezaměstnanosti mezi 

východní a západní částí Německa jen 2,1 %, což je významný pokles v porovnání se začátkem 

tisíciletí, kdy byl tento rozdíl přibližně 10 %.
16

 Životní standardy, délka dožití i veřejná infrastruktura 

doznaly pozitivních změn a to mimo jiné díky propracované politice přerozdělování. Za její významnou 

součást mnozí považují tzv. Solidaritätszuschlag (solidární přirážka), Němci hovorově nazývaná Soli. 

Jedná se o speciální daň připočtenou k dani z příjmu fyzických a právnických osob ve výši 5,5 % 

(původně 7,5 %). Zavedena byla v roce 1991 v rámci tzv. programu Aufbau Ost, který si kladl za cíl 

finančně podpořit chudší východní země bývalé NDR, pomoci s výstavbou tamní infrastruktury a 

s přechodem na tržní hospodářství.  Ačkoliv mělo být její trvání původně omezeno pouze na jeden rok, 

zůstává v platnosti do dnešních dní: v roce 2018 se celkově jednalo o obnos ve výši 18,9 mld. €. 

V současné době se však ve spojitosti se Soli hovoří o významných změnách. Německý Spolkový 

sněm totiž 14. 11. 2019 rozhodl, že pro 90 % daňových poplatníků povinnost platit Soli počínaje 

rokem 2021 odpadne. Obyvatelé s vyšším příjmem (celkově se bude jednat o 6,5 % daňových 

poplatníků) budou muset část svých příjmů odvádět i nadále, dojde však k omezení výše příspěvku. 

Ovšem pro 3,5 % nejbohatších Němců se s novou právní úpravou nic nemění a od roku 2021 tak 

budou platit stejný obnos jako doposud.
17

 Změna tak logicky ovlivní i německý rozpočet, který přijde 

odhadem o 10,9 mld. €.
18

 

Jelikož se názory na tuto problematiku mnohdy rozcházejí, zrušení solidární přirážky rozvířilo 

v německém veřejném prostoru živou debatu. Zatímco Spolkový vicekancléř Olaf Scholz vidí zrušení 

Soli jako důkaz pokroku, ke kterému od dob sjednocení došlo, a zrušení vnímá jako symbol fakticky 

                                                      
13

 Východní Němci se cítí být lidmi druhé kategorie. Mají se ale lépe než před 30 lety, říká bývalý diplomat.  

In: iRozhlas.cz [online]. November 8, 2019 [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

svet/vychodni-nemci-zapadni-vychodni-nemecko-pad-beerlinske-zdi-frantisek-cerny_1911081848_jgr.  
14

 SAUERBREY, Anna. 30 Years After Reunification, Germany Is Still Two Countries. In: nytimes.com 

[online]. August 29, 2019 [cit. 2019-12-16]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2019/08/29/opinion/germany-reunification-far-right.html.  
15

 Viz. poznámka č. 12. 
16

 Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2019. In: BMWi.de [online]. September 

25, 2019. Dostupné z: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/jahresbericht-zum-

stand-der-deutschen-einheit-2019.html.  
17

 Wer den Soli weiter zahlen muss – und wer nicht, In: tagesspiegel.de [online]. November 15, 2019 [cit. 2019-

12-10]. Dostupné z: https://www.tagesspiegel.de/politik/soli-abschaffung-fuer-fast-alle-wer-den-soli-weiter-

zahlen-muss-und-wer-nicht/25226554.html.  
18

 Viz. poznámka č.17. 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/vychodni-nemci-zapadni-vychodni-nemecko-pad-beerlinske-zdi-frantisek-cerny_1911081848_jgr
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/vychodni-nemci-zapadni-vychodni-nemecko-pad-beerlinske-zdi-frantisek-cerny_1911081848_jgr
https://www.nytimes.com/2019/08/29/opinion/germany-reunification-far-right.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/jahresbericht-zum-stand-der-deutschen-einheit-2019.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/jahresbericht-zum-stand-der-deutschen-einheit-2019.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/soli-abschaffung-fuer-fast-alle-wer-den-soli-weiter-zahlen-muss-und-wer-nicht/25226554.html
https://www.tagesspiegel.de/politik/soli-abschaffung-fuer-fast-alle-wer-den-soli-weiter-zahlen-muss-und-wer-nicht/25226554.html
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úspěšného sjednocení Německa, někteří jsou v této otázce kritičtí.
19

 Zejména zástupci průmyslového 

sektoru vnímají pouze částečné zrušení jako svého druhu „trest pro střední třídy“
20

, jiní hovoří  

o zavedení „skryté majetkové daně“
21

.  Předsedkyně německé CDU Annegret Kramp-Karrenbauer se 

nechala slyšet, že bude prosazovat kompletní zrušení Soli do roku 2025
22

. Christian Lindner, předseda 

německé FDP, dokonce proti současnému parlamentnímu zákonu zvažuje podat ústavní žalobu.
23

 

Ať už jsou názory na jejich povahu a způsoby řešení jakékoliv, je zřejmé, že rozdíly mezi bývalou 

východní a západní částí Německa v některých oblastech stále přetrvávají a přes významné pokroky 

třiceti let od pádu Berlínské zdi se je nepodařilo zcela odstranit.     

 

  

     

   

                                                      
19

 Dem Soli geht es an den Kragen. In: dw.com [online]. November 14, 2019 [cit. 2019-12-10]. Dostupné z: 

https://www.dw.com/de/dem-soli-geht-es-an-den-kragen/a-51237140.  
20

 Soli fällt bald für viele weg: Wer jetzt spart und wer trotzdem zahlt. In: focus.de [online]. November 15, 2019 

[cit. 2019-12-10]. Dostupné z: https://www.focus.de/finanzen/steuern/soli-abschaffung-bald-gibt-es-mehr-geld-

jedoch-nicht-fuer-alle_id_11347795.html.  
21

 Viz. poznámka č. 17. 
22

 Kramp-Karrenbauer für kompletten Soli-Abbau bis 2025. In: spiegel.de [online]. September 13, 2019 

[cit. 2019-12-9]. Dostupné z: https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/solidaritaetszuschlag-annegret-kramp-

karrenbauer-fuer-kompletten-abbau-vor-2025-a-1286567.html.  
23

 Viz. poznámka č. 20. 

https://www.dw.com/de/dem-soli-geht-es-an-den-kragen/a-51237140
https://www.focus.de/finanzen/steuern/soli-abschaffung-bald-gibt-es-mehr-geld-jedoch-nicht-fuer-alle_id_11347795.html
https://www.focus.de/finanzen/steuern/soli-abschaffung-bald-gibt-es-mehr-geld-jedoch-nicht-fuer-alle_id_11347795.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/solidaritaetszuschlag-annegret-kramp-karrenbauer-fuer-kompletten-abbau-vor-2025-a-1286567.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/solidaritaetszuschlag-annegret-kramp-karrenbauer-fuer-kompletten-abbau-vor-2025-a-1286567.html
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Daně  

Belema R. Obuoforibo  

A critical examination of the proposed UK digital services tax    

Kritické zkoumání návrhu zdanění digitálních služeb ve Velké Británii   

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 11, p. 516-522  

Velká Británie připravuje zavedení daně z digitálních služeb (DST), která by měla nabýt účinnosti 

1.4.2020. Příspěvek představuje kritickou analýzu návrhu této daně. Autorka se zaměřuje na hlavní 

prvky právní úpravy, tři typy činností poskytovaných v rámci digitálních služeb, oblast příjmů 

určených ke zdanění, definici některých pojmů, stanovení sazby daně i možné přeshraniční problémy 

související s implementací a správou daně z digitálních služeb. - Poznámky.  

Svetlin Krastanov  

Call-off stock simplification in Bulgaria - possible or not?    

Zjednodušení režimu "call-off stock" v Bulharsku - možné nebo ne?  

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 5, p. 187-190  

Bulharsko je jedním ze států EU, který využívá tzv. režim skladu uvnitř území EU (call-off stock). 

Režim skladu uvnitř území EU spočívá v tom, že při dopravě zboží do jiného členského státu je 

dodavateli předem znám odběratel. Umožnění či neumožnění režimu skladu v určitém státě má 

mj. vliv na to, zda jsou zahraniční dodavatelé povinni registrovat se k DPH v zemích svých zákazníků. 

V článku je popsáno, jak režim uplatňuje Bulharsko a k jakým změnám dochází od počátku r. 2020 na 

úrovni EU. - Poznámky.  

Julius J. Andersson  

Carbon taxes and CO2 emissions : Sweden as a case study    

Uhlíkové daně a emise oxidu uhličitého : Švédsko jako případová studie   

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 11, (2019) No. 4, p. 1-30  

Švédsko zavedlo v r. 1991 jako jeden z prvních států daň z emisí oxidu uhličitého. Zároveň byla již o rok 

dříve rozšířena daň z přidané hodnoty na naftu a benzín. Na základě analýzy dopadů obou daní autor 

identifikuje kauzální vztah mezi daněmi z emisí a emisemi - po zavedení daně se emise z dopravy 

snížily téměř o 11 %. Dále bylo zjištěno, že daňová elasticita poptávky po benzínu je třikrát vyšší než 

cenová elasticita (tj. poptávka po benzínu je citlivější na změnu daňových sazeb než na změnu ceny). 

Tyto poznatky mohou přispět k lepšímu vyhodnocování dopadů podobných opatření. - Poznámky.  

Magdalena Kostowska and Steffen Gnuitzmann  

Collective investment schemes claiming a withholding tax refund in the European Union (in 

particular, Poland)    

Nástroje kolektivního investování se domáhají vracení srážkové daně v Evropské unii 

(konkrétně v Polsku)  

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 11, p. 552-555  

Soudní dvůr EU v několika svých rozhodnutích v souvislosti s volným pohybem kapitálu upozornil na 

diskriminační povahu některých národních úprav vybírání a nevracení srážkové daně z dividend pro 

zahraniční investiční fondy (např. v Dánsku, Finsku, Francii a Polsku). Polské investiční fondy jsou od 

r. 1998 obecně osvobozeny od daně z příjmů. Příspěvek se zaměřuje na tzv. test srovnatelnosti 

("comparability test"), který je jedním z rozhodujících hledisek pro určení, zda je situace a právní 

podstata pro zdanění domácích a zahraničních investičních fondů srovnatelná. Autor přibližuje přístup 

polské daňové správy a soudů k výjimce zdanění pro některé typy zahraničních investičních fondů a 

na příkladu německého fondu typu UCITS ilustruje domáhání se vracení srážkové daně z dividend 

v polském prostředí. - Poznámky. 
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Michael Stöber   

Der RegE zur Mitteilungspflicht in Bezug auf Steuergestaltungen    

Vládní návrh o oznamovací povinnosti v oblasti daní s ohledem na přeshraniční uspořádání   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 48, S. 2649-2654  

V květnu 2018 byla schválena pozměňovací směrnice EU o oznamovací povinnosti u přeshraničních 

uspořádání (2018/822/EU). Nový předpis měl být do konce r. 2019 implementován do národních 

legislativ členských států Evropské unie. Německý spolkový kabinet v říjnu 2019 vydal vládní návrh, 

prostřednictvím nějž by mělo dojít k realizaci této směrnice. EU touto iniciativou reaguje na akční 

plán OECD, jenž si klade za cíl zamezit daňovým únikům. Autor objasňuje návrhy obsažené v nové 

právní úpravě a kriticky je hodnotí, přičemž se domnívá, že příslušný vládní návrh je ve stěžejních 

částech velmi nejasný. Oznamovací povinnost podle něj přináší finanční správě i daňovým poradcům 

značné náklady na dodržování předpisů a jedná se o další "byrokratické monstrum" z Bruselu. - 

Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.   

Christian Amand  

EU VAT and financial services : which rules, what consequences and which possible solutions?    

DPH v EU a finanční služby : jaká existují pravidla, jaké jsou důsledky a možná řešení?   

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 5, p. 191-202  

Autor se v článku zabývá zdaněním finančních služeb daní z přidané hodnoty v Evropské unii. Po úvodním 

představení problematiky (co to jsou finanční služby, jaké obtíže jsou spojené s aplikací DPH na 

finanční služby) autor popisuje situaci v EU (na jaké finanční služby se vztahují výjimky, jakým dalším 

daním finanční služby podléhají, rozdíly mezi členskými státy, metody výpočtu odpočitatelné DPH, aj.) 

a následně hodnotí ekonomické dopady současných pravidel. Dále jsou představeny historické 

souvislosti současné úpravy, její protichůdné předpoklady a jsou shrnuty požadavky, které by mělo 

splňovat zdanění finančních služeb. - Poznámky.  

Claus Koss  

Gutscheine und ihre rechtliche Beurteilung    

Poukázky a jejich právní posouzení   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 47, S. 2593-2599  

Poukázky slouží spotřebitelům jako svého druhu dárkové předměty, firmy je zase využívají ke své 

propagaci. Existuje jich celá řada a každý druh podléhá jiným právním předpisům, stejně jako 

odlišnému způsobu zdanění. Autor představuje druhy poukázek, systematizuje je do kategorií a 

popisuje různé právní úpravy daně z přidané hodnoty, které se k nim vztahují. V další části článku je 

pozornost věnována evropské směrnici č. 2016/1065/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, 

pokud jde o zacházení s poukazy. Tato směrnice byla v Německu implementována v rámci daňového 

zákona na r. 2018. Autor ji detailněji rozebírá. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.  

Andrea Feher, Bogdan Virgil Condea, Daniela Harangus   

Impact of harmonization on the implicit tax rate of consumption  [elektronický zdroj]   

Vliv harmonizace na implicitní daňovou sazbu ze spotřeby   

Prague economic papers, Vol. 28 (2019), No. 4, p. 449-464  

Autoři v článku analyzují vliv harmonizace daně z přidané hodnoty v Evropské unii na implicitní 

daňovou sazbu ze spotřeby, což je indikátor zveřejňovaný institucí Eurostat. Indikátor, který je tvořen 

poměrem mezi příjmy ze spotřebních daní (či DPH) a celkovou spotřebou, je podle autorů 

nejrelevantnější při hodnocení dopadů harmonizace. Ověřovány jsou tři hypotézy: 1) implicitní daňová 

sazba ze spotřeby je přímo ovlivňována tempem hospodářského růstu; 2) vliv harmonizace je 

zřetelnější v nových členských státech EU; 3) rozpočtový deficit a veřejný dluh určují během 

hospodářské krize změny implicitní sazby. Analýza se vztahuje k období 1995-2011. - Poznámky. 

Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.705   

 

 

 

 

https://doi.org/10.18267/j.pep.705
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Vítězslav Kozák  

K zamýšleným změnám daňových zákonů    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 12, s. 33-34  

Příspěvek seznamuje s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti 

se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, předloženým v červnu 2019 ministryní financí (sněmovní 

tisk č. 509). Autor přibližuje změny v oblasti spotřebních daní (zvýšení u lihu a tabákových výrobků 

i zahřívaných tabákových výrobků), energetických daní (zrušení daňového osvobození zemního plynu 

spotřebovaného tzv. domovními kotelnami) a zmiňuje také další dílčí změny jednotlivých zákonů 

(zákon o dani z hazardních her, o správních poplatcích). Krátce také shrnuje postup legislativního 

procesu v případě tohoto daňového balíčku. - Poznámky. -- Zákon byl podepsán prezidentem ČR dne 

19.12.2019 a vyhlášen jako zákon č. 364/2019 Sb.  

Václav Benda  

Místo plnění.2. část,  Poskytnutí služby /   

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 12, s. 27-32  

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. V této části příspěvku autor vysvětluje 

pravidla pro stanovení místa plnění při poskytování služeb. V návaznosti na určení místa plnění je 

určeno, zda DPH přizná ve svém daňovém přiznání poskytovatel nebo příjemce služby. S využitím 

příkladů objasňuje také některá speciální pravidla pro stanovení místa plnění (služby vztahující se k nemovité 

věci; přeprava osob; stravovací služby; služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a 

zábavy; nájem dopravního prostředku; přeprava zboží a služby s ní přímo související; telekomunikační 

a jiné služby; vyjmenované služby osobám nepovinným k dani do třetí země; cestovní služby). Dále 

upozorňuje na změny účinné od 1.4.2019.  

Jan Najman, Stanislav Machek  

Několik poznámek k rozhodnutí Městského soudu v Praze o (ne)osvobození prvního převodu 

jednotky v rodinném domě    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 22, s. 791-795  

Autoři se zaměřují na daň z nabytí nemovitých věcí v souvislosti s rozsudkem Městského 

soudu v Praze z 13.6.2019 (č. j. 11 Af 42/2018-77) týkajícím se osvobození prvního převodu 

jednotky v rodinném domě. Polemicky rozebírají závěry rozsudku a představují svůj názor, jak by 

měla být příslušná ustanovení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých 

věcí, interpretována. Soud konstatoval, že kupující pro aplikaci osvobození od daně nesplnil základní 

podmínku, že je prvním nabyvatelem bytové jednotky v bytovém domě. Autoři se věnují výkladu 

pojmu "bytový dům" pomocí jiných právních předpisů, analyzují důvodovou zprávu k účelu právní 

úpravy a dovozují, že výklad vedoucí k osvobození od daně podle § 7 odst. 1 písm. c) zák. č. 340/2013 

Sb. je v případě jednotky v rodinném domě nepochybně možný. - Poznámky.  

Bertrand Monfort   

Neue EuGH-Vorlage zum Abzug der Einfuhrumsatzsteuer ohne Verfügungsberechtigung    

Předložení žádosti Evropskému soudnímu dvoru ohledně odpočtu dovozní DPH bez existence 

dispoziční pravomoci   

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 68, (2019) Nr. 23, S. 881-883  

Evropský soudní dvůr obdržel od Slovenska novou žádost o tzv. rozhodnutí o předběžné otázce 

týkající se odpočtu dovozní DPH. Předkládající slovenský soud se v ní dotazuje, zda odpočet dovozní 

daně z obratu (DPH) mohou uplatňovat pouze podnikatelé, jimž buď příslušný majetek přímo náleží, 

anebo kteří disponují jiným právem nakládat s dováženou položkou. Zároveň mimo jiné žádají ujištění 

o tom, jak by měl být celý odpočet aplikován v praxi. Tato žádost by podle autora mohla být pro 

SDEU pohnutkou k vyjasnění podmínek týkajících se odpočtu dovozní DPH a celý proces by potažmo 

mohl vést k průlomové změně právní úpravy v Německu a mnoha dalších členských zemích EU. 

Autor v článku shrnuje slovenský případ z praxe a objasňuje, jak současná legislativa EU tuto 

problematiku reguluje. - Poznámky. 

  



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 

__________________________________________________________________________________________ 

12 

Markéta Kohoutková  

Novela zákona o evidenci tržeb    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 12, s. 7-12  

Přehledné shrnutí novinek, které zavádí zákon č. 256/2019 Sb., do zákona o evidenci tržeb a do 

zákona o DPH. Novela přináší změny vyplývající z požadavků nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 a 

další drobné úpravy vybraných ustanovení zákona o evidenci tržeb dle poznatků praxe. Autorka 

informuje o změně územní působnosti EET, o platbách v tzv. omezené síti a okamžiku uskutečnění 

tohoto typu evidované tržby, o zpřesnění právní úpravy nepřímého zastoupení a odpovědnosti v případě 

pověření k evidování tržeb. Dále přibližuje změnu u daňového identifikačního čísla a zavádění nového 

režimu evidence tržeb, tzv. zvláštního režimu (podmínky pro jeho povolení, vystavení účtenky a její 

opravy, oznámení o evidovaných tržbách aj.). Poté rozebírá nové výjimky z evidence tržeb a výčtově 

informuje o úpravách, ke kterým dochází v rámci zákona o DPH.   

Zdeněk Morávek  

Ostatní příjmy fyzických osob. Dokončení   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 27, (2019) č. 15, s. 10-16  

Autor přibližuje problematiku ostatních příjmů u poplatníků-fyzických osob, tedy příjmů podle § 10 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V této části se věnuje bližší specifikaci některých příjmů, 

které jsou výslovně mezi ostatní příjmy zahrnuty. Rozebírá a na příkladech ilustruje příjmy z příležitostné 

činnosti nebo z příležitostného nájmu movitých věcí; příjmy ze zemědělské výroby a lesního a 

vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem; příjmy z provozu výroben elektřiny, 

ke kterému není vyžadována licence. -- 1. část příspěvku byla publikována v DHK č. 11/2019, s. 3-8.  

Václav Benda  

Sazby DPH u služeb    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 27, (2019) č. 15, s. 25-29  

Novelou zákona č. 256/2019 Sb. se s účinností od 1.5.2020 přesunou některé služby z dosavadní 

základní či první snížené sazby daně z přidané hodnoty do druhé snížené sazby daně. Autor nejprve 

představuje základní vymezení sazeb daně a návazně obecná pravidla pro stanovení sazeb DPH u služeb. 

Dále podrobněji vymezuje aktuálně platné sazby daně u služeb, včetně sazeb daně pro stavební a 

montážní práce, a upozorňuje na změny sazeb daně u služeb (např. sazba 10 % pro půjčování a nájem 

knih a dalších publikací, elektronicky poskytované služby v souvislosti s knihami, novinami a 

časopisy, sazba 10 % u domácí péče o děti, staré, nemocné nebo zdravotně postižené občany, sazba 10 % 

pro úklidové práce v domácnosti i pro stravovací služby a podávání nápojů). V závěru shrnuje pravidla 

pro možnost požádat o závazné posouzení sazby daně u služeb u GFŘ.   

Zdeněk Morávek  

Silniční daň u příspěvkových organizací    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 15, (2020) č. 2, s. 68-71  

Autor přibližuje právní úpravu silniční daně a věnuje se specifikům u příspěvkových organizací. Zaměřuje 

se na předmět silniční daně a upozorňuje, že u příspěvkových organizací je silniční daň velmi propojena 

s problematikou daně z příjmů. Dále rozebírá, kdo je poplatníkem daně, a jaký je postup při stanovení 

této daně (způsob stanovení základu daně, sazby daně, zálohy na daň, zdaňovací období, tiskopis daňového 

přiznání k dani silniční). Problematiku osvětluje na několika praktických příkladech. -- Nejčastějším 

omylům u daně silniční se věnuje příspěvek v čas. Daně a právo v praxi č. 12/2019, s. 35-37.  

Petr Kupčík  

Specifika daňové kontroly daně z přidané hodnoty. 2. část   

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 27, (2019) č. 4, s. 28-32  

Článek popisuje procesní postupy správce daně se zaměřením na daňovou kontrolu DPH a její průběh. 

V této části se autor zabývá zejména prokazováním nároku na odpočet daně podle § 72 a § 73 zákona 

o DPH. Podrobně rozebírá podmínky nároku na odpočet daně a jejich kontrolu v oblastech fakticity 

plnění, deklarovaného dodavatele, prověřování plátcovství, místa plnění, zdanitelnosti plnění a použití 

pro ekonomickou činnost. Upozorňuje, že v okamžiku zjištění nesrovnalosti u některé z oblastí vydá 

správce daně výzvu k prokázání skutečnosti podle § 92 odst. 4 daňového řádu. - Poznámky.  
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Bob Michel  

The French crusade to tax the online advertisement business : reflections on the French Google 

case and the newly introduced digital services tax    

Francouzská kampaň za zdanění online reklamy : důsledky francouzské kauzy Google a nedávno 

zavedená daň z digitálních služeb  

European taxation, Vol. 59, (2019) No. 11, p. 523-537  

Francie patří mezi vůdčí síly požadující vytvoření nových pravidel pro mezinárodní zdanění velkých 

digitálních společností. Článek stručně shrnuje uvedenou snahu Francie od r. 2012 a dále se zaměřuje 

na problematiku zdanění příjmů z online reklamy prostřednictvím analýzy soudní kauzy internetové 

společnosti Google u francouzských správních soudů. Společnost Google Ireland usilovala o zrušení 

mnohomilionového daňového výměru francouzské daňové správy z r. 2012. V další části pak autor 

informuje o zavedení daně z digitálních služeb (DST) ve Francii v r. 2019, analyzuje toto jednostranné 

opatření k efektivnímu zdanění digitálního reklamního průmyslu a identifikuje oblasti, ve kterých se 

francouzská DST liší od evropského návrhu DST z r. 2018. - Poznámky.  

Marco Allena  

VAT and tax amnesty in Italy    

DPH a daňová amnestie v Itálii   

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 5, p. 211-214  

V článku je představeno italské opatření z r. 2018 (Tax Amnesty Decree), které obsahuje ustanovení 

upravující daňovou amnestii, zejména z pohledu DPH. Některé části ustanovení však mohou být v rozporu 

s evropskou legislativou. Autor v této souvislosti představuje dřívější rozsudky Soudního dvora EU 

týkající se daňových amnestií a uvádí, že opatření může být v rozporu s legislativou EU týkající se 

státní podpory. - Poznámky.  

Rosario Cosentini   

VAT deductibility for fixed establishments : the ECJ ruling and the Italian legal system    

Odečitatelnost DPH u stálých provozoven : rozhodnutí Soudního dvora EU a italský právní systém  

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 5, p. 203-210  

Autor představuje rozsudek Soudního dvora EU v případu Morgan Stanley (C-165/17), který se týkal 

poměrného odpočtu daně v případě, kdy pobočka firmy sídlí v jiném členském státě než její ústředí. 

Následně autor analyzuje, zda je italská legislativa v souladu s tímto rozsudkem. - Poznámky.  

Fabrizio Borselli   

VAT fraud, cryptocurrencies and a future for the VAT system    

Podvody na DPH, kryptoměny a budoucnost systému DPH   

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 5, p. 179-186  

Článek popisuje vztah mezi kryptoměnami, praním špinavých peněz a organizovanými podvody na DPH. 

Autor posuzuje, zda nárůst používání virtuálních měn může přispět ke vzniku sofistikovanějších podvodů. 

Zabránit by tomu mohla různá opatření, jako např. přijetí blockchainu, zavádění tzv. mechanismů 

oddělených plateb (split-payment mechanisms) či přechod na tzv. konečný systém DPH. - Poznámky.  

Dieter Dziadkowski   

Verrechnung der Umsatzsteuer mit Länder-Spielbankabgaben systemwidrig? : zugleich 

Anmerkungen zur jüngsten Rechtsprechung zu Umsätzen im Glücksspielsektor    

Započtení DPH do daně z hazardu na úrovni spolkových zemí jako protisystémové? : zároveň 

připomínky k nedávné judikatuře týkající se obratů v odvětví hazardních her   

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 68, (2019) Nr. 22, S. 840-844  

Doposud bylo v Německu připisování daně z přidané hodnoty k neharmonizované dani z heren na úrovni 

spolkových zemí považováno za přijatelné. Panuje však všeobecný konsenzus, že zdaňování veřejně 

licencovaných kasin a zejména právě daň z přidané hodnoty již dlouhou dobu vyžaduje reformu. Autor 

se nejprve v obecné rovině věnuje hazardnímu průmyslu v Německu a zahrnuje rovněž rozhodnutí 

Soudního dvora EU z r. 2013 týkající se zdaňování heren na úrovni jednotlivých spolkových zemí SRN, 

přičemž tento rozsudek prezentuje jako právní základ dalších možných legislativních změn v této 

oblasti. V závěru přichází s vlastními doporučeními a odhadem budoucího vývoje. - Poznámky.  
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Ondřej Moravec  

Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu neobstálo v testu ústavnosti, aneb já nerozumět 

řeči tvého kmene    

Daně a právo v praxi, Sv. 24, (2019) č. 12, s. 2-6  

Autor analyzuje nosné důvody nálezu Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 819/18 týkajícího se vracení 

zadržované nesporné části nadměrného odpočtu na DPH a možné dopady tohoto nálezu do správní 

praxe dle platné právní úpravy. V případu požadoval plátce daně zúžení daňové kontroly jen na sporná 

plnění a vrácení části nadměrného odpočtu, o níž nebyly pochybnosti. Po rekapitulaci skutkového 

základu případu a jeho řešení obecnými soudy se autor zabývá zejména obecnějšími otázkami 

významu a důsledků autoritativní ústavněprávní argumentace ÚS, která je ve smyslu čl. 89 Ústavy 

závazná pro správní praxi. - Poznámky.  

Vítězslav Kapoun  

Zamezení dvojímu zdanění v převodních cenách    

Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 27, (2019) č. 4, s. 43-48  

V této části pokračování série článků k převodním cenám se autor zabývá problematikou 

přeshraničních transakcí mezi spojenými osobami a souvisejícímu bránění dvojímu zdanění. Jako 

vhodný postup pro eliminaci již vzniklého dvojího zdanění uvádí dohody MAP (mutual agreement 

procedure, postup vzájemné dohody), zejména smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, Arbitrážní 

konvenci EU (Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků) 

a z ní vycházející evropskou směrnici č. 2017/1852/EU o mechanismech řešení daňových sporů v EU. 

Nástrojem k předcházení dvojímu zdanění ze strany poplatníka je posouzení plánovaného nastavení 

převodních cen od daňových správ a uzavření předběžného cenového ujednání (APA, advanced 

pricing agreement). Za nejefektivnější způsob předcházení dvojímu zdanění považuje autor společné 

kontroly, tzv. Joint Audits, které také podrobněji představuje. - Poznámky.  

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Daně a právo v praxi : měsíčník informací z oblasti daní, práva a financí   

Sv. 24, (2019) č. 12  

Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu neobstálo v testu ústavnosti, aneb já nerozumět řeči 

tvého kmene (s. 2-6); Novela zákona o evidenci tržeb - č. 256/2019 Sb. (s. 7-12); Kdy má zaměstnanec 

povinnost podat daňové přiznání? (s. 13-21); Rodinný závod, rodinný podnik a spolupracující osoby 

(s. 22-26); Místo plnění - 2. část: poskytnutí služby (s. 27-32); K zamýšleným změnám daňových 

zákonů - daňový balíček 2020 (s. 33-34); Daň silniční - nejčastější chyby a omyly (s. 35-37); Novela 

insolvenčního zákona a dluhy z dětství - zákon č. 230/2019 Sb. (s. 38-39); Pojistná smlouva (s. 40-44); 

Daňové uplatnění úroků z hypotečních úvěrů v judikatuře správních soudů (s. 45-53).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Sv. 21, (2020) č. 2  

Úprava odpočtu daně poslední zdaňovací období kalendářního roku (s. 3-6); Odpočty ve zdravotním pojištění 

od 1.1.2020 (s. 7-9); Inventarizace zásob: dopad na daň z příjmů a DPH (s. 10-15); Inventarizace: 

příklady z praxe (s. 16-17); Cizí měna: přepočet k datu účetní závěrky (s. 30-33) a související 

příspěvek na s. 34-36; Agenturní zaměstnávání (s. 37-40); Daň silniční (s. 46-49); OSVČ a minimální 

vyměřovací základ za rok 2019 (s. 56-58); Příjmy nepodléhající odvodu pojistného: zdravotní 

pojištění v roku 2020 (s. 59-61); Mzda za práci podle konta pracovní doby - nerovnoměrné rozvržení 

pracovní doby (s. 62-65).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK   

Sv. 27, (2019) č. 15  

Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám - dokončení 

2. části (s. 3-9); Ostatní příjmy fyzických osob - dokončení (s. 10-16); Škody na majetku a 

daň z příjmů (s. 17-24); Sazby DPH u služeb - po novele zákona č. 256/2019 Sb. (s. 25-29); Znáte 

platební podmínky v angličtině na přijatých fakturách? Otestujte se! (s. 30-32); Odpis pohledávky - 

3. část (s. 33-38); Rozsudek SD EU ve věci "české firmy, které správce daně neuznal opravu základu 
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daně u nedobytných pohledávek, když dlužník přestal být plátcem v rámci insolvenčního řízení" (s. 39-41); 

Stručný přehled změn ve mzdové oblasti od 1.1.2020 (s. 42-45); Tematický obsah ročníku 2019 (s. 46-52).  

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

Sv. 2020, č. 1  

Příklad k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 (s. 1-3); Změny ve zdravotním pojištění 

k 1.1.2020 (s. 4-6); Stručný přehled: zahraniční stravné od 1.1.2020 - dle vyhlášky č. 310/2019 Sb. (s. 7); 

Náhrada škody - dotazy a odpovědi (s. 8).   

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2019, č. 25-26  

Druhá snížená sazba daně u pitné vody (s. 1-3); Zrušení registrace plátce na žádost (s. 4-5); Vracení 

daně zahraničním osobám povinným k dani (§ 83 ZDPH) (s. 6-7); Leasing od 1.1.2020 z hlediska 

DPH - dotazy a odpovědi (s. 7-8); K povinné registraci DPH - dotazy a odpovědi (s. 9); Náležitosti 

daňového dokladu - dotazy a odpovědi (s. 11); Pozdní registrace k DPH - dotazy a odpovědi (s. 12).   

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Sv. 27, (2019) č. 4  

Dodání zboží do jiného členského státu a souhrnné hlášení (s. 2-6); Informace pro plátce daně ze 

závislé činnosti k tiskopisům týkajícím se závislé činnosti za zdaňovací období 2019 a pro zdaňovací 

období 2020, včetně vzorového příkladu na vyplnění Vyúčtování (s. 7-27); Specifika daňové kontroly 

daně z přidané hodnoty - 2. část (s. 28-32); Účtování cenných papírů a podílů u podnikatelů - 1. část 

(s. 33-34); Reklamní a živnostenská problematika v dotazech a odpovědích (s. 35-42); Zamezení 

dvojímu zdanění v převodních cenách (s. 43-48); Judikatura (s. 56-60). 

Ekonomické vědy. Ekonomie  

by Vladimir Asriyan, William Fuchs, and Brett Green   

Liquidity sentiments    

Očekávání likvidity  

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 11, p. 3813-3848  

Autoři v článku zkoumají, do jaké míry racionální očekávání týkající se budoucí likvidity na trzích 

mohou fluktuovat v čase a ovlivňovat rovnovážné ceny a množství. Teorie předložená v článku, která 

je podložená speciálními modely, je založená na vztahu mezi nepříznivým výběrem (adverse selection) a 

úvahami ekonomických subjektů o prodeji svých aktiv v budoucnu (resale considerations). - Poznámky.  

By Emmanuel Farhi and Iván Werning  

Monetary policy, bounded rationality, and incomplete markets    

Měnová politika, omezená racionalita a neúplné trhy   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 11, p. 3887-3928  

Nové keynesiánské modely představují základ pro analýzu měnové politiky, jako takové však mají 

určité nedostatky. Jedním z nich je přílišná orientace modelu směrem k budoucnosti, která vyplývá 

z předpokladu úplných trhů a racionálního očekávání. Tyto předpoklady jsou v článku nahrazeny za 

předpoklady neúplných trhů a omezené racionality. Pokud dojde ke změně obou předpokladů zároveň, 

je reakce výstupu na změnu budoucích úrokových sazeb mnohem mírnější, než u standardního modelu. 

Výsledky článku pomáhají osvětlit i tzv. "forward guidance puzzle" (skutečnost, že u standardního modelu je 

reakce výstupu v současnosti shodná při změně současných i budoucích reálných úrokových sazeb). - 

Poznámky.  

by Luca Fornaro and Federica Romei   

The paradox of global thrift    

Paradox globálních úspor  

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 11, p. 3745-3779  

Pro světovou ekonomiku jsou v současné době charakteristické velmi nízké nominální úrokové sazby. 

Vzhledem k omezení monetární politiky nulovou hranicí úrokových sazeb se objevují hlasy vyzývající 

k obezřetnostní (prudenční) fiskální politice s cílem stabilizovat ekonomiky. Státy by se měly v době 
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konjunktury méně zadlužovat, a to tak, aby vznikl prostor pro fiskální intervence v době poklesu a aby 

se neprohloubilo riziko vzniku finanční krize. Jak ale autoři ukazují v článku, podobná fiskální 

opatření mohou sice fungovat na úrovni jednotlivých zemí, v celosvětovém měřítku však vedou 

k nežádoucím situacím. - Poznámky.  

George A. Akerlof  

What they were thinking then : the consequences for macroeconomics during the past 60 years    

Co si tehdy mysleli : důsledky pro makroekonomii v posledních 60 letech   

The Journal of economic perspectives, Vol. 33, (2019) No. 4 (Fall), p. 171-186  

Americký ekonom G. Akerlof, nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro r. 2001, hodnotí ve svém 

příspěvku vývoj makroekonomie v posledních 60 letech. Popisuje, jaká paradigmata dominovala 

ekonomii, jaké byly jejich slabiny, a diskutuje o tom, zda tyto slabiny stále přetrvávají. - Poznámky.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Mario Centeno ; rozhovor vedla Ruth Berschens   

"Wir können optimistisch sein"    

"Můžeme být optimističtí"  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 226 (22.11.2019), S. 6-7  

Předseda euroskupiny Mario Centeno se v rozhovoru vyjadřuje ke společnému pojištění vkladů poté, 

co myšlenku podpořil německý ministr financí Olaf Scholz. Centeno nyní vnímá budoucnost 

evropského pojištění vkladů optimisticky. V článku dále komentuje konkrétní kroky, které budou 

muset být vyřešeny, především s ohledem na rizika, která Scholz dříve zmínil. Jedním z těchto rizik je 

držení státních dluhopisů v bankovních portfoliích. Kromě toho Centeno komentuje i německou a 

italskou fiskální politiku. -- Viz i další příspěvek k tématu na s. 7.   

Pavel Martiník  

Aktuální otázky AML regulace    

Bulletin advokacie, Sv. 2019, č. 11, s. 50-52  

Právní úprava opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Anti Money 

Laundering and Counter Terrorist Financing - AML/CTF) se stále zpřísňuje. Tento vývoj je způsoben 

nejenom sofistikovanějšími metodami legalizace, které si osoby páchající tuto činnost osvojují, 

ale i pokračujícím technologickým rozvojem, na který je třeba legislativně reagovat. Článek se 

zaměřuje na tři současné problémy AML/CTF regulace, a to na rozdělení KYC procedur (Know Your 

Customer - Poznej svého zákazníka) na identifikaci a kontrolu klienta, pojetí virtuálních měn a způsob 

vedení licenčních řízení Českou národní bankou. - Poznámky.  

Jakob Blume, Felix Holtermann, Jan Mallien, Michael Maisch, Ingo Narat, Anke Rezmer   

Auf der Jagd nach grüner Rendite    

Honba za zelenými výnosy  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 236 (6.12.2019), S. 52-59  

Čím dál více investorů zohledňuje při investování ekologická a sociální kritéria. Rostoucí poptávka po 

udržitelných finančních produktech se ale střetává s nedostatečnou nabídkou. Pro velké podniky je již 

téměř nutností zveřejňovat informace o svých aktivitách v oblasti udržitelnosti, problémem je nicméně 

tzv. "greenwashing" - některé podniky si své cíle v oblasti udržitelnosti stanovují samy, a to na takové 

úrovni, kterou není obtížné splnit a která nevyžaduje měnit podnikové procesy. Obtížná rozhodnutí 

stojí i před bankami - např. se musí rozhodovat, zda stále podporovat projekty a zákazníky podílející 

se na poškozování životního prostředí. Odborníci dále varují před možným vznikem bubliny v oblasti 

udržitelnosti. -- Viz i další související články na s. 55, 57 a 59.   

Carbon capture : green central banking   

V zajetí uhlíku : zelené centrální bankovnictví   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9173, p. 62  

Centrální banky po celém světě začínají zohledňovat při své činnosti klimatická rizika. Běžně centrální 

banky analyzují ekonomické dopady klimatických změn, řada z nich také zohledňuje klimatické riziko 
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při hodnocení bank a pojišťoven. Kontroverzní otázkou ovšem je, zda by se centrální banky měly 

snažit měnit chování znečišťovatelů životního prostředí, konkrétně zda by tyto instituce měly brát 

aspekt ochrany životního prostředí v úvahu i při nákupu dluhopisů. Kritici se obávají negativních 

dopadů na plnění inflačního cíle a přílišného vměšování centrálních bank do rozhodování, které má 

příslušet spíše politikům. -- Viz i příspěvek na s. 10.   

André Ballin  

Digitalisierung auf Russisch : Bankentechnologie    

Digitalizace po Rusku : technologie v bankovnictví   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 231 (29.11.2019), S. 34  

O digitalizaci bankovnictví v Rusku. Ruské banky jsou oproti svým západním konkurentům v elektronickém 

a mobilním bankovnictví napřed. Čím dál více jsou využívány biometrické údaje, což souvisí i s plánem 

země na vytvoření státní databanky biometrických údajů, která má být používána např. i v medicíně a 

jež by do 8-10 let měla obsahovat informace o všech ruských občanech. S tím se však pojí i otázka 

zabezpečení dat.  

Astrid Dörner, Jan Hildebrand, Sha Hua, Martin Kölling, Katharina Kort, Jens Münchrath, Christian 

Rickens, Ulf Sommer, Christian Wermke   

Gefahr in den Bilanzen : Explosion der Schulden    

Nebezpečí v rozvahách : prudký růst dluhů  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 241 (13.12.2019), S. 44-48  

Státy i podniky ve světě se čím dál více zadlužují - nahrávají jim příznivé podmínky v podobě nízkých 

úrokových sazeb. Autoři v článku varují před riziky se zadlužováním spojenými: v pořádku by bylo, 

kdyby zároveň docházelo k růstu investic, podniky se nicméně často nezadlužují kvůli financování 

investic, ale kvůli odkupu svých vlastních akcií a růstu dividend. Ve státech jižní Evropy kvůli nízkým 

úrokovým sazbám vznikají a přežívají tzv. zombie firmy. Zastánci zadlužování navíc počítají s tím, že 

úrokové sazby zůstanou na současných nízkých úrovních i v budoucnu, což se však nemusí splnit. 

V případě zvýšení úrokových sazeb pak může podle nejhorších scénářů dojít k další finanční krizi. 

V článku jsou dále rozebrány nynější nebezpečné trendy a diskutovaná témata, ke kterým mj. patří 

odklon od bankovních úvěrů a naopak zvýšená obliba rizikových dluhopisů a budoucnost tzv. "černé 

nuly" v Německu. -- Viz i související příspěvky na s. 47, 49 a 50-51.  

Sercan Demiralay  

Global risk factors and stock returns during bull and bear market conditions : evidence from 

emerging economies in Europe  [elektronický zdroj]   

Globální rizikové faktory a návratnost akcií během býčích a medvědích trhů : zjištění z rozvíjejících 

se ekonomik v Evropě  

Prague economic papers, Vol. 28 (2019), No. 4, p. 402-415  

Autor zkoumá závislost akciových trhů v Bulharsku, Chorvatsku, ČR, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, 

Turecku a na Ukrajině na globálních rizicích (změna cen zlata, indexu tzv. implikované volatility a 

cen ropy) na základě dat z let 2004-2013. S pomocí regresního modelu zjišťuje, jak tyto faktory 

ovlivňují návratnost akcií v různých podmínkách. Reakce akciových trhů je různorodá: velké trhy 

(Polsko, Rusko, Turecko) jsou velmi citlivé, nejméně citlivé je naopak Bulharsko. - Poznámky. Plný 

text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.680   

Jan Mallien, Frank Wiebe  

Große Pläne, wenig Details : neue Ära für die EZB    

Velké plány, málo podrobností : nová éra ECB   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 241 (13.12.2019), S. 6-7  

V prosinci 2019 představila nová prezidentka Evropské centrální banky Ch. Lagarde svůj záměr 

prověřit měnověpolitickou strategii Evropské centrální banky. K podobnému kroku došlo naposledy 

před šestnácti lety. Od záporných úrokových sazeb se ECB zatím neodchýlí, přezkoumán by však měl 

být inflační cíl. ECB by se dále měla více zabývat tématy, kterými jsou např. technologická revoluce, 

klimatické změny či nerovnosti ve společnosti. -- Viz i článek na s. 3 a komentář na s. 26. 
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Petr Hanzlík, Petr Teplý  

Key determinants of the net interest margin of EU banks in the zero lower bound of interest rates    

Klíčové ukazatele čistého úrokového rozpětí v bankách zemí EU za nulové spodní hranice 

úrokových sazeb  

Finance a úvěr, Vol. 69, (2019) No. 5, p. 416-439  

Nízká nebo mnohdy negativní sazba úrokové míry v mnoha světových ekonomikách byla pro poslední 

dekádu charakteristická a stala se předmětem akademického výzkumu. Autoři přispívají do současné 

debaty svou analýzou klíčových determinantů čistého úrokového rozpětí bank v zemích Evropské unie 

v situaci nulové spodní hranice úrokových sazeb. Na základě dat ze 629 bank v rámci EU z období let 

2011-2016 provedli analýzu politik těchto bankovních institucí a testovali přitom tři hypotézy. Z jejich 

závěrů vyplývá, že během sledovaného období došlo ve všech zkoumaných bankách k narušení 

čistého úrokového rozpětí bank. Autoři dále poukazují na pozitivní konkávní vztah mezi čistým 

úrokovým rozpětím bank a krátkodobými úrokovými sazbami, který byl pozorován již v předchozích 

studiích, a podporují tak tvrzení o nelinearitě spodní hranice úrokových sazeb. Na rozdíl od již 

proběhlých výzkumů však zjistili negativní vztah mezi čistým úrokovým rozpětím bank EU a sklonem 

výnosové křivky. - Poznámky.  

Milan Hrdý, Markéta Pláničková   

Meaning and problems of identification of beta coefficient when valuing financial institutions  

[elektronický zdroj]   

Význam koeficientu beta a problémy při jeho určování při oceňování finančních institucí   

Prague economic papers, Vol. 28 (2019), No. 4, p. 479-495  

Autoři na základě dat z let 2000-2014 analyzují vývoj koeficientu beta při oceňování finančních 

institucí, konkrétně bank, investičních bank a institucí nabízejících životní pojištění. Zahrnuty byly 

tyto regiony: USA, rozvíjející se a rozvinuté trhy v Evropě a rozvíjející se a rozvinuté trhy v Asii. Po úvodním 

představení souvislostí z teorie autoři předkládají vlastní analýzu, jejíž součástí je zhodnocení 

volatility koeficientu beta a zjišťování, zda má koeficient tendenci nabývat hodnoty 1. Následně je 

řešeno, zda je možné se vyhnout komplikovanému procesu určování hodnoty koeficientu tím, že se 

jeho skutečná hodnota nahradí stabilní hodnotou (pokud existuje) či hodnotou 1. - Poznámky. Plný 

text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.704   

Nothing personal : P2P platforms   

Nic osobního : P2P platformy   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9172, p. 68  

O aktuální situaci platforem poskytujících P2P půjčky. V letech 2013-2015 objem peer-to-peer půjček 

výrazně rostl, poté se ale projevily limity fungování těchto platforem, mj. v podobě vysokých nákladů 

na získávání zákazníků. Nyní dochází k sekuritizaci půjček a jejich přeprodeji. Platformy se do 

budoucna budou muset vypořádat se třemi výzvami: s novou konkurencí ze strany fintechových firem, 

se zpomalující se ekonomikou a s přísnější regulací.   

Mária Dzurová  

Spotrebiteľ na finančnom trhu    

Ekonomické rozhľady, Sv. 48, (2019) č. 3, s. 280-306  

Finanční služby jsou oblastí, kde je nutný vysoký stupeň ochrany spotřebitele. Autorka nejprve 

shrnuje opatření k ochraně spotřebitele na finančních trzích na úrovni EU a poté přibližuje dohled nad 

finančním trhem Slovenské republiky. Upozorňuje na poškozování ekonomických zájmů finančního 

spotřebitele v SR a na řešení nedostatků na finančním trhu ze strany Národnej banky Slovenska. V další 

části příspěvku charakterizuje spotřebitele jako subjekt finančního trhu EU, rozebírá práva spotřebitelů 

a fungování jednotlivých nekalých obchodních praktik (klamavé jednání, klamavé opomenutí a 

agresivní obchodní praktiky). Zdůrazňuje potřebnost a důležitost finančního vzdělávání a zlepšování 

finanční gramotnosti spotřebitelů. 
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The Riks flips : Sweden's monetary policy   

Švédská centrální banka obrací : měnová politika Švédska   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9173, p. 63  

Švédská centrální banka Riksbank, průkopník politiky záporných úrokových sazeb, mění svou 

měnovou politiku: v prosinci se očekává zvýšení úrokových sazeb z mínus 0,25 % na 0 %. Důvodem 

pro přehodnocení měnové politiky však není ekonomická situace (míra inflace stále nedosahuje cílové 

úrovně a výrazný není ani růst HDP), ale spíš tlak na Riksbank ze strany veřejnosti.   

By Mercedes Ruehl and James Kynge   

The rise of the Asian 'super app'    

Vzestup asijských "superaplikací"  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40272 (13.12.2019), p. 7   

Počet uživatelů služeb tzv. fintechových společností roste v Asii raketovým tempem. Fintechy se již 

začínají stávat vážnou konkurencí tradičních bank, a to kvůli svým pružnějším a výhodnějším službám 

(např. levnější půjčky pro malé podniky, propojení s dalšími aplikacemi). Banky se nové situaci budou 

muset přizpůsobit - některé již začínají s fintechy spolupracovat. Mnohé fintechy jsou však zároveň 

zatím ztrátové.  

Trh s hypotékami ochlazuje, počet lidí s úvěrem na bydlení klesá   

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 11, s. 41   

Statistický pohled na vývoj hypotečního trhu dle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských 

informací ke konci třetího čtvrtletí r. 2019. Růst objemu dluhu z hypotečních úvěrů se meziročně snížil 

o 42 %. Objem ohroženého dluhu klesl o 5,3 miliard, zrychlení poklesu je zaznamenáno od r. 2017, kdy 

ohrožený dluh začal pravidelně klesat meziročně o více než 10 %. Následují informace o splácení 

úvěrů na spotřebu a věkové struktuře rizikových klientů. -- Listopadové oživení na hypotečním trhu a 

pokles úrokových sazeb hypotečních úvěrů dokládá příspěvek na s. 40, bližší pohled na průměrnou 

částku dlouhodobého dluhu na bydlení viz s. 46.   

Jan Mallien  

Unerwünschte Nebenwirkungen : Finanzstabilitätsbericht    

Nežádoucí vedlejší účinky : zpráva o finanční stabilitě   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 225 (21.11.2019), S. 32   

Shrnutí obsahu zprávy o finanční stabilitě, kterou zveřejnila Evropská centrální banka v listopadu 2019. 

ECB ve zprávě varuje před nežádoucími vedlejšími účinky politiky nízkých úrokových sazeb. 

Konkrétně jsou zmíněna tato rizika: zkreslování cen na finančních trzích, vysoké zadlužení, slabá 

ziskovost bank a vyšší vystavení se riziku ze strany pojišťoven, investičních a penzijních fondů. -- Viz 

i komentář na s. 29.  

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. 12  

Google nabídne od příštího roku běžné účty (s. 9); Mění eurozóna v tichosti podmínky pro přijetí eura? - 

ERM II (s. 10-13); Ke konci roku změny na všech frontách - návrhy legislativních změn v oblasti 

bankovnictví, kapitálových trhů, daní, cel a penzí (s. 18-19); Řešení krize a nové požadavky na 

připravenost bank - Single Resolution Board (s. 20-21); Blockchain? Bude užitečný, ale ne 

samospásný (s. 24-25); Fintech sektor dospívá (s. 28); ČNB vs. NBS aneb jak se liší naše dohledové 

orgány - bankovní dohled (s. 32-35); Bankový odvod 0,4 percenta? V žiadnom prípade! (s. 44-45); 

Střípky z historie centrální banky Izraele (s. 48-49). 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Back to the future   

Návrat do budoucnosti  

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9172, p. 70  

Japonská ekonomika sloužila dříve jako příklad toho, jak nevhodná hospodářská politika může změnit 

"tahouna" v "opozdilce": po prasknutí finanční bubliny následoval od 90. let slabý růst, deflace a nízké 

úrokové sazby. Tzv. abenomika (hospodářská opatření japonského premiéra Šinza Abeho) se zdála 

nadějná, poté však došlo v r. 2014 k zvýšení daňových sazeb a k opětovné stagnaci. V říjnu 2019 byly 

sazby opět zvýšeny, přičemž ekonomika zareagovala na opatření hůře, než se čekalo. Nyní se zvažuje 

další stimul. Japonsko se potýká s chronicky slabou poptávkou, která souvisí s nepříznivou demografickou 

situací: populace stárne a míra imigrace je velmi nízká. Situace Japonska může být poučná i pro 

vyspělý západní svět. -- Viz i např. deník Handelsblatt, č. 236/2019 (6. 12. 2019), s. 16.  

Nicole Bastian, Dana Heide, Moritz Koch, Jens Münchrath, Torsten Riecke, Francis Fukuyama, Sha Hua, 

Mathias Peer, Thomas Jahn  

China unter Druck    

Čína pod tlakem  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 231 (29.11.2019), S. 50-59  

Čínský prezident Xi Jinping se nachází ve zranitelné situaci kvůli protestům v Hongkongu, 

vzrůstajícím nesouhlasům s Novou hedvábnou stezkou v jihovýchodní a střední Asii a současným 

přístupem USA vůči Číně. Experti varují, že Xi Jinping bude na tyto výzvy reagovat ještě tvrdším 

postojem než dosud. Víkendová příloha rozebírá 6 aktuálních výzev, které stojí před čínským 

prezidentem; dále uvádí rozhovor s politologem Francisem Fukuyamou a popisuje působení čínských 

podnikatelů v jihovýchodní Asii.   

Simon Rabinovitch, Simon Cox  

New stripes : special report: Asian tigers    

Nové pruhy : zvláštní zpráva o asijských tygrech   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9172, centr. sect. (12 p.)   

Ve speciální příloze je rozebrána hospodářská situace tzv. asijských tygrů (Jižní Korea, Tchaj-wan, 

Hongkong, Singapur), zemí, jejichž hospodářský růst dosahoval v letech 1960-1990 dvouciferných čísel. 

Poté však přišla asijská krize a dnes v těchto státech dochází mj. ke stagnaci mezd (Tchaj-wan), 

dovozu levné pracovní síly ze zahraničí (Singapur) či dominanci velkých firem (Jižní Korea). Podle 

autorů jsou mnohé problémy důsledkem ekonomického úspěchu, ne selhání. Asijské tygry brzdí 

mj. obava z přerozdělování (a s tím související nejistoty v sociální oblasti) a jejich citlivost vůči 

globálním cyklům v oblasti technologií, financí a geopolitiky.   

Italo Colantone and Piero Stanig  

The surge of economic nationalism in Western Europe    

Vlna ekonomického nacionalismu v západní Evropě   

The Journal of economic perspectives, Vol. 33 (2019), No. 4 (Fall), p. 128-151  

Společným znakem populistických stran a představitelů je tzv. ekonomický nacionalismus, což je 

kombinace konzervativních ekonomických názorů v kombinaci s nacionalistickými postoji v oblasti 

zahraničního obchodu, spolupráce a migrace. K vzestupu ekonomického nacionalismu dochází již od 

90. let 20. století. Autoři nejprve definují tzv. ukotvený (usazený) liberalismus (embedded liberalism), 

jeho předpoklady a krizi, která později vyústila ve vznik antiestablishmentských hnutí. Dále je popsán 

vliv hospodářských šoků na politické změny v kontextu finanční a dluhové krize v Evropě před deseti 

lety a nastíněn je i možný vývoj do budoucna. - Poznámky. -- K tématu "moderní populismus" viz 

i další 3 články na s. 76-170. 
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Jean-Alain Andrivon, Célia Colin, Diane de Waziers, Carole Hentzgen, Corentin Ponton   

World economic outlook in autumn 2019 : slowdown and uncertainty  [elektronický zdroj]   

Výhled světové ekonomiky na podzim 2019 : zpomalení a nejistota   

Trésor-economics, No. 243 (2019), p. 1-11  

Zhodnocení hospodářské situace ve světě na podzim 2019 s výhledem do budoucna. Ve velkých 

rozvinutých ekonomikách bude v r. 2020 tempo hospodářského růstu slábnout, v rozvíjejících se 

ekonomikách by se ale situace mohla mírně zlepšit. Pozitivní účinky fiskálního stimulu v USA, které 

se projevily v r. 2019, budou v r. 2020 mírnější. Spojené státy dále pocítí dopady protekcionistické 

zahraničněobchodní politiky. V Japonsku se očekává zhoršení tempa hospodářského růstu v souvislosti 

se zvyšováním daní. V eurozóně by se tempo růstu mělo v r. 2020 ve srovnání s r. 2019 mírně zvýšit. 

Prognózovaný vývoj však mohou ovlivnit různé faktory, mj. politická situace v USA či Itálii a brexit. - 

Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_ 

243_2019.pdf   

Informatika. Počítače  

By Nic Fildes  

Dialling down on expansion    

Omezování expanze  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40285 (31.12.2019), p. 15  

O situaci v telekomunikačním průmyslu. Dříve se odvětví snažilo o vytváření globálních značek a o rychlou 

expanzi mobilních sítí, v posledním desetiletí se ale od strategie vzniku globálních hráčů ustupuje. 

Na rozdíl od technologických a mediálních společností v odvětví telekomunikací tato strategie nefunguje, a 

to mj. kvůli odlišnostem v regulaci. Otázkou je, jaká budoucnost telekomunikační firmy čeká: podle 

některých názorů spočívá budoucnost telekomunikačních firem v zajišťování infrastruktury.   

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Kryštof Kruliš   

Nová sociálně-ekonomická agenda Evropské komise a postavení spotřebitelů    

Fórum sociální politiky, Sv. 13, (2019) č. 6, s. 26-27  

Komentář reaguje na novou sociálně-ekonomickou agendu nastupující Evropské komise. Autor se 

předně soustředí na hospodářské hledisko strategického plánu Ursuly von der Leyen a jeho příslušné 

aspekty týkající se postavení spotřebitelů. V úvodu poukazuje na fakt, že nová předsedkyně se svým 

programem snažila zavděčit všem názorovým proudům a politickým frakcím Evropského parlamentu, 

v němž již nemohla spoléhat na podporu ze strany tradiční koalice evropských lidovců a socialistů. 

Z této skutečnosti vyplývá, že program je i ve vymezení sociální a ekonomické agendy místy 

rozporný. Technokratičtější charakter programu a jeho "odborná neutralita" však může, dle autora, 

znamenat výhody pro Českou republiku, jelikož nastupující EK namísto politického prosazování 

zájmů většiny slibuje zohledňovat legitimní zájmy a specifika jednotlivých zemí. -- Kritický pohled na 

vybrané kapitoly programového prohlášení přináší článek na s. 28-30.  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

A profitable student : America v China   

Ziskový student : America vs. Čína   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9173, p. 59-60  

Měla by Světová banka poskytovat půjčky Číně? Političtí představitelé ve Spojených státech kritizují 

skutečnost, že Světová banka stále dává půjčky Číně a financuje tak její růstový model. Světová banka 

přitom poskytuje půjčky i státům s vyšším národním důchodem na obyvatele, než má Čína. Půjčovat 

Číně je pro Světovou banku ziskové - banka díky tomu může udělovat více peněz chudším zemím. 

Otázkou ovšem je, proč má naopak Čína potřebu si půjčovat od Světové banky. 

  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_243_2019.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_243_2019.pdf
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Orhan Chiali, François Chimits, Célia Colin, Colette Debever, Diane de Waziers, Emma Hooper, 

Mounira Nakaa  

Effects of initial trade tensions between China and the United States  [elektronický zdroj]   

Dopady prvotního obchodního napětí mezi Čínou a USA  

Trésor-economics, No. 244 (2019), p. 1-11  

V průběhu července až září 2018 zvýšily Spojené státy cla na dovoz čínského zboží. Čína na tento 

krok zareagovala odvetným opatřením. Obchodní napětí vyústilo ve výrazný pokles vzájemného 

obchodu se zbožím, na které byla cla uvalena. Dopady cel jsou zřejmé v obou zemích, projevují se 

však různě. V Číně došlo k poklesu domácí poptávky, utrpěl také obchod Číny s dalšími asijskými 

zeměmi. Hospodářský růst USA zatím cla neovlivnila, očekává se ale vliv na inflaci u některých 

kategorií zboží. Obecně jsou dopady vyšší, než se očekávalo. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_244_2019.pdf   

Amy Kazmin, Alan Beattie, Benjamin Parkin, Stephanie Findlay, Courtney Fingar, Mark Wembridge, 

Steven Bird, Esan Swan  

India & globalisation    

Indie a globalizace  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40277 (19.12.2019),  sep. sect. (4 p.)   

Podíl výroby na indickém HDP klesá, a to navzdory snahám o opačný trend a plán premiéra Modiho 

"Make in India". Indická vláda sice investuje do rozvoje infrastruktury a zavádí různá podpůrná 

opatření (např. snížení daně z příjmu pro výrobní podniky), podle výrobců a analytiků jsou však 

potřeba i legislativní změny, aby bylo možné dále rozšiřovat továrny. Speciální příloha o Indii 

obsahuje články o naplňování cílů v oblasti ekologické energie, o outsourcingu zahraničních podniků 

v IT sektoru do Indie, o turismu, o daňovém systému v Indii, o protekcionismu v oblasti zahraničního 

obchodu a o přímých zahraničních investicích.   

Alan Beattie  

Protect the planet or EU business?    

Chránit planetu nebo podnikání v EU?  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40271 (12.12.2019), p. 7   

O očekávaných obtížích EU při hledání rovnováhy mezi environmentální a zahraničněobchodní politikou. 

Evropská komise zamýšlí zohlednit ve své zahraničněobchodní politice opatření na ochranu životního 

prostředí, kritici však namítají, že spíše než o ochranu klimatu jde Evropské unii o ochranu průmyslu.  

Mary Amiti, Stephen J. Redding, and David E. Weinstein   

The impact of the 2018 tariffs on prices and welfare    

Dopad celních tarifů z r. 2018 na ceny a blahobyt  

The Journal of economic perspectives, Vol. 33, (2019) No. 4 (Fall), p. 187-210  

Zavádění celních tarifů je v průběhu prvního funkčního období amerických prezidentů poměrně 

obvyklé, nejinak je tomu i u administrativy D. Trumpa. Proti dovozním clům uvalovaným ze strany 

USA se řada států ohradila u Světové organizace obchodu, některé státy dále přijaly odvetná opatření. 

Autoři v článku ukazují, jak lze hodnotit dopady oněch opatření prostřednictvím ekonomických 

modelů. Míra, do jaké cla dopadnou na domácí či zahraniční subjekty, se odvíjí od změny cen 

účtovaných zahraničními vývozci. V článku jsou vyčísleny konkrétní náklady, které vznikly 

americkým spotřebitelům po zavedení cel. - Poznámky.  

Podnik a podnikání  

Romain Faquet, Laura Le Saux, Chakir Rachiq  

Composition and competitiveness of the French economy  [elektronický zdroj]   

Struktura a konkurenceschopnost francouzské ekonomiky   

Trésor-economics, No. 248 (2019), p. 1-12  

Autoři v článku popisují změny za období 2006-2016, ke kterým došlo v různých sektorech 

francouzské ekonomiky (průmysl, služby, ostatní) a vytvářejí speciální tabulku, která zobrazuje, jak si 

Francie vede z hlediska konkurenceschopnosti (zkoumány jsou různé faktory, mj. přidaná hodnota 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_244_2019.pdf
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sektorů, zaměstnanost v daných sektorech, mezinárodní obchod, produktivita, aj.). V uplynulém 

desetiletí docházelo k útlumu výroby a k její specializaci. Dříve silná odvětví (produkce potravin a 

zemědělství či automobilový průmysl) poklesla. Francie si drží komparativní výhodu v několika 

odvětvích, která jsou na vzestupu, jako např. v cestovním ruchu či letectví. Změny, ke kterým došlo 

(vyšší zaměstnanost v sektoru služeb, specializace), mohou ovlivnit hospodářský růst (pozitivně i negativně) a 

jejich dopady lze pozorovat i na trhu práce (růst polarizace). - Poznámky. Plný text dostupný z: 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_248_2019.pdf   

Dirk Schilling, Evgenia von der Heyd   

Das Dilemma der Ratingermittlung bei internationalen Konzernfinanzierungen : ein 

Lösungsvorschlag    

Dilema stanovování ratingu při financování mezinárodních koncernů : návrh řešení   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 50, S. 2760-2764  

Rating hraje rozhodující roli v určování přiměřené úrokové míry při financování mezinárodních 

koncernů. Při získávání ratingových dat se v tomto kontextu v praxi objevuje řada pochybností a 

nejistot zejména s ohledem na metodický postup při stanovování úrokových sazeb. Autoři v článku 

popisují fungování ratingových firem a jejich postupy a věnují se problematice určování míry 

úvěruschopnosti. Navrhují plošné užívání dvou empiricko-statistických modelů, které za pomoci grafů 

popisují. Domnívají se, že tento postup by mohl vést k transparentnějšímu zpracovávání ratingů, a 

snaží se svůj praktický model strukturovat tak, aby byl srozumitelný pro širší spektrum zapojených 

aktérů (poradce, finanční správu, soudy atd.). - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.  

By Peter Campbell  

Electric transition tests carmakers    

Přechod na elektromobilitu zkouší výrobce aut   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40277 (19.12.2019), p. 8   

Od ledna 2020 začínají platit nové emisní limity v automobilovém průmyslu. Výrobci automobilů se 

nyní snaží s legislativou vypořádat všemi možnými způsoby: od fúzí ve snaze ušetřit náklady až po 

omezení výroby nejméně ekologických modelů (což však bude mít výrazné dopady na ziskovost 

daných automobilek). Problémů je vícero: výroba elektromobilů není na rozdíl od tradičních aut příliš 

zisková a u zákazníků o ně není ani zatím zájem, na rozdíl od neekologických vozů SUV, po nichž 

poptávka naopak v posledních letech setrvale roste. V souvislosti s aférou Dieselgate a omezeními ve 

velkých městech na vjezd starších aut klesl dále výrazně zájem o auta na naftu, ačkoli tento typ 

vozidel generuje méně emisí, než auta na benzín.   

Ondřej Machek, Martin Machek, Michele Stasa   

Financial performance of eponymous firms in the Czech Republic    

Finanční výkonnost eponymních firem v České republice  

Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 27, (2019) No. 2, p. 38-48  

Odborná literatura tvrdí, že společnosti nesoucí jméno svého vlastníka (eponymní firmy) mají 

nadprůměrnou ziskovost. Autoři testují rozdíly v ukazatelích finanční výkonnosti mezi eponymními a 

ostatními podniky v ČR v období 2014-2017. Vycházejí z hypotézy, že pokud majitel firmy pojmenuje 

podnik po sobě samém, je vystaven většímu riziku v případě neúspěchu v obchodním světě, tudíž lze 

předpokládat větší snahu o budování pozitivní reputace, dlouhodobých vztahů s podílníky a další 

aktivity, které souhrnně vedou k vyšší finanční výkonnosti těchto firem. Na vzorku 17 833 společností 

autoři prokazují, že eponymní firmy jsou výkonnější z hlediska vyšší rentability aktiv, běžné likvidity, 

nižší zadluženosti vlastního kapitálu, a naopak méně výkonné v oblasti produktivity a obratu aktiv. 

Z hlediska rentability vlastního kapitálu nevykazují eponymní firmy žádný rozdíl.   

Sebastian Matthes, Christian Rickens   

Kreativ nach Plan    

Kreativní dle plánu  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 226 (22.11.2019), S. 48-57  

Víkendová příloha uvádí žebříček 100 nejinovativnějších firem světa celkově a podle různých oborů 

(autonomní vozidla, robotika, medicína) a žebříček 50 nejinovativnějších německých podniků. 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_248_2019.pdf
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Výsledky jsou shrnuty a okomentovány. V dílčích článcích jsou poté představeny tyto firmy: 

Samsung, Volkswagen, Ford, Fanuc, Johnson & Johnson, EOS, Magic Leap a Gee Electric.   

Poor scores : ESG investing   

Chabá skóre : investování do oblastí ESG  

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9172, p. 63-64  

Investoři a dohledové instituce stále častěji požadují po podnicích, aby vykazovaly svou činnost v sociální 

oblasti a oblastech životního prostředí a řízení (ESG; environmental, social, governance). Ratingové 

agentury nefinanční data analyzují a udělují firmám hodnocení v podobě jediného čísla. Problémem je 

existence různých systémů hodnocení a jejich nesrovnatelnost. Výpočty dále mnohdy vycházejí z nepřesných 

a zastaralých čísel a hodnocení nahrává velkým firmám.   

Daniel Dombey, Yasmin Lambert, Hau L. Lee, Jonathan Moules, Ian Mount, Jerry Andrews, Steven 

Bird, Esan Swan  

Spain : business & innovation    

Španělsko : podnikání a inovace  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40269 (10.12.2019), sep. sect. (4 p.)   

Speciální příloha se zabývá podnikatelským prostředím ve Španělsku. Popsána je mj. tamní politická situace, 

investování do inovativních technologií, zakládání start-upů v Barceloně či situace na trhu s nemovitostmi.  

Eva Bilená, Jakub Pejcal   

Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru    

Scientia et Societas, Sv. 15, (2019) č. 3, s. 3-18  

Autoři vymezují klíčové faktory, které ovlivňují úspěšnost projektového partnerství nestátní neziskové 

organizace (NNO), a identifikují pozitivní a negativní aspekty spojené s existencí projektového partnerství. 

Nejprve představují český nestátní neziskový sektor a jeho financování a definují důležité pojmy. Poté 

na základě vlastního výzkumu, který sestával z analýzy klíčových dokumentů, rozhovorů s důležitými 

pracovníky i z dotazníkového šetření mezi partnerskými subjekty, mapují finanční toky vzniklé při 

fungování projektového partnerství konkrétní NNO (hnutí DUHA). Postupně rozkrývají partnerskou 

síť zvolené organizace a faktory, které úspěšnost partnerství ovlivňují. Věnují se také otázkám 

transparentnosti a udržitelnosti v projektovém partnerství. - Poznámky.  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

By Oliver Ralph  

A safe harbour for insurers    

Bezpečný přístav pro pojišťovny   

Financial Times, Vol. 2019, No. 40281 (24.12.2019), p. 15   

Bermudské ostrovy získaly po r. 2000 postavení významného centra pojišťoven. Napomohly tomu 

zejména nízké daně a příznivá regulace. V posledních letech je však pověst Bermud v ohrožení, a to 

kvůli změnám, ke kterým v sektoru dochází (konsolidace) a kvůli celosvětovému boji proti daňovým 

rájům a přesouvání zisků do zahraničí. Dalším rizikem jsou vysoké životní náklady, odliv odborníků a 

chybějící podmínky pro inovace (především z hlediska technologií).   

Thomas Hanke  

Angst vor neuen Revolten : Frankreich    

Strach z dalších nepokojů : Francie   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 230 (28.11.2019), S. 10-11  

Francouzský důchodový systém je ve srovnání s jinými zeměmi OECD velmi nákladný a také složitý: 

jeho součástí je 42 speciálních kategorií pro různé skupiny zaměstnanců lišících se mj. věkovou 

hranicí pro odchod do důchodu. Nyní se chystá reforma, která by měla vést k nastolení vyšší rovnosti. 

Plánovanou reformu však provázejí výrazné občanské nepokoje. 
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Pojistný trh slušně roste   

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 11, s. 32   

Stručné statistické zhodnocení vývoje pojistného trhu v ČR ke konci r. 2019. Je uvedeno, že český 

pojistný trh zrychlil letos růst na téměř 6 %, životní pojištění stouplo o 3,5 % a neživotní o 6,8 %. 

Výrazně posilují produkty životního pojištění s jednorázově placeným pojistným, v segmentu nicméně 

přetrvává pokles počtu pojistných smluv. Krátce také informace o dynamice pojistných událostí a 

škod. Tabulka informuje o vývoji předepsaného smluvního pojistného v jednotlivých čtvrtletích za 

období 2015-2019.  

Tibor Hanappi and Wolfgang Nagl   

Retirement behaviour in Austria : effects of incentives on old-age labour supply    

Odchod do důchodu v Rakousku : efektivnost stimulů na nabídku práce seniorů   

Fiscal studies, Vol. 40, (2019) No. 3, p. 301-328  

Kromě stárnutí populace se v poslední době v mnoha evropských státech objevují tendence k pozdějšímu 

zapojení se a dřívějšímu opuštění pracovního trhu ze strany obyvatel v produktivním věku. Se zkracováním 

aktivní účasti na trhu práce se zvyšuje tlak na participující pracovní sílu. Autoři stručně představují 

rakouský penzijní systém a poté analyzují úlohu stimulů poskytovaných prostřednictvím daňového a 

dávkového systému v Rakousku v rozhodování jednotlivce o odchodu do důchodu. Vycházejí z dat za 

období 2001-2011. Ukazují, že rozhodnutí o odchodu do důchodu může být alespoň částečně 

vysvětleno pomocí uvedených stimulů. - Poznámky.  

Eckhard Kreßel   

Sozialer Schutz von Selbstständigen    

Sociální ochrana podnikatelů  

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 49, S. 2744-2750  

Na základě Evropského pilíře sociálních práv, jenž byl zformulován v listopadu 2017, vydala Rada EU 

doporučení o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociálně ochraně. Pilíř jim 

zaručuje právo na přiměřenou sociální ochranu bez ohledu na druh a délku trvání jejich pracovního 

poměru. Podle analýzy pracovních trhů v rámci Unie jsou však formy pracovních smluv velmi 

rozmanité a liší se tudíž i míra sociální ochrany zaměstnanců, resp. samostatně výdělečně činných 

podnikatelů. Článek se konkrétně zabývá situací v Německu, kde toto doporučení rozvířilo veřejnou 

debatu. Ačkoliv spolková vláda navzdory svým slibům v koaliční smlouvě nevidí žádný důvod ke 

zvláštní legislativě reagující na doporučení Rady, množí se kritické hlasy, které volají po zahrnutí 

podnikatelů do zákonného nemocenského a úrazového pojištění. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M12.   

Simona Urbánková  

Výše důchodů v roce 2020    

Národní pojištění, Sv. 50, (2019) č. 12, s. 6-8  

Přehled legislativních změn týkajících se výše důchodů platných od r. 2020. Podle novelizace zákona 

o důchodovém pojištění bude průměrný důchod ve srovnání s r. 2019 navýšen minimálně o 900 Kč. 

Autorka se věnuje valorizaci důchodů přiznaných před r. 2020, zmiňuje úpravu výše důchodů přiznávaných 

po 31.12.2019 a zvýšení procentní výměry důchodů poživatelům, kteří dosáhli v lednu 2020 věku 85 let. 

Pro lepší pochopení nastávajících změn problematiku přibližuje prostřednictvím názorných příkladů. - 

Poznámky.  

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví   

Sv. 96, (2019) č. 4  

Aktuality povinného ručení 2019: pojistné se navyšuje nižším tempem, než rostou škody (s. 6-8); 

Co očekává klient při sjednávání pojištění v 21. století? - rozhodování spotřebitelů v pojišťovacích 

službách z pohledu behaviorální ekonomie (s. 9-13); Povinné pojistné garanční fondy - fungování v EU 

a USA (s. 14-17); Řízení externí distribuční sítě - 1. část (s. 18-27); Hodnocení mimosoudních řešení 

spotřebitelských sporů v EU - ADR (s. 28-30); Insurtech společnosti (s. 36-39); Důvody a nástin 

řešení celkového podpojištění ve vyspělých ekonomikách (s. 40-41). 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Julie Hrstková  

Státní podpora bydlení je hezká myšlenka. V praxi ale trh vždycky reaguje jinak, než by si 

politici přáli    

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 11, s. 44-45  

Komentář k nedostupnosti bydlení v ČR, k vlastnickému bydlení a ke státní podpoře financování 

nákupu nemovitosti v některých rozvinutých zemích, k omezení komerčních hypoték i daňové 

odečitatelnosti úroků z hypotéky.   

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Diana Bílková  

Higher earnings in large firms? : employer size-wage relation in the Czech Republic    

Vyšší výdělky ve velkých podnicích? : spojitost mezi mzdou a velikostí zaměstnavatele          

v České republice   

Acta Oeconomica Pragensia, Vol. 27, (2019) No. 2, p. 3-20  

Studie zkoumá vývoj mzdových tarifů v podnicích tříděných dle počtu zaměstnanců za období od 

vypuknutí hospodářské krize v r. 2008 do r. 2016 v ČR. Autorka na základě modelového zkoumání 

šesti velikostních kategorií podniků zjišťuje, do jaké míry velikost podniku (daná počtem zaměstnanců) 

ovlivňuje mzdovou hladinu těchto zaměstnanců. Dokládá, že mzdová hladina narůstá s velikostí 

společnosti a zaměstnanci největších zahraničních podniků působících v ČR dosahují nejvyšších 

mezd. V závěru autorka uvádí důvody mzdových rozdílů mezi velikostními kategoriemi podniků a 

zdůrazňuje, že velikost podniku může ovlivnit rozhodování uchazečů o práci. - Poznámky.  

Pierre-Alexandre Miquel, Romain Saudrais   

Labour markets in the Nordic countries  [elektronický zdroj]   

Trhy práce v severských zemích  

Trésor-economics, No. 241 (2019), p. 1-10  

Představení trhů práce v severských zemích (Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko), jejich 

společných znaků a odlišností. Severské země bývají vzhledem k příznivým výsledkům v různých 

oblastech (mj. tempo hospodářského růstu převyšující průměr EU či nízká míra chudoby) dávány za 

příklad. V některých státech (Island, Norsko, Dánsko) se zaměstnanost pohybuje téměř na úrovni plné 

zaměstnanosti, velmi vysoká je také míra participace na trhu práce. Významným prvkem trhů práce 

v severských zemích je existence dialogu mezi vládami, odbory a asociacemi zaměstnavatelů. Důraz 

je dále mj. kladen na genderovou rovnost či na celoživotní vzdělávání. Mezi trhy práce různých 

severských zemí se však objevují i rozdíly, mj. v přijatých reformách či v míře integrace zaměstnanců 

s nejnižší kvalifikací a přistěhovalců. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 

earchiv/2020/01/Tresor_Economics_241_2019.pdf   

Pavel Horák  

Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a principy 

veřejné administrativy    

Fórum sociální politiky, Sv. 13, (2019) č. 6, s. 8-19  

Autor se věnuje analýze trhu práce a politiky zaměstnanosti v jednotlivých regionech České republiky. 

V úvodu představuje obecné cíle politiky trhu práce, jakožto významné součásti sociální politiky 

(zmiňuje i zavádění dílčích reformních kroků v některých vyspělých zemích, které měly směřovat ke 

zvýšení efektivity veřejných a sociálních politik). Hovoří o reformách sociálního státu spojených se 

stárnutím populace, dále zmiňuje reformy veřejného sektoru včetně zavádění metod nového veřejného 

managementu. Poté analyzuje vývoj veřejných reforem v různých zemích světa a přináší přehled 

typických modelů veřejné administrativy. Následně se soustředí na ČR, u níž popisuje systém 

současného a minulého způsobu řízení, správy a realizace politiky trhu práce od dob reformy z r. 2011 

až po současnost. Závěrem hodnotí potenciál veřejných politik ve vztahu k realizaci politiky trhu práce 

v jednotlivých regionech ČR a navrhuje možná zlepšení. - Poznámky. 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_241_2019.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_241_2019.pdf
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Zkrácené obsahy časopisů 

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

Práce a mzda  

Sv. 68, (2020) č. 1  

Daňové aktuality - novela zákona o EET, zákona o DPH, návrh daně z digitálních služeb (s. 9); 

Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1.1.2020 (s. 10-13); 

K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019 (s. 14-18); Zdravotní pojištění 

od 1. ledna 2020 (s. 26-29); Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020 (s. 34-37); 

Podmínky pro působení odborové organizace u zaměstnavatele - judikát NS (s. 43-46).  

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

Sv. 15, (2020) č. 2  

Archivace mzdové agendy (s. 3-5); Elektronická evidence tržeb - novela č. 256/2019 Sb. (s. 6-9); 

Rodičovský příspěvek od 1.1.2020 v souvislostech zdravotního pojištění (s. 10-11); Konkurenční 

jednání zaměstnance po skončení pracovněprávního vztahu (2.) (s. 16-19); Kratší pracovní úvazek - 

výhody a nevýhody (1.) (s. 20-22); Dohoda o hmotné odpovědnosti - nové výklady pro praxi, nová 

judikatura (s. 29-30); Osvobození bezúplatných příjmů dle § 4a zákona o daních z příjmů (s. 34-36); 

Solidární zvýšení daně a zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti (s. 37-38); Problémy zjišťování 

průměrného výdělku (s. 39-43); Návaznost "státních kategorií" zdravotního pojištění (s. 56-58); FKSP 

v roce 2020 (s. 59-63); Silniční daň u příspěvkových organizací (s. 68-71).  

Právo  

Ondřej Frinta, Dita Frintová  

Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice. Díl druhý,  Specifika dětských dluhů 

vzniklých ze smluv o přepravě osoby   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 22, s. 770-779  

Autoři se zaměřují na aktuálně diskutovanou problematiku tzv. dětských dlužníků a s ní související 

úpravu způsobilosti nezletilých k právním jednáním. V této části se věnují dluhům vzniklým z přepravy 

nezletilých cestujících prostředky veřejné hromadné dopravy bez platné jízdenky. Přibližují uzavření 

smlouvy o přepravě nezletilým cestujícím, přepravní kontrolu i možný nárůst dluhu v čase a jeho další osudy. 

Zjišťují, že příčinou problému dětských dluhů není současná koncepce nabývání svéprávnosti nezletilých 

podle občanského zákoníku, nýbrž především nedostatečná ochrana práv nezletilých v soudních 

řízeních týkajících se těchto dluhů. - Poznámky. -- K úpravě dětských dluhů novelou insolvenčního 

zákona č. 230/2019 Sb. viz Daně a právo v praxi č. 12/2019, s. 38-39.  

Alexander J. Bělohlávek  

Koordinační řízení jako nový typ řízení podle nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení : 

koordinace nezávislých insolvenčních řízení proti dlužníkům ve skupině    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 11, (2019) č. 10, s. 241-251  

Koordinační řízení je zvláštním druhem řízení podle nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení, 

použitelným v případě, kdy bylo zahájeno více samostatných řízení ve skupině společností. Článek obsahuje 

tyto části: procesní koordinace insolvenčních řízení proti různým dlužníkům ve skupině; návrh na 

zahájení koordinačního řízení; podmínky pro podání návrhu na jeho zahájení; povinnosti koordinátora; další 

možné postupy a kroky koordinátora a prostředky k realizaci povinností koordinátora. - Poznámky.  

Daniel Codl  

Odkladný účinek v soudním řízení správním    

Správní právo, Sv. 52, (2019) č. 8, s. 434-449  

Autor nejprve popisuje historický vývoj právní úpravy odkladného účinku ve správním řízení soudním 

od dob zákona č. 36/1876 ř. z., přes občanský soudní řád až do současnosti (zákon č. 150/2002 Sb., 

soudní řád správní). Následně analyzuje judikaturu správních soudů s cílem upřesnit, jak je tento institut 

používán v každodenní praxi. Kromě judikátů věnovaných obecným problémům, jako je např. hrozba 

existence dvou pravomocných rozhodnutí v téže věci, se zabývá také judikáty s užší problematikou 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF 

__________________________________________________________________________________________ 

28 

(odkladný účinek a stavební právo, odkladný účinek a veřejný zájem nebo zásah do majetkové sféry 

žalobce). Zdůrazňuje, že s ohledem na dvojinstančnost správního řízení má výjimečná povaha 

odkladného účinku v soudním řízení správním i nadále své pevné místo. - Poznámky.  

Luboš Brim  

Přímá odpovědnost zaměstnanců za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 22, s. 786-791  

Příspěvek navazuje na diskuzi vedenou v odborné literatuře o přímé odpovědnosti zaměstnanců coby 

pomocníků ve smyslu § 2914 starého občanského zákoníku a zaměřuje se na postavení osob, které 

vykonávají veřejnou moc jako zaměstnanci. Autor analyzuje právní úpravu s cílem osvětlit, zda zákon 

připouští přímou odpovědnost zaměstnanců vůči poškozeným, nebo zda lze osobní odpovědnost 

zaměstnanců za škodu vzniklou při výkonu veřejné moci vyloučit. Postupně přibližuje pohled textuální, 

komparativní i teleologický a také výklad obsažený v judikatuře vrcholných soudů ČR. Uvádí, že ve 

všech případech, kde se jedná o škodu, za niž odpovídá stát nebo územně samosprávný celek v režimu 

zákona č. 82/1998 Sb., je dovozování přímé odpovědnosti fyzických osob, které při výkonu veřejné 

moci jednaly, nadbytečné a nežádoucí. - Poznámky.  

Michal Petr  

Skládačka bid rigging, leniency a trestní odpovědnosti    

Antitrust, Sv. 2019, č. 3, s. 73-77  

K trestněprávním aspektům porušení soutěžního práva v ČR. Autor se zaměřuje na rizika fungování 

programu leniency, a to zejména v souvislosti s bid rigging, kde lze souhru trestního a správního 

vymáhání dobře sledovat. Zdůrazňuje, že podle nového trestního zákoníku představují dohody týkající 

se koordinace dodavatelů (bid rigging) rovněž trestný čin fyzických osob, zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob naopak vylučuje trestní odpovědnost právnických osob za tento trestný čin. Autor 

nejprve rozebírá přesný rozsah zvláštního ustanovení o účinné lítosti. Dále zjišťuje, jaké má leniency 

(či narovnání) dopad na trestní odpovědnost za trestné činy související s kartelem, a to jak na 

odpovědnost osob fyzických, tak právnických. Uvádí, že program leniency vylučuje trestní odpovědnost 

fyzických osob bez ohledu na účinnost zvláštního ustanovení o účinné lítosti. Naopak narovnání by 

bez existence zvláštního ustanovení o účinné lítosti jako důvod pro zánik trestní odpovědnosti sloužit 

nemohlo. - Poznámky.  

Jan Kozák  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 a její možné dopady do českého 

insolvenčního práva    

Obchodní právo, Sv. 28, (2019) č. 11-12, s. 32-39  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci ze dne 

20. června 2019 má podpořit stabilitu obchodního prostředí a zvýšit zabezpečení pro zahraniční investory. 

Článek je rozdělen na tyto části: Nová směrnice = nová změna insolvenčního zákona?; Současná 

evropská úprava úpadkového práva a její limity; Proč je nutná nová úprava úpadkového práva v evropském 

právu; Směrnice 2019/1023/EU kontra insolvenční zákon; Oddlužení podnikatelů - kam s ním?; 

Soustavné vzdělávání jako povinnost?. - Poznámky.  

Aleš Musil   

Směrnice o nekalých obchodních praktikách v zemědělském a potravinářském řetězci a ochrana 

hospodářské soutěže    

Antitrust, Sv. 2019, č. 3, s. 92-98  

Článek analyzuje nedávno přijatou evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách mezi 

podniky v zemědělském a potravinářském řetězci (2019/633/EU). Autor se zabývá vztahem této 

úpravy k problematice ochrany hospodářské soutěže a rozebírá klíčová ustanovení této směrnice. 

Přibližuje důvody evropské regulace nekalých obchodních praktik (NOP) v zemědělsko-potravinářském 

řetězci a uvádí, že směrnice je prvním evropským veřejnoprávním nástrojem vycházejícím z konceptu 

relativní (individuální) vyjednávací síly jako jedné z forem kupní síly, který staví na vzájemném 

postavení účastníků jednotlivých obchodních vztahů. Mimo jiné představuje "černé" a "šedé" nekalé 

obchodní praktiky. - Poznámky. -- Viz také příspěvek v čas. Právní rádce č. 12/2019, s. 54-55.  
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Fabiola Annacondia  

The Court of Justice of the European Union - recently decided and pending cases    

Soudní dvůr Evropské unie - nedávné rozsudky a projednávané případy  

International VAT monitor, Vol. 30, (2019) No. 5, p. 215-220  

V článku je podán přehled rozsudků Soudního dvora Evropské unie a posudků generálních advokátů 

týkajících se daně z přidané hodnoty za uplynulých 12 měsíců. Dále jsou uvedeny seznamy projednávaných 

případů k 31.8.2019 a případů, které byly v průběhu uvedeného období vyňaty z rejstříku. - Poznámky.  

Účetnictví  

Tereza Pavlíčková  

Plánování interních auditů a audit universe    

Interní auditor, Sv. 23, (2019) č. 4, s. 7-9  

Článek se zabývá plánováním interního auditu a pojmem audit universe, což je souhrn všech oblastí, 

které by mohl auditor jednotlivě ověřovat v rámci auditních akcí. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Auditor  

Sv. 26, (2019) č. 9  

Kam kráčí korporátní výroční zprávy (s. 8-10); Práce a povinnosti auditora ve vztahu k ostatním 

informacím (s. 11-14); Nefinanční výkaznictví z pohledu auditora (s. 15-18);  Zpráva o platbách 

orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země - zpráva o platbách vládám (s. 19-21); 

Zpráva o odměňování členů orgánů kotovaných společností (s. 22-23).  

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí   

Sv. 2019, č. 4  

Věcný záměr nového zákona o účetnictví (s. 2-3); Jak vyplnit seznam účetních jednotek patřících do 

dílčího konsolidačního celku státu (s. 4-9); Náklady na výzkum a vývoj pořízené z neinvestiční dotace 

během několika účetních období a následně vytvořený dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností 

(s. 10-16); Dlouhodobý hmotný majetek (s. 17-22, 27-28); Specifika vykazování dlouhodobého 

nehmotného majetku (s. 28-32); Dlouhodobý majetek s nulovou zůstatkovou cenou v rozvaze (s. 33-39); 

Regulace účetnictví a možnosti jeho kontroly (s. 40-45).  

Účetnictví v praxi   

Sv. 23, (2019) č. 12  

Upozornění na povinnosti v dani silniční a dani z nemovitých věcí (s. 4-8); Připravujeme se na daňové 

přiznání za rok 2019 - daň z příjmů fyzických osob (s. 9-15); Inventarizace zásob a dlouhodobého 

majetku (s. 16-23); Účtování o odložené dani (s. 28-33).  

Veřejná správa  

Jan Brodec, Karolína Bémová, Ondřej Šafránek  

Posuzování změn smlouvy na veřejnou zakázku v případě smlouvy uzavřené mimo zadávací řízení    

Veřejné zakázky, Sv. 2019, č. 6, s. 40-42  

Příspěvek rozebírá otázku rozsahu výluky z režimu právní regulace veřejných zakázek a její praktické 

dopady na posuzování změn smluv na veřejnou zakázku. Autoři uvádějí, že v dříve platném zákoně 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bylo umožněno zadavateli při splnění taxativně vymezených 

podmínek dle § 18 uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku mimo zadávací řízení. Úprava výjimek byla 

v modifikované podobě převzata do § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Po výkladu právní úpravy se autoři zaměřují na posuzování změn smluv na veřejnou zakázku 

uzavřených dle ZVZ na základě výjimky a na posuzování v souvislosti s přijetím nového ZZVZ. 

Přiklánějí se k závěru, že je zadavatel povinen dbát dodržení základních zásad zadávání i v případě 

smluv uzavíraných v režimu výjimky. - Poznámky.  
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Kamil Jelínek, Jan Šlesinger   

Zákonné podmínky uzavření smlouvy v rámci "in-house výjimky"    

Veřejné zakázky, Sv. 2019, č. 6, s. 43-45  

Jednou z výjimečných situací, kdy veřejný zadavatel při uzavírání smlouvy na poptávané plnění 

nemusí postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, je vertikální spolupráce 

neboli tzv. in-house výjimka. Aby bylo možné na uzavření smlouvy pohlížet jako na vertikální 

spolupráci, je nutno splnit tři podmínky vymezené v § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. V příspěvku 

jsou podrobněji rozebrány tyto zákonné podmínky (ovládání dodavatele veřejným zadavatelem nebo 

více veřejnými zadavateli; výlučná majetková účast ovládajícího veřejného zadavatele v ovládané 

osobě; kvantitativní podmínka: více než 80 % celkové činnosti ovládané osoby je prováděno při plnění 

úkolů ve prospěch ovládajícího veřejného zadavatele nebo jím ovládaných právnických osob). Autoři 

se také věnují otázce posuzování naplnění podmínek v režimu in-house výjimky v evropské judikatuře. - 

Poznámky. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Egovernment : elektronizace veřejné správy  

Sv. 2019, ročenka  

Přehled nejzajímavějších centrálních, krajských, městských a obecních projektů elektronizace veřejné 

správy v ČR za rok 2019.  

Veřejná správa  

Sv. 30, (2019) č. 25-26  

Jan Hamáček: Veřejnou správu čeká digitální revoluce (s. 3-4); Úřady přibližovat k občanům, nikoli 

občany k úřadům (s. 5); Na opravě největšího českého betlému se podílely město, kraj i stát (s. 6-8); 

Nejkrásnější nádraží mají v Rozsochách na Vysočině (s. 10-11); Nádraží v Čelákovicích oživila 

rekonstrukce (s. 14); Zachraňují nádraží na unikátní trati (s. 15); David Sláma: Projekt otevřeného 

vládnutí v Česku vnímáme jako velkou výzvu ke zpřístupnění veřejné správy (s. 18-19); Městskému 

úřadu v Litoměřicích se osvědčil home office (s. 20); Asistenti prevence kriminality pomáhají už deset 

let (s. 22); František Kinský: Škola života, co se lidskosti a rozvoje ducha týká, je tím nejvyšším 

dosaženým vzděláním (s. II-VII); Jana Adamcová: Naskýtá se znovu šance pro individuální rozvoj 

člověka a jeho hodnot (s. VIII-XII); Jiří Kubeš: U kormidla svého života musí stát každý sám (s. XIII-XV); 

DISPA: Pro občany jsou zásadní důvěra a odbornost (s. 23); Ze zchátralého zámku vznikl unikátní 

sociální projekt - Třemešek u Šumperka (s. 24-27); Pro koho by měly být sociální byty? (s. 28-29); 

František Ulrich: Starosta, který dal vzniknout Salonu republiky (s. 38-39); Obecní firmy mají 

povinnost zveřejňovat poskytnuté informace (s. 40); Abeceda tvorby obecně závazných vyhlášek - 

chodníky, identifikační údaje poplatníka (s. 41).    

Veřejné finance. Rozpočet  

By Thiemo Fetzer  

Did austerity cause Brexit?    

Způsobila brexit úsporná opatření?   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 11, p. 3849-3886  

Autor zkoumá souvislost mezi úspornými opatřeními v oblasti sociálního zabezpečení, která zavedla 

Velká Británie v r. 2010, a různými faktory spojovanými s výsledkem hlasování v referendu o brexitu 

v r. 2016. Těmito faktory jsou mj. růst popularity politické strany UKIP (UK Independence Party) a 

růst politické nespokojenosti obecně. Výsledky naznačují, že referendum mohlo dopadnout opačně, 

kdyby Británie bývala nezavedla úsporná opatření. - Poznámky. 
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Zemědělství  

Xavier Ory, Olivia Touze   

French agriculture and external shocks  [elektronický zdroj]   

Francouzské zemědělství a vnější šoky  

Trésor-economics, No. 240 (2019), p. 1-4  

Představení aktuální situace francouzského zemědělství. Francouzský zemědělský sektor je největší 

z Evropské unie, přičemž z 57 % je tvořen produkcí obilovin a z 36 % živočišnou výrobou. Sektor je 

velmi náchylný na vnější šoky, konkrétně na klimatické a ekonomické šoky a na změnu preferencí 

spotřebitelů. Situaci v sektoru dále ovlivňují ceny energií a evropské dotace. V článku je popsán 

makroekonomický model nabídky francouzského agrárního trhu ("Magali 2.0") a výsledky, které s jeho 

pomocí byly zjištěny. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/ 

tags/Tresor-Economics   

Jana Poláková  

Subsidies to less favoured areas in the Czech Republic : why do they matter?  [elektronický zdroj]   

Dotace poskytované méně příznivým oblastem : proč na nich záleží?   

Prague economic papers, Vol. 28 (2019), No. 4, p. 416-432  

Dotace tzv. méně příznivým oblastem (less favoured areas, LFA) jsou ústřední součástí zemědělské 

rozvojové politiky EU. V článku je analyzován vývoj v různých kategoriích podpory méně příznivých 

oblastí za Českou republiku v letech 1998-2013 prostřednictvím statistických metod. Dále je zhodnoceno 

financování těchto opatření ze strany EU. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.701   

Životní prostředí  

Achim Steiner ; rozhovor vedla Silke Kersting  

"Die Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert neu erfinden"    

"Znovuobjevit světovou ekonomiku ve 21. století"  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 241 (13.12.2019), S. 12   

Achim Steiner, výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), v rozhovoru komentuje 

důsledky klimatických změn i plánovaná opatření na ochranu životního prostředí, mezi které patří 

Zelená dohoda pro Evropu (The European Green Deal). Podle Steinera podniky v Zelené dohodě 

spatřují jen negativa, ačkoli udržitelnost může přispět k vyššímu hospodářskému růstu, efektivnosti a 

tvorbě nových pracovních míst. Podle Steinera je důležité myslet na budoucnost - největším rizikem 

pro ekonomiku je podle něj nečinnost.   

Janet Currie and Reed Walker   

What do economists have to say about the Clean Air Act 50 years after the establishment of the 

Environmental Protection Agency?    

Co říkají ekonomové o zákonu "Clean Air Act" padesát let po zřízení Agentury pro ochranu 

životního prostředí?  

The Journal of economic perspectives, Vol. 33 (2019), No. 4 (Fall), p. 3-26  

Ve Spojených státech se v uplynulých padesáti letech výrazně zlepšila kvalita ovzduší, a to i přes růst 

zdrojů znečištění. Ke zlepšení ovzduší přispělo zavedení zákona "Clean Air Act". Autoři v článku 

v souvislosti s padesátiletým výročím od vzniku tohoto zákona uvádějí přehled nákladů a přínosů, 

které zavedením zákona vznikly výrobcům a spotřebitelům. - Poznámky. -- K tématu viz i další dva 

články na s. 27-75. 
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Životní úroveň  

Inequality illusions   

Iluze o nerovnostech  

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9171, p. 11-12  

Nové výzkumy naznačují, že růst nerovností ve světě nemusí být ve skutečnosti tak značný, jak se 

v posledních letech všeobecně uvádí. Růst nerovností bývá podpořen čtyřmi argumenty: vzestupem 

příjmů "horního procenta" nejbohatších osob, dlouhodobou stagnací příjmů a mezd domácností, 

zvyšujícím se významem kapitálu při výrobě oproti práci a výrazným růstem bohatství nejmajetnějších osob. 

Tyto argumenty vycházející z empirických poznatků však často v sobě nesou různá zkreslení. Na růstu 

nerovností ve světě si přitom řada politiků (mj. američtí prezidentští kandidáti E. Warren a B. Sanders) 

založili své kampaně, v rámci kterých navrhují např. zavedení daně z bohatství. Podle The Economist 

existují jiná a efektivnější opatření, jak růst nerovností omezit, pokud k němu skutečně dochází. -- Viz 

i příspěvek na s. 19-22 rozebírající dané výzkumy a článek na s. 21 o nerovnostech ve Švédsku.   

Vieroslava Holková, Alexandra Veselková   

Teoreticko-praktické aspekty formovania kvality života z pohľadu spotreby    

Ekonomické rozhľady, Sv. 48, (2019) č. 3, s. 237-254  

Spotřeba domácností vypovídá především o uspokojování potřeb, svojí úrovní a strukturou se ale také 

významně podílí na formování kvality života. Autorky nejprve přinášejí teoretický pohled na pojem 

kvalita života, přibližují historický vývoj tohoto pojmu i různé přístupy k definování kvality života. 

Uvádějí, že mnozí teoretici rozlišují objektivní a subjektivní stránku kvality života. Významný posun 

v názorech přinesla zpráva Komise o měření hospodářského výkonu a sociálního pokroku pod 

vedením Stiglitze, Sena a Fitoussiho z r. 2009, která upozorňuje na potřebu lepší interpretace statistických 

údajů a ukazatelů kvality života. Dále rozebírají problematiku spotřeby jako součásti kvality života a 

analyzují vliv spotřeby na kvalitu života různých typů slovenských domácností v období 2016-2017. 

Zjišťují, že kvalita života domácností na Slovensku je pod silným tlakem klasické struktury spotřeby, 

kde výraznými položkami spotřebního koše jsou výdaje na potraviny a na bydlení.   

Alain Carbonne, Christian Gianella   

What lessons can be drawn from Switzerland's high standard of living?  [elektronický zdroj]   

Jaká poučení vyplývají z vysoké životní úrovně ve Švýcarsku?   

Trésor-economics, No. 246 (2019), p. 1-11  

Životní úroveň ve Švýcarsku je jedna z nejvyšších na světě. Švýcarská ekonomika je charakteristická 

dlouhodobým stabilním růstem, nízkou nezaměstnaností, vynikajícím vzdělávacím systémem a 

efektivním systémem výzkumu a vývoje. Hrubý domácí produkt na obyvatele je třetí nejvyšší na světě. 

V článku je zkoumán rozdíl mezi životní úrovní ve Švýcarsku a Francii, dále je popsáno, do jaké míry 

ke švýcarské produktivitě přispívají sektory vystavené mezinárodní konkurenci, a následně je jako 

další faktor, který přispívá k vysoké životní úrovni ve Švýcarsku, identifikován příliv zahraničních 

investic. Rozdíly v životní úrovni mezi Francií a Švýcarskem jsou mj. způsobeny faktory trhu práce. - 

Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_ 

246_2019.pdf   

Ostatní  

Fumbling the capture : China and the Czechs   

Zápolení s kořistí : Čína a Češi   

The Economist, Vol. 433, (2019) No. 9172, p. 28  

O snahách Číny získat vliv v České republice mj. prostřednictvím techniky zvané "elite capture". 

Redakce The Economist připomíná různé politické a další kauzy, upozorňuje na nenaplněné investice 

ze strany společnosti CEFC China Energy a uvádí, že zatímco zpočátku se zdála taktika Číny úspěšná, 

v posledních letech se její úspěch začíná vytrácet. 
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Alan Smith  

The trends of tomorrow    

Trendy zítřka  

Financial Times, Vol. 2019, No. 40284 (30.12.2019), p. 15   

V příspěvku jsou představeny grafy, které ilustrují možné dění v různých oblastech v následujících 

letech a desetiletích (obchodní válka mezi USA a Čínou, klimatické změny, automatizace na trhu 

práce, aj.). Některé z grafů jsou krátce okomentovány. -- Viz i souhrn dění v r. 2019 v č. z 21.12.2019 

na s. 9 a prognózy redaktorů FT v č. z 28.12.2019 na s. 7.   

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 50  

Investicím letos vládly akcie - téma čísla přináší přehled investičního roku 2019 a výnosů investičních 

nemovitostí v ČR (s. 10-17); "Zelená" politika centrálním bankéřům nepřísluší - komentář Otmara 

Issinga (s. 32-33); Berňák zvyšuje efektivitu, roste podíl trestních oznámení - trestný čin zkrácení daně 

a účinná lítost (s. 46-47).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 63, (2019) č. 51-52  

Svět 2020 - ročenka čas. Ekonom: Polika 2020: klid před bouří - českou současnost charakterizuje 

rozštěpení společnosti, rozklad politických stran a Babišův boj s jeho odpůrci (s. 8-13); Ceny bytů 

čeká malý růst nebo stagnace: novostavby v Praze budou v roce 2020 opět dražší než letos (s. 16-18); 

Digitální Česko? Státní správa těžce zaostává (s. 32-33); Stát žádá více peněz z loterií i od digitálních 

firem - daňové změny (s. 38-39); Dnem vystoupení Britů z EU brexit neskončí (s. 54-55); Zelený 

obrat pro celou Evropu: zatímco rok 2019 se nesl ve znamení varování před klimatickou katastrofou, 

ten následující by měla charakterizovat akce (s. 56-57); Předlužená Čína v roce Krysy: čínská 

ekonomika se potýká s nejpomalejším růstem za posledních 25 let (s. 60-62); 2019... jednou větou (s. 82).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 64, (2020) č. 1  

Rok dokončení EET a daní on-line: téma čísla (s. 10-13); Důchodovou reformu už nestihneme - 

rozhovor s ministryní financí A. Schillerovou o realizaci důchodové reformy, způsobu financování 

investic z Národního investičního plánu, on-line finančním úřadu, EET a zavedení všeobecné reverse 

charge (s. 14-21); Hromadné žaloby nejen pro spotřebitele, stát je chce povolit ve sporech mezi 

podniky (s. 28-29) a související článek o hromadných žalobách v zahraničí na s. 30-31 i k českému 

návrhu zákona na s. 32-33; Mnohým firmám docházejí peníze. Přibývá ovšem možností, jak dluhy 

zvládnout - firemní insolvence a konkurzy, podnikové reorganizace (s. 44-46).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2019, č. 51-52  

Velcí se umějí postarat: velké a známé podniky platí svým zaměstnancům o deset tisíc korun více, než 

je průměr za celou českou ekonomiku - srovnání mezd v českých podnicích (s. 22-26); Vlhké daňové 

sny: v Česku chybějí politickým partajím nejen charismatičtí lídři, ale také smysl pro realitu a 

ekonomický background - daně (s. 36-37); Poloprázdný, napůl plný džbánek: Češi svou ekonomickou 

situaci na konci roku mohou hodnotit jako velmi dobrou, ale už jim dochází, že to nevydrží věčně - 

česká ekonomika 2019 (s. 40-41); Dobře už bylo: největším úkolem pro vládu je připravit si zásobu 

investičních projektů pro příští recesi - pohled M. Zámečníka (s. 42-43); Dobré ráno, brexite! (s. 48-49); 

Odvrácená strana uvolněných pravidel: v rámci boje proti deflaci dodnes drží pět centrálních bank 

svoje úrokové sazby v záporu. Nic není zadarmo (s. 70-71).  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 240 (11.12.2019)   

Babiš jede do Bruselu bojovat o miliardy. Nemluvte nám do jejich využití, vzkazuje unii - vyjednávání 

o evropských dotacích (s. 3); WTO prodloužila zákaz cel na digitální obchod (s. 3); Startují e-neschopenky. 

Za specialisty je vydávat odmítáme, ohrazují se praktičtí lékaři (s. 5) a komentář na s. 10; Francouzské 
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stávky pokračují. Macron trvá na reformě důchodů, odbory ji chtějí shodit (s. 7); Ceny v listopadu 

rostly nejrychleji za sedm let (s. 11); Právníci se přou o to, jak má fungovat systém hromadných žalob 

(s. 16) a související článek na s. 17.   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 241 (12.12.2019)   

Každý druhý byt koupí lidé za vlastní peníze: ceny rostou navzdory regulaci (s. 3) a související 

komentář na s. 9; Česká televize půjde do nového roku bez rozpočtu, jeho návrh radní opět odmítli (s. 7) 

Francouzský premiér představil reformu penzí (s. 8); Havlíček: uhlí může Česko nahradit jen jádrem (s. 14); 

Saudi Aramco je na burze. Rekordní emisi akcií prosadil princ, který neváhal zamést s oponenty (s. 15).  

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 243 (16.12.2019)   

EU se shodla na boji s emisemi. Babiš si řekl o podporu jádra - klimatická neutralita do r. 2050 (s. 2) a 

komentář na s. 10; Británie končí v EU, těžší část jednání o brexitu ale teprve začne - vývoj po 

britských volbách (s. 6) a související komentář na s. 10; Stavební spoření je opět v kurzu (s. 11); USA 

a Čína se dohodly. Zavedení dalších cel padá - vyjednávání vzájemné obchodní dohody (s. 12).   

Hospodářské noviny  

Sv. 63, (2019) č. 244 (17.12.2019)   

ČSSD vrací do hry bankovní daň: koalici čeká hledání bilionů korun pro Národní investiční plán (s. 1) 

a komentář na s. 12; Zákoník práce zavádí sdílení pracovních míst. V Německu to funguje, na 

Slovensku moc ne - připravovaná novela (s. 3); Německo se shodlo na zdražení emisních povolenek 

(s. 6); Řím zachraňuje další banku v potížích - Popolare di Bari (s. 14); Nemovitostní fondy poráží 

vklady i inflaci (s. 17); Klimatické změny - speciální příloha (6 s.).   

Účetnictví   

Sv. 2019, č. 12  

Účetní závěrka obchodních společností k 31.12.2019 (s. 2-15); Korespondence se správcem daně: 

registrační řízení (s. 16-19); Povinnosti plátce při vypořádání daně z přidané hodnoty na konci roku (s. 19-24); 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti (s. 29-32); 50 let Svazu účetních (s. 47-49) a související 

příspěvek na s. 57-60.  

Unes - účetnictví neziskového sektoru   

Sv. 17, (2019) č. 12  

Náležitosti stanov spolku (s. 3-6); Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH 

dopadající na činnost územních samosprávných celků (ÚSC) - dokončení (s. 7-11); Účetní závěrka pro 

vybrané účetní jednotky 2019 - 2. část (s. 20-24); Rada pro veřejný dohled nad auditem - přehled 

hlavních činností v roce 2018 (s. 25-30).  
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Daně  

29479  

Tomáš Rozehnal  

Daňový řád : praktický komentář   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, 481 stran   

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní 

vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář jasným a srozumitelným 

jazykem objasňuje podstatu a úskalí jednotlivých postupů, řízení či dalších institutů daňového procesu. 

Tyto jsou komentovány jak z pohledu aplikační praxe, tak z pohledu aktuální judikatury. Právní stav 

publikace je k 1.5.2019. - Vydání první - ISBN: 978-80-7598-205-6 (vázáno) 

29496I  

Alena Vančurová, Barbora Slintáková   

Daňový systém ČR [2019] : cvičebnice. 1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, správa daní, 

daň z příjmu právnických osob   

Praha : 1. VOX, 2019, 76 stran +1 CD-ROM + 1 list   

Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR (poslední vydání učebnice je z roku 2018) a 

jejím úkolem je umožnit čtenářům upevnit poznatky a získat dovednosti k fungování jednotlivých daní 

a daňového systému. Je řešena jako pracovní sešit. V subkapitolách jsou úkoly řazeny podle výkladu 

učebnice a podle obtížnosti. Tento díl je zaměřen na daň a její konstrukci, daňový systém, správu daní 

a daň z příjmů právnických osob. Cvičebnice je doplněna klíčem s rámcovými kontrolními výsledky. 

Právní stav uvedené legislativy je platný k 31.7.2019. - 17. vydání - CD-ROM obsahuje prezentace k výuce 

a daňové tabulky. - ISBN: 978-80-87480-76-2 (brožováno)   

29496II  

Alena Vančurová, Stanislav Klazar   

Daňový systém ČR [2019] : cvičebnice. 2. díl, Daň z příjmů fyzických osob a pojistné sociálního pojištění   

Praha : 1. VOX, 2019, 96 stran   

Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR (poslední vydání učebnice je z roku 2018) a je 

řešena jako pracovní sešit s úkoly z oblasti daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojistného. 

V subkapitolách jsou úkoly řazeny podle výkladu v učebnici a podle obtížnosti. Cvičebnice je 

doplněna klíčem s rámcovými kontrolními výsledky. Právní stav uvedených předpisů je k 31.7.2019. - 

17. vydání - ISBN: 978-80-87480-77-9 (brožováno)   

29496III  

Alena Vančurová, Hana Zídková, Lenka Láchová   

Daňový systém ČR [2019] : cvičebnice.3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň z přidané hodnoty, 

majetkové daně   

V Praze : 1. VOX, 2019, 75 stran : tabulky  

Cvičebnice navazuje na učebnici Daňový systém ČR (poslední vydání učebnice je z roku 2018) a je 

zpracována podle právních podmínek platných k 31.7.2019. Je řešena jako pracovní sešit. Cvičebnice 

obsahuje několik typů příkladů od základních přes procvičující po komplexní k zopakování látky 

včetně klíče. V této části se procvičují selektivní daně ze spotřeby, DPH a majetkové daně. - 17. vydání - 

ISBN: 978-80-87480-78-6 (brožováno) 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

29487  

Changing market structures and implications for monetary policy :a symposium sponsored by 

The Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyo., Aug. 23-25, 2018  

Proměnlivé tržní struktury a dopady na měnovou politiku : sympozium sponzorované Federální 

rezervní bankou v Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 23.-25. srpna 2018  

[Místo vydání není známé] : Federal Reserve Bank of Kansas City, ©2018, xxvii, 505 stran : tabulky, 

grafy, vzorce  

Sborník příspěvků účastníků sympozia v americkém Jackson Hole z řad akademické sféry, finančníků 

i představitelů centrálních bank z celého světa. V roce 2018 se ústředním tématem konference staly 

změny ve struktuře trhu, které měly důležitý vliv na produktivitu, růst a inflaci, ovlivnily trhy 

produktů, chování spotřebitelů a bankovní průmysl. Sympozium se zaměřilo na změny v poptávce a 

dopady na ceny, konkurenci a stabilitu v bankovním průmyslu, proměnlivou tržní strukturu a dopady 

na měnovou politiku a roli tržní koncentrace. - Poznámky. - (brožováno)   

29501  

Lukáš Zrůst   

Selhání subjektů finančního trhu   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, xiv, 228 stran   

Předmětem monografie je komplexně analyzovat selhání subjektů finančního trhu s ohledem na bankovní 

instituce (v komparaci s evropskou právní úpravou) a řešení finanční krize bankovního systému spolu 

s konkrétními způsoby jeho řešení. Podrobněji z obsahu kapitol: ekonomický a finanční systém a 

finanční trhy obecně, popis jednotlivých subjektů finančního systému, důvody regulace finančních 

trhů státem, dohled nad subjekty finančního trhu, ČNB jako orgán regulace a dohledu, odpovědnost 

v bankovním sektoru, selhání subjektů na finančním trhu, řešení krize bez ukončení činnosti a s ukončením 

činnosti, zákon o ozdravných postupech a nástroje řešení krize podle zákona o ozdravných postupech, 

likvidace banky, insolvenční řízení banky, specifika osoby likvidátora banky aj. V závěru knihy autor 

demonstruje své poznatky z praxe na případové studii ERB Banky. - Vydání první - ISBN: 978-80-

7598-511-8 (brožováno)   

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

29509  

Ronald H. Coase, Ning Wang ; předmluvu napsal Mojmír Hampl   

Velká čínská kapitalistická revoluce   

Praha : Grada, 2019, 351 stran   

Práce mapuje mimořádnou cestu, kterou Čína urazila za posledních třicet let z uzavřené socialistické 

zemědělské ekonomiky k jedné z nejdynamičtějších tržních ekonomik světa. Přeměna Číny ze socialistické 

na kapitalistickou ekonomiku započala po smrti vůdce komunistické Číny Mao Ce-tung v roce 1976. 

Publikace zachycuje ekonomické reformy přibližně do roku 2010. Autoři přinášejí střízlivý a fakty 

podložený pohled na čínskou ekonomickou transformaci v částech: Čína na sklonku Maova života; 

Čína v době transformace; Počátek tržních reforem v Číně; Kanárek v kleci: tržní ekonomika v socialismu; 

Dospívání za socialismu: kapitalismus s čínskou tváří; Od kapitalismu ke kapitalismu. Kniha vyšla 

poprvé v roce 2012, v době, kdy byl čínský liberalismus na vrcholu. - První vydání - ISBN: 978-80-

86389-64-6 (brožováno) 
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29486  

International Monetary Fund  

World economic outlook. October 2019., Global manufacturing downturn, rising trade barriers   

Světový hospodářský výhled. Říjen 2019., Globální pokles průmyslové výroby, rostoucí 

obchodní bariéry  

Washington : International Monetary Fund, 2019, xviii, 188 stran : tabulky, grafy, rámečky   

Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální 

ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v letech 2019-2020 (z října 2019). Regionální 

rozdíly a vyrovnávání ve vyspělých ekonomikách. Obnovení růstu v zemích s nízkými příjmy a nově 

vznikajících ekonomikách: jakou roli mohou hrát strukturální reformy? Statistická příloha shrnuje 

historická data a odhady pro roky 2019-2020 i střednědobé scénáře na období 2021-2024. - Poznámky -- 

Přílohy. - ISBN: 978-1-51350-821-4 (brožováno)   

Informatika. Počítače  

29505  

Michelle Losekoot, Eliška Vyhnánková   

Jak na sítě : ovládněte čtyři principy úspěchu na sociálních sítích   

V Brně : Jan Melvil 2019, 325 stran : barevné ilustrace   

Zaujmi, naslouchej, vyprávěj, vyhodnocuj - čtyři principy, které musí ovládnout každý, kdo chce uspět 

na sociálních sítích. Jak dát sítím řád a ovládnout jejich strategie? V publikaci jsou popsány principy 

fungování sítí, chování na sítích, strategie využití sociální sítě, obsahového marketingu, zpětné vazby 

aj. Vedle mnoha dílčích postupů a příkladů z českého i světového prostředí přináší čtivě napsaná 

publikace výklad systému pro tvorbu obsahu, pro vyhodnocování jeho úspěšnosti a pro komunikaci se 

zákazníky, s klienty či komunitou. - Vydání první - ISBN: 978-80-7555-084-2 (vázáno)   

29500  

Brian W. Kernighan ; přeložil Petr Holčák  

Jak porozumět digitálnímu světu : vše, co potřebujete vědět o internetu, bezpečnosti a soukromí   

Praha : Dokořán, 2019, 311 stran : ilustrace   

Kanadský programátor a informatik B. Kernighan v této knize předkládá základní poznatky o tom, jak 

fungují počítače. Ukazuje možnosti výpočetních technologií, ale seznamuje i s riziky, které počítače 

představují pro soukromí a bezpečnost. Co by měl o počítačích znát slušně informovaný člověk? Co 

počítače umí, jak pracují, jak vzájemně komunikují a co se při tom děje? Výpočetní technologie 

sestávají ze tří základních technických oblastí - hardwaru, softwaru a komunikací. K těmto oblastem 

patří také data, tedy informace, které jsou v počítačích shromažďovány a zpracovány a následně 

komunikačními systémy vysílány do sítí. Autor připomíná všudypřítomnost počítačových technologií 

např. monitoring firem i obyvatel, cílené útoky na síti, otázky jurisdikce, rozšíření modelu cloud 

computing, internet věcí, kryptografie, sociální sítě aj. Chápeme skutečně moc počítačů v našem 

světě? - První vydání v českém jazyce - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7363-903-7 

(Dokořán ; vázáno)   

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

29511  

Jaromír Marek  

Drama zvané brexit   

Praha : Radioservis, a.s., vydavatelství Českého rozhlasu, 2019, 171 stran : ilustrace   

Co je brexit a proč zvítězil? Odchod Spojeného království z Evropské unie, tzv. brexit (přijatý na 

základě výsledků referenda v roce 2016), trvá už tři roky a zatím není jasné, kdy a jak se odehraje. 

Okolnosti jeho vzniku (kampaň před referendem), politické boje v parlamentu, hlavní postavy 

brexitu i názory a pocity rozdělené společnosti popisuje ve své reportážní publikaci zpravodaj 

Českého rozhlasu J. Marek. Vrací se do období po vyhlášení referenda, popisuje přípravy na brexit, 

vysvětluje proč se brexit zastavil na irské hranici (tzv. Irská pojistka), a jak se na tomto rozhodnutí 
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podepsala migrace ze střední a východní Evropy. V publikaci je popsán dosavadní vývoj brexitu ve 

Spojeném království do 18. srpna 2019. - ISBN: 978-80-88286-10-3 (brožováno)   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

29485  

International Monetary Fund  

Global financial stability report :lower for longer. October 2019   

Zpráva o globální finanční stabilitě : nižší po delší dobu. Říjen 2019   

Washington : International Monetary Fund, 2019, xii, 92 stran : tabulky, grafy, rámečky   

Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 

globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tato zpráva se zabývá globální 

finanční stabilitou, globální korporátní zranitelností, institucionálními investory, nově vznikajícími a 

hraničními trhy, bankami a dolarovým financováním a udržitelnými financemi. - Poznámky. - ISBN: 

978-1-49832-402-1 (brožováno)   

Podnik a podnikání  

29507  

Dagmar Jakubíková, Eliška Vildová, Petr Janeček, Jan Tlučhoř   

Lázeňství : management a marketing   

Praha : Grada, 2019, 351 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy  

Publikace na téma lázeňství a řízení lázní na českém trhu podává komplexní výklad problematiky 

podnikání, managementu i marketingu v této oblasti. Autoři se věnují především marketingovému 

řízení lázeňských organizací a podniků, spolu s uplatněním nejnovějších poznatků. Postupují od 

představení lázní a lázeňství v Evropě a ČR a služeb lázeňských zařízení, přes management 

lázeňských podniků, marketingový výzkum, analýzu prostředí a výběr cílových trhů, až po celý 

marketingový mix – produkt, cenu, distribuci a komunikaci. Speciální pozornost autoři věnují interní a 

externí komunikaci v lázeňských organizacích a lázeňských hotelích. Výklad je doplněn mnoha 

příklady z české i zahraniční praxe, včetně obrazové dokumentace. - První vydání - Přehled 

souvisejících právních předpisů. - ISBN: 978-80-271-2461-9 (brožováno)   

29482  

Eric Ries ; překlad: Petr Somogyi   

Startup jako princip podnikání : jak dosáhnout dlouhodobého růstu v moderní firmě   

Praha : Management Press, 2019, 360 stran : ilustrace   

Na rozdíl od tradičního managementu, který je založen na plánování a předpovídání, představuje 

startup jako princip podnikání systém, jenž pracuje s rychlostí a nejistotou. V publikaci autor popisuje 

techniky osvědčené praxí. Poskytuje návod, jak naučit organizaci dlouhodobě hledat a nacházet nové 

zdroje pro další růst, vytvářet struktury založené na odpovědnosti, které budou podporovat produktivní 

inovace, jak rozdělit práci i v čem spočívá role lídra. Autorova metodika vychází ze zkušeností skutečných 

a fungujících organizací všech velikostí, které tyto myšlenky úspěšně implementovaly v mnoha 

odvětvích. V knize je podrobně popsána celá řadu konkrétních kroků, které se zaměřují na podnikání 

jako na klíčovou disciplínu. - 1. vydání - ISBN: 978-80-7261-573-5 (brožováno)   

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

29484  

Martina Mikeszová (ed.), další autoři: Petr Sunega, Martin Lux, Veronika Aresta   

Vlastní bydlení jako finanční bonus k důchodu   

Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2018, 165 stran : ilustrace, 1 mapa   

Autoři se zabývají otázkou, zda samotné vlastnictví bydlení může pomoci vyřešit finanční obtíže ve stáří 

a představovat doplňkový zdroj příjmu. V jednotlivých příspěvcích objasňují postoje Čechů k vlastnímu 

bydlení v souvislosti s finančním zajištěním na stáří, a to na základě statistických dat i speciálně 
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provedených výzkumů. Bohatství uložené ve vlastním bydlení může být zdrojem příjmů. Většina 

Čechů chápe své bydlení jako majetek. A právě potřeba zanechat majetek dětem a pomoci jim být také 

vlastníky, je jedním z hlavních důvodů, proč již dopředu zavrhují jakoukoliv možnost zpeněžit své 

vlastní bydlení. Není však vyloučeno, že finanční tíseň může tyto představy značně proměnit a že se v Česku 

rozšíří zahraniční modely, které umožňují zůstat do konce života ve svém vlastním bydlení a současně 

využít podstatnou část jeho hodnoty pro spotřebu v důchodovém věku. Jednotlivé příspěvky seznamují 

s takovými inovativními finančními modely fungujícími zejména v zahraničí. Na základě provedeného 

výzkumu pak autoři hodnotí jejich možné využití v českém prostředí. - Vydání první - ISBN: 978-80-

7330-340-2 (Sociologický ústav AV ČR ; brožováno)   

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

29497  

Bořivoj Šubrt, Milan Tuček  

Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů   

Olomouc : ANAG, 2019, 447 stran : formuláře   

Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách a v prováděcí 

vyhlášce č. 79/2013 Sb. Komplexní výklad právní úpravy a její praktické důsledky. Pracovněprávní 

souvislosti z hlediska příslušných ustanovení zákoníku práce. Upozornění na některé nedostatky 

právní úpravy. Popis jednotlivých druhů pracovnělékařských prohlídek a další činnosti smluvního 

lékaře. Doporučení pro obsah smlouvy zaměstnavatele s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. 

Postup při vyžádání a vydání lékařského posudku a důsledky tohoto posudku pro pracovněprávní 

vztah zaměstnanců. - 4. aktualizované vydání - Součástí publikace jsou formuláře možných vzorů 

používaných v oblasti pracovnělékařských služeb, jejichž editovatelnou podobu lze zdarma stáhnout 

prostřednictvím odkazu uvedeného v publikaci. - ISBN: 978-80-7554-233-5 (brožováno)   

Právo  

29508  

Alexander J. Bělohlávek, Pavel Mates a kolektiv  

Doručování v tuzemském a zahraničním styku   

Plzeň : Čeněk 2017, 678 stran  

Doručování a podání tvoří nedílnou součást jakéhokoliv právem regulovaného řízení. Publikace 

poskytuje výklad o způsobech doručování v tuzemském styku při jednotlivých druzích řízení (civilní, 

trestní, při výkonu veřejné správy, ve správním soudnictví a podle daňového řádu), ale také o způsobech 

a formách komunikace ze strany účastníků řízení. Druhá část výkladu obsahuje problematiku 

doručování do zahraničí a podání ze zahraničí, a to jak v rámci EU, na základě mezinárodních smluv, 

tak i s odkazem na příslušná ustanovení bilaterálních dohod, jimiž je ČR vázána. V rozsáhlém tabulkovém 

aparátu je kompaktně zpracována i problematika vztahů k jednotlivým státům. Autoři obsáhle odkazují 

na stávající judikaturu a její vývoj. V tomto směru poskytuje publikace cenný návod, jak postupovat 

v konkrétních situacích. Publikace zohledňuje stav k 31.12.2016. - ISBN: 978-80-7380-653-8 (vázáno)  

29502  

Martin Škurek, Eva Přidalová, Kamila Tozzi   

English for Administrative Law   

Praha : Leges, 2019, 159 stran : tabulky  

Učebnice je zaměřena na problematiku veřejné správy z pohledu uživatele anglického jazyka. 

Poskytuje základy odborné angličtiny ve správním právu. Jednotlivé lekce obsahují texty s právní 

tématikou, klíčová slovíčka, otázky k zamyšlení a několik druhů lingvistických cvičení. Součástí 

učebnice je také klíč k jednotlivým cvičením. - Vydání první - ISBN: 978-80-7502-390-2 (brožováno) 
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29499  

Magdalena Pfeiffer, Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kolektiv   

Mezinárodní obchodní právo   

Plzeň : Čeněk, 2019, 412 stran  

Publikace přináší výklad stěžejních otázek právní úpravy vztahů vznikajících v mezinárodním 

obchodním styku. Pozornost je zaměřena zejména na rovinu soukromoprávní. Jednotlivé kapitoly jsou 

věnovány jak obecné, tak vysoce specializované problematice, např. regulaci mezinárodního obchodu 

ze strany státu, podnikání zahraničních osob v ČR, společnostem v mezinárodním obchodním styku, 

mezinárodnímu platebnímu styku, soudnímu i mimosoudnímu řešení sporů z mezinárodního obchodního 

styku, spotřebitelským sporům s mezinárodním prvkem, mezinárodnímu insolvenčnímu řízení, 

mezinárodnímu e-obchodu, smlouvám uzavíraným v mezinárodní přepravě, mezinárodní kupní 

smlouvě, mezinárodní franšízové smlouvě, mezinárodní smlouvě o obchodním zastoupení, 

mezinárodní licenční smlouvě, zahraničním investicím apod. - ISBN: 978-80-7380-764-1 (vázáno)   

29503  

Jakub Morávek  

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením 

na pracovněprávní vztahy   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, xviii, 400 stran   

Problematika ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vedle 

historické analýzy a analýzy principiálního podkladu právní úpravy obsahuje práce podrobný rozbor a 

výklad stávající platné právní úpravy na ochranu osobních údajů (včetně právní úpravy předávání 

osobních údajů do třetích zemí), tj. zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona 

o zpracování osobních údajů. Pozornost je věnována i určitým často diskutovaným případům 

zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích, jako je výběrové řízení, osobní spis zaměstnance, 

zpracování rodného čísla či sledování zaměstnance při výkonu práce. Výklad je doplněn řadou praktických 

příkladů. Fungování jednotlivých institutů je přiblíženo na reálných situacích z aplikační praxe. Právní 

stav publikace je k 1.10.019. - Vydání první - ISBN: 978-80-7598-587-3 (brožováno)  

29504  

Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Ondřej Preuss, Marek Antoš   

Státověda : stát, jednotlivec, konstitucionalismus   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, xxxiii, 449 stran   

Výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti 

a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých složek 

demokratického právního státu včetně politických stran a volebních systémů. Autoři nabízejí nejen 

tradiční analýzu klasických institucí státu, ale mají na zřeteli i dynamiku jejich současného vývoje 

v globalizovaném světě. Výklad je opřen o studium pramenů, a to nejen právních, ale i dokumentů 

z příbuzných oborů politologie, sociologie, historie, filozofie, ekonomie či mezinárodních vztahů. 

Ke svým závěrům autoři podávají srovnání s německou, francouzskou i angloamerickou naukou a 

sledují vývoj jednotlivých institutů od antických kořenů přes osvícenství až po současnost. Nabízejí 

tak konfrontaci názorů klíčových autorů, stanovisek či rozhodnutí státních orgánů k dané 

problematice. Každá z kapitol je ukončena shrnutím a náměty k dalšímu přemýšlení o tématu. - 

Vydání první - ISBN: 978-80-7552-695-3 (vázáno)   

29410  

general editors Stephen Jagusch and Philippe Pinsolle, associate editor Alexander G Leventhal   

The guide to advocacy   

Průvodce po advokacii  

London : Law Business Research, ©2019, xv, 413 stran : rámečky  

Praktická příručka pro odborníky, jak být přesvědčivý v mezinárodním rozhodčím řízení, s jedinečným 

pohledem známých arbitrů v advokacii. Průvodce je užitečným nástrojem pro mladší právníky, kteří 

chtějí rozvíjet své advokační schopnosti, stejně jako manuálem pro právníky, kteří by se rádi cítili více v klidu 

při křížovém výslechu. Rozděluje arbitrážní proces na klíčové kroky a vysvětluje "příležitost" advokacie, 

kterou každý zastupuje (zaměřuje se spíše na principy práce než na specifika). Čtvrté revidované a rozšířené 

vydání obsahuje nové kapitoly. - Fourth edition - Poznámky, přílohy. - ISBN: 978-1-83862-210-7 (vázáno)  
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Účetnictví  

29498  

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera   

Manažerské účetnictví : nástroje a metody   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, 414 stran : ilustrace  

Komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací 

určených řídícím pracovníkům. Výklad se nesnaží pouze o popis metod a postupů, ale i o vysvětlení obsahu a 

vypovídací schopnosti těchto informací a jejich možných variantních řešení. Obsah publikace je 

rozčleněn do kapitol s těmito názvy: Vztah finančního, manažerského a nákladového účetnictví; 

Měření a řízení výkonnosti podniku; Základní vztahy mezi objemem výkonů, náklady a ziskem; 

Analýza odchylek mezi standardními a skutečnými hodnotami; Zobrazení procesu tvorby výkonu 

v účetnictví; Informační nástroje pro řízení po linii výkonů; Rozpoznání a zobrazení vztahů mezi 

středisky a pojetí výnosů v manažerském účetnictví; Postavení rozpočtu nákladů při řízení zisku 

podniku; Účetní informace pro řízení po linii odpovědnosti. Výklad jednotlivých témat je v textu 

doplněn řešenými příklady. - 3. vydání - ISBN: 978-80-7598-486-9 (brožováno)   

Veřejná správa  

29506  

Ondřej Závodský, Martin Svoboda   

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích : komentář   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, xxii, 467 stran   

Komentované znění zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

(zákon č. 219/2000 Sb.). Zákon upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem ČR, 

vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik organizačních složek státu. 

Komentář je doplněn odkazy na související ustanovení a předpisy. Tento zákon je právní normou, 

která obsahuje jak pravidla v oblasti veřejného práva, tak určitým způsobem doplňuje (a mnohdy 

zpřísňuje) obecná pravidla soukromého práva, resp. občanského zákoníku, a to ovšem výhradně pro 

organizační složky státu a vybrané státní organizace. Právní stav komentáře je k 1. 6. 2019. - Vydání 

první - ISBN: 978-80-7598-470-8 (vázáno)   

Veřejné finance. Rozpočet  

29483  

Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth   

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, 783 stran : ilustrace   

Publikace se věnuje veřejným financím v ČR. V základních rysech seznamuje s procesem veřejného 

rozhodování a jeho vlivem na rozsah a strukturu veřejného sektoru a využití veřejných financí. Zabývá 

se především alokačními netržními činnostmi v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné 

služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo, a finančními vztahy v rámci rozpočtové soustavy i mimo ni. 

V první části publikace jsou vysvětleny důvody státních zásahů, faktory ovlivňující rozsah a strukturu 

veřejného sektoru, využívání zdrojů veřejných financí na úrovni státu i na úrovni územní samosprávy, 

spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pozornost je věnována struktuře veřejné 

vlády a veřejné správy a jejich vzájemnému propojení (řízení, úkoly při správě majetku, meziobecní 

spolupráce). V dalších částech práce je vysvětleno financování veřejné správy a veřejného sektoru 

(rozpočtová soustava), finanční vztahy ČR s EU, financování vybraných odvětví veřejného sektoru a 

úloha veřejné správy v regionálním rozvoji a regionální politice. - Vydání první - ISBN: 978-80-7598-

209-4 (vázáno)   
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Životní prostředí  

29411  

International Monetary Fund  

Fiscal monitor : how to mitigate climate change. October 2019   

Fiskální monitor : jak zmírnit klimatickou změnu. Říjen 2019   

Washington : International Monetary Fund, 2019, ix, 82 stran : tabulky, grafy  

Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Toto číslo monitoru se zaměřuje na 

téma zmírňování klimatické změny, snižování emisí oxidu uhličitého a na investice do čistých 

technologií. - Přílohy. - ISBN: 978-1-49832-122-8 (brožováno)   

Ostatní  

21555XXII     Pouze prezenčně   

Historický ústav AV ČR, Academia   

Biografický slovník českých zemí. [22. sešit], Han-Hau   

Praha : Historický ústav AV ČR, 2019, IX, 160-316 stran  

Biografický slovník poskytuje data o již nežijících osobnostech. Jednadvacátý sešit obsahuje 

životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Han-Hau. Každé heslo je opatřeno standardizovaným 

záhlavím, životopisem dané osoby a je doplněno o příslušné bibliografické údaje. - Vydání první - 

ISBN: 80-7277-214-7 (soubor)   

29510  

Melanie Greenberg ; překlad Adéla Bartlová   

Jak lépe zvládat nepříjemné situace a konflikty : cesta k odolnější a vyrovnanější mysli   

Praha : Grada, 2019, 191 stran   

Jak se vypořádat se stresem? Autorka nabízí průlomový přístup založený na všímavosti, neurovědě a 

pozitivní psychologii. Tento přístup by měl pomoci zastavit nezdravé reakce na stres, jako je vyhýbání 

se, tunelové vidění, sebekritika, neměnné myšlení a strach. V příručce jsou vysvětleny techniky 

zvládání stresu, založené na fungování mozku a zaměřené na zvýšení jeho odolnosti. Jejich cílem je 

naučit překonávat negativní myšlení a pěstovat si tolerantnější, stresu odolný mozek. - První vydání - 

ISBN: 978-80-271-2584-5 (brožováno)  

29481  

Mojmír Hampl   

Pro Čechy je nebe nízko : pojďme chtít víc!   

Praha : Grada, 2019, 189 stran   

Český ekonom a bývalý viceguvernér ČNB se zamýšlí nad českým patriotismem a českou povahou. 

Kdo jsou Češi? Proč neumějí při různých příležitostech dát spontánně a nenuceně najevo hrdost ke své 

zemi? Autor poukazuje na typické vlastnosti, mýty a předsudky obyvatel našeho národa. Vtipné, 

trefné, nekompromisní a upřímné postřehy jsou sestaveny do kapitol: Česko za čtvrt hodiny; Češi na 

mapě víry a bezbožnosti; Češi jako mistři kalkulačky; Báječný český život; Češi jako černí pasažéři ve 

vlastním vlaku; Češi a kruté i milosrdné moderní dějiny; Češi a jejich sousedé - žádní nepřátelé na 

obzoru; Češi a ti další; Jára Cimrman, český génius s tak trochu německým jménem; Češi a 10+1 

pravidlo pro ještě lepší budoucnost. - První vydání - ISBN: 978-80-271-2566-1 (brožováno)   
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Seznam českých periodik pro rok 2020 

  

Acta Oeconomica Pragensia dvouměsíčník 

Acta VŠFS 3-4x ročně 

Ad Notam dvouměsíčník 

Agricultural economics měsíčník 

Antitrust čtvrtletník 

Auditor 10x ročně 

Bankovnictví čtrnáctideník 

Bulletin advokacie čtvrtletník 

Bulletin Komory daňových poradců dvouměsíčník 

Clo-douane měsíčník 

Computer čtrnáctideník 

Časopis pro právní vědu a praxi čtvrtletník 

Čtenář měsíčník 

Daně a finance měsíčník 

Daně a právo v praxi čtrnáctideník 

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále měsíčník 

DHK - Daňová a hospodářská kartotéka čtrnáctideník 

Daňový a účetní TIP čtrnáctideník 

Demografie čtvrtletník 

Dokumentační zpravodaj VÚPSV 11x ročně 

DPH aktuálně  čtrnáctideník 

dTEST měsíčník 

E+M Ekonomie a Management čtvrtletník 

Ekonom týdeník 

Euro týdeník 

Finance a úvěr dvouměsíčník 

Finanční a ekonomické informace měsíčník 

Finanční, daňový a účetní bulletin čtvrtletník 

Fond Shop čtrnáctideník 

Forbes měsíčník 

Fórum sociální politiky dvouměsíčník 

Hospodářské noviny týdeník 

Chip měsíčník 

Interní auditor čtvrtletník 

Judikatura Evropského soudního dvora dvouměsíčník 

Jurisprudence dvouměsíčník 

Knihovna 2x ročně 

Mezinárodní vztahy čtvrtletník 

Moderní obec měsíčník 

Moderní řízení měsíčník 

Mzdová účetní měsíčník 

Národní pojištění měsíčník 
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Obec & finance 5x ročně 

Obchodněprávní revue [OR] měsíčník 

Obchodní právo měsíčník 

Odhadce a oceňování majetku čtvrtletník 

Politická ekonomie 8x ročně 

Práce a mzda měsíčník 

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

Právní rádce měsíčník 

Právní rozhledy čtrnáctideník 

Právník měsíčník 

Profi poradenství & finance měsíčník 

Respekt týdeník 

Sbírka právních předpisů hlavního města Prahy nepravidelně 

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 10x ročně 

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - výběr z rozhodnutí 

Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu 
čtvrtletník 

Sbírka zákonů České republiky nepravidelně 

Scientia et Societas čtvrtletník 

Senát čtvrtletník 

Soudní inženýrství čtvrtletník 

Soudní judikatura měsíčník 

Soudní rozhledy měsíčník 

Správní právo 8x ročně 

Statistika čtvrtletník 

Statistika & my měsíčník 

Stavební právo - Bulletin čtvrtletník 

Trestněprávní revue měsíčník 

Trestní právo měsíčník 

Týden týdeník 

Účetní a daně měsíčník 

Účetnictví měsíčník 

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí čtvrtletník 

Účetnictví v praxi měsíčník 

Unes - účetnictví neziskového sektoru měsíčník 

Veřejná správa čtrnáctideník 

Veřejné zakázky dvouměsíčník 

Veřejné zakázky v praxi dvouměsíčník 
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Seznam zahraničních periodik pro rok 2020 

American Economic Journal : Applied Economics USA čtvrtletník 

American Economic Journal : Economic policy USA čtvrtletník 

American Economic Journal : Macroeconomics USA čtvrtletník 

American Economic Journal: Microeconomics  USA čtvrtletník 

The American Economic Review USA 5x ročně 

Auszüge aus Presseartikeln Německo 2x týdně 

Der Betrieb Německo týdeník 

Bulletin for international taxation Holandsko měsíčník 

CESifo Economic studies Velká Británie čtvrtletník 

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht Německo měsíčník 

The Economist Velká Británie týdeník 

Ekonomické rozhľady Slovensko čtvrtletník 

European taxation : official journal of the Confédération 

fiscale européenne Holandsko měsíčník 

European financial review Velká Británie dvouměsíčník 

Financial Times Velká Británie deník 

FinanzArchiv Německo čtvrtletník 

Finanz-Rundschau Německo čtrnáctideník 

Fiscal studies Velká Británie čtvrtletník 

Global trade and customs journal Holandsko měsíčník 

Handelsblatt Německo deník 

IMF Economic Review USA čtvrtletník 

International financial statistics USA měsíčník 

International VAT monitor Holandsko dvouměsíčník 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Německo dvouměsíčník 

The Journal of economic literature USA čtvrtletník 

The journal of economic perspectives USA čtvrtletník 

Journal of financial crime Velká Británie čtvrtletník 

Journal of financial stability USA dvouměsíčník 

Monatsbericht des BMF Německo měsíčník 

Trend Slovensko týdeník 

Umsatzsteuer-Rundschau Německo čtrnáctideník 

WirtschaftsWoche Německo týdeník 

WISTA Německo dvouměsíčník 
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