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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám únorové 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 
„Britský investiční skandál desetiletí: pozadí pádu fondu 
Neila Woodforda, dopady kauzy na celé odvětví správy fondů 
a výhodnost aktivního investování“, který se věnuje pádu 
nejen Woodfordova fondu, jenž vzbudil v druhé polovině 
loňského roku veliký zájem britského tisku, ale též různým 
otázkám spojeným se správou fondů, investičního managementu 
a regulace obecně. Diskutovány jsou otázky, zda stávající 
regulace rizika likvidity plní své účely, zda někteří depozitáři 
fondů nejsou v nežádoucím střetu zájmů, na kolik jsou špatné 
výsledky hospodaření řady známých firem omlouvány snahou 
získání podílu na trhu a zda mohou vůbec aktivně spravované 
investiční fondy dlouhodobě dosahovat lepších výsledků než 
pasivní (indexové) fondy. 

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 

Debt sustainability monitor 2019 

Na konci ledna 2020 publikovala Evropská komise 
přehled fiskální udržitelnosti členských států EU ve 
střednědobém i dlouhodobém rámci: 

https://ec.europa.eu/info/publications/debt-
sustainability-monitor-2019_en 
 
Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
29. 1. 2020 – 29. 2. 2020 se tentokrát věnuje tématu: 

Digitální daň 

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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Britský investiční skandál desetiletí: pozadí pádu fondu Neila Woodforda, 

dopady kauzy na celé odvětví správy fondů a výhodnost aktivního investování 

Mgr. Ing. Taťána Dudáčková 

Oddělení 7403, Informační podpora a knihovna 

 

V průběhu druhé poloviny loňského roku se do popředí zájmu zejména britského tisku dostala kauza 

okolo Neila Woodforda, jednoho z nejznámějších britských investičních manažerů, jehož „vlajkový fond“ 

se ocitl ve vážných problémech a musel být v polovině října uzavřen. Woodford následně oznámil svou 

rezignaci ze zbývajících fondů a ukončení činnosti společnosti Woodford Investment Management. 

V souvislosti s kauzou se objevily různé komentáře, které se dotýkají nejen pádu Woodfordova fondu, 

ale i různých otázek spojených se správou fondů obecně. 

Pozadí kauzy 

Pozadí kauzy popisuje rozsáhlejší článek Owena Walkera a Petera Smithe Neil Woodford: the inside 

story of his rise and dramatic fall
1
 a dále např. stručnější příspěvek Six charts that lay bare what 

went wrong for Woodford
2
. Autoři příspěvků označují kauzu za „investiční skandál desetiletí“ 

s dopady na celou oblast správy fondů. Neil Woodford si vybudoval pověst na základě řady úspěchů – 

podařilo se mu vyhnout se technologickým firmám v době tzv. internetové horečky (dotcom bubble) 

na přelomu tisíciletí, pohotově zareagoval i před blížící se finanční krizí v r. 2007. Woodfordova 

původní strategie – investovat do velkých „neoblíbených“ firem, jejichž akcie však nebyly ovlivněny 

hospodářským cyklem (např. tabákové firmy), se vyplácela. Před založením vlastní firmy působil 

Woodford u britské pobočky americké společnosti Invesco. Kvůli neshodám a napjatým vztahům 

s centrálou firmy v Atlantě Woodford v roce 2013 za poměrně výhodných podmínek Invesco opustil 

a v r. 2014 založil s dalšími třemi společníky vlastní firmu Woodford Investment Management. 

K Woodfordově nové firmě odešla z Invesca řada zákazníků. Až do poloviny roku 2017 byla firma 

úspěšná. Cílovou skupinou vlajkového fondu Woodford Equity Income Fund byli běžní spíše 

konzervativní střadatelé, čemuž odpovídalo i portfolio. Neil Woodford však postupně stále více 

investoval do malých firem s vyhlídkou růstu, mj. technologických či biomedicínských, přičemž 

postupně rizikové akcie start-upů nekótovaných na burze v portfoliu začaly převládat. Znepokojení 

klienti stále více odcházeli, na což Woodford reagoval prodejem likvidních (dobře prodejných) akcií 

velkých společností. To vedlo k tomu, že fond přestal splňovat zákonná omezení na podíl investic do 

nekótovaných firem, což zaznamenaly i úřady. Celá situace vyústila v odchod významného klienta, 

Kentského penzijního fondu (Kent Pension Fund) v červnu 2019. Woodford již nebyl schopný tohoto 

zákazníka vyplatit a výplaty vkladů musely být pozastaveny. V říjnu následně došlo k rozhodnutí 

o odprodeji majetku fondu. Woodford v reakci na to ukončil činnost celé společnosti. Podle autorů 

článků se Woodford dopustil řady chyb, mj. toho, že zcela změnil styl investování a charakter firem 

v portfoliu, a to mimo své dřívější zkušenosti. Když se objevily problémy, místo prodeje akcií vysoce 

rizikových společností se Woodford zbavoval spíše výnosných akcií zdravých velkých firem.  

Komentáře k regulaci a dopadům kauzy na celé odvětví 

Průběžně v tisku vychází velké množství článků, které se kauzy dotýkají. Kromě detailů vztahujících 

se přímo k pádu fondu však někteří komentátoři poukazují i na hlubší souvislosti, týkající se celého 

investičního managementu a mj. regulace. Chris Cummings, výkonný ředitel britské Investiční 

asociace, uvádí v komentáři Woodford scandal casts long shadow over investment sector
3
, že britský 

                                                      
1
 WALKER, Owen a SMITH, Peter. Neil Woodford: the inside story of his rise and dramatic fall. In: FT.com 

[online]. October 18 2019 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/2f077ae2-f19e-11e9-bfa4-

b25f11f42901.  
2
 WALKER, Owen. Six charts that lay bare what went wrong for Woodford. In: FT.com [online]. November 16, 

2019 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/89cd4808-eea4-48f5-9b30-49c7b631620a.  
3
 CUMMINGS, Chris. Woodford scandal casts long shadow over investment sector. In: FT.com [online]. 

November 25 2019 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/4d880251-1950-439b-bb87-

91adf1b878fc.  

https://www.ft.com/content/2f077ae2-f19e-11e9-bfa4-b25f11f42901
https://www.ft.com/content/2f077ae2-f19e-11e9-bfa4-b25f11f42901
https://www.ft.com/content/89cd4808-eea4-48f5-9b30-49c7b631620a
https://www.ft.com/content/4d880251-1950-439b-bb87-91adf1b878fc
https://www.ft.com/content/4d880251-1950-439b-bb87-91adf1b878fc
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investiční management nikdy nebyl zkoušen tak, jako v loňském roce. Konec Woodfordova fondu 

otevřel diskuze o roli správců fondů a způsobu, jakým firmy spravují úspory střadatelů z celé země. 

Investiční asociace celou kauzu bere vážně a plně podporuje opatření navrhovaná úřadem Financial 

Conduct Authority (FCA), která by měla u investičních fondů změnit pravidla posuzování hodnoty 

a vykazování. Prioritou by měla být pomoc investorům zorientovat se v problematice správy fondů 

a v tom, jak jsou jejich peníze investovány. Správa fondů však nefunguje v izolaci – určitou zodpovědnost 

přejímají také zprostředkovatelské platformy a finanční poradci jednající s klienty, bezchybně proto 

musí fungovat celý tento řetězec. Další samostatnou otázkou je téma řízení likvidity – britská centrální 

banka Bank of England spolu s FCA již zkoumá vztah mezi likviditou fondu a finanční stabilitou. 

Fondy by měly riziko pomáhat řídit, ne jej samy vytvářet. V neposlední řadě je nutné bezprostředně 

reagovat v případě, kdy jsou zjištěny nedostatky v činnosti či komunikaci.  

Jak informuje článek Ireland to review fund liquidity rules after Woodford crisis
4
, přezkum pravidel 

týkajících se likvidity fondů zvažuje vedle Velké Británie i Irsko. Konkrétně plánuje irská centrální 

banka zjistit, zda stávající regulace rizika likvidity (tj. rizika že instituce nebude schopná dostát svým 

závazkům) plní své účely, nebo zda je potřeba vytvořit nová pravidla, která by chránila investory 

a pomáhala zachovávat finanční stabilitu. Hlas irské centrální banky má dále ve lkou váhu 

u celoevropského úřadu ESMA (European Securities and Markets Authority). Tato instituce nicméně 

na konci listopadu zatím žádné změny v regulaci fondů v souvislosti s kauzou Woodford neplánovala. 

Podle Gerryho Crosse z irské centrální banky sice Evropská unie učinila významný pokrok v regulaci 

fondů, pravděpodobně to však stále nestačí. Např. ve Spojených státech je po reformě z r. 2016 

regulace přísnější. 

Na střet zájmů, ve kterém se mohou ocitat depozitáři fondů, upozorňuje v komentáři Woodford 

scandal throws spotlight on the role of depositary
5
 Bill Prew. Úkolem depozitáře je dle evropské 

legislativy dohled nad činností fondu. Depozitář musí jednat nezávisle a v zájmu investorů. Konkrétně 

tento subjekt mj. dohlíží na cashflow a obchodování či na to, že správce postupuje v souladu s cíli 

fondu. V praxi však nebývá význam depozitáře patřičně doceňován – tento subjekt je vnímán spíše 

jako nutná podmínka, kterou je třeba splnit, než jako zásadní prvek systému ochrany investorů. Služby 

depozitáře jsou nabízeny jako součást komplexního balíčku, tak tomu ostatně bylo také u fondu Neila 

Woodforda. Podle autora existuje pouze málo institucí, které tuto službu nabízejí samostatně, tím však 

vzrůstá riziko ztráty nestrannosti a střetu zájmů, podobně, jako se o tom nyní diskutuje v oblasti 

auditu. U fondu Neila Woodforda sice neexistuje důvodné podezření, že (ne)činnost depozitáře k pádu 

fondu přispěla, přesto by ale celému odvětví pomohlo, kdyby role depozitáře byla více zdůrazňována 

a přispívala ke zlepšení správy fondů. 

Společné znaky mezi pádem fondu Neila Woodforda a problémy společnosti WeWork (rychle rostoucí 

start-up podnikající v oblasti sdílených kanceláří)
6
 nachází ve svém komentáři WeWork, Neil 

Woodford and the modern 'bezzle'
7
 Merryn Somserset Webb. Obě firmy nadměrně expandovaly, přičemž 

expanze byla poháněná osobností zakladatele, arogancí a příliš se nedbalo na principy dobrého řízení. 

Oba případy jsou podle autorky zároveň příkladem „moderní zpronevěry“ a důsledkem éry levných 

peněz (nadměrně uvolněné měnové politiky). Velké množství známých firem (Spotify, Uber, Snapchat 

a další) je ztrátových, přičemž mizerné výsledky hospodaření jsou podle autorky omlouvány snahou 

o získání podílu na trhu. O ziskovost se nikdo nezajímá, a že firmy nebudou možná ziskové nikdy, si 

uvědomují i jejich zakladatelé. Dobrou zprávou je, že některé tyto firmy již začínají narážet.  

                                                      
4
 RIDING, Siobhan. Ireland to review fund liquidity rules after Woodford crisis. In: FT.com [online]. November 

21 2019 [cit. 2020-02-10]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/6341dee0-8ebd-490a-8b6c-587159a91011.  
5
 PREW, Bill. Woodford scandal throws spotlight on the role of depositary. In: FT.com [online]. November 18 

2019 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/6976238e-5523-425f-8424-a4f143f5860d.  
6
 Více o této kauze viz např. LAVIČKA, Václav a KREJČÍ, Jaroslav. Byznysové průšvihy letos předvedli 

zavedení velikáni i mladý start-up. Hospodářské noviny. 30. 12. 2019, s. 7. ISSN 0862-9587. Dostupné také ze 

sítě resortu MF v Aktivních novinách z: http://noviny.mfcr.cz/news/2019/12/30/h250a07a.htm.  
7
 SOMSERSET WEBB, Merryn. WeWork, Neil Woodford and the modern 'bezzle'. In: FT.com [online]. 

October 25 2019 [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/fd2233bc-f66d-11e9-bbe1-

4db3476c5ff0.  

https://www.ft.com/content/6341dee0-8ebd-490a-8b6c-587159a91011
https://www.ft.com/content/6976238e-5523-425f-8424-a4f143f5860d
http://noviny.mfcr.cz/news/2019/12/30/h250a07a.htm
https://www.ft.com/content/fd2233bc-f66d-11e9-bbe1-4db3476c5ff0
https://www.ft.com/content/fd2233bc-f66d-11e9-bbe1-4db3476c5ff0
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Na riziko, do kterého se fondy dostávají tím, že jsou spojeny s jednou klíčovou osobou, upozorňuje 

článek Siobhana Ridinga From Woodford to Fisher – fund managers struggle with key-person risk
8
. 

Riding vedle Neila Woodforda poukazuje na případ jiného známého investičního manažera Kennetha 

Fishera, který v loňském roce svým nevhodným vyjádřením na konferenci způsobil značný odliv 

peněz ze své společnosti
9
. Některé společnosti si riziko již uvědomují a od „kultury osobnosti“ již ustupují.  

Otázka přínosnosti aktivního investování a investiční styl Neila Woodforda 

Fond Woodford Equity Income Fund patřil mezi tzv. aktivně spravované fondy, kdy správce fondu 

aktivně vybírá akcie s cílem dosáhnout vyšší výkonnosti ve srovnání s trhem (na rozdíl od fondů 

pasivních, které kopírují vývoj trhu)
10

. V souvislosti s tím se objevily různé komentáře zamýšlející se 

nad budoucností aktivního investování. Jedním z těchto příspěvků je redakční komentář Financial 

Times Stockpickers need to prove they are worth it
11

, na nějž posléze zareagovali další přispěvatelé. 

Podle autorů poškodilo loňské dění (pád fondu Neila Woodforda, ale i dílčí problémy jiných fondů) již 

tak zhoršenou pověst aktivního investování. Dle různých analýz provedených mj. společnostmi 

Morningstar či S&P Dow Jones zaostává výkonnost aktivních fondů po zohlednění poplatků za trhem. 

U určitých typů fondů je nicméně situace příznivější. Příležitostí pro aktivní fondy může být příští 

hospodářský pokles, kdy dojde ke korekci na trzích a kdy mohou správci předčit pasivní (indexové) 

fondy. Zatím bude pro aktivní fondy uspokojivé alespoň to, pokud loňský rok zůstane v paměti jako 

rok, který postavil mimo hru mizerné správce. 

Na příspěvek zareagoval John Price svým komentářem Letter: Admit it – passive is best for the 

small investor
12

. Autor připouští, že ve výjimečných případech může být aktivní investování výnosnější, 

dále se ale ptá, zda není načase si přiznat nevhodnost aktivního investování pro malé investory, kteří si 

nemohou dovolit přicházet každoročně o své peníze kvůli neschopným aktivním správcům. John Holder 

naopak ve svém dopise Letter: don’t fool yourself that trackers are less risky
13

 upozorňuje na to, 

že pasivní fondy sice mohou být výnosnější, neznamená to však, že by investování do nich bylo méně 

rizikové. Autor své tvrzení dokládá více než padesátiprocentním propadem hodnoty indexu FTSE 

v letech 1999-2003, kdy investoři vkládající své peníze do fondů navázaných na tento index, mohli 

utrpět významné ztráty. V současné době se sice zdá být výhodnější pasivní investování, situace se ale 

může snadno obrátit. 

Článek Troubles at the Woodford investment group point to a wider trend: a star burns out
14

 

otištěný v The Economist vyznívá v neprospěch aktivního investování. Dle autora důvěra ve „hvězdné 

správce fondů“ nemá oporu v datech – pokud se aktivnímu správci podaří předčit výkonnost trhu, jde 

o krátkodobý stav, který je spíše dílem náhody než umu manažera. S přílivem dalších investorů (díky 

získané reputaci) výkonnost postupně klesá, neboť správce již není schopný zopakovat dřívější 

úspěch. Celkový výsledek může být stále dlouhodobě ucházející, nicméně pro většinu klientů, která se 

přidala později, návratnost nebude nijak závratná. Neil Woodford se dopustil několika chyb, přičemž 

největším problémem byl pravděpodobně typ fondu, který nekorespondoval se skladbou portfolia. 

                                                      
8
 RIDING, Siobhan. From Woodford to Fisher – fund managers struggle with key-person risk. In: FT.com 

[online]. October 27, 2019 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/f3f043c4-f595-47ad-b601-

e7345dc772aa.  
9
 Více k celé kauze viz např. MERCADO, Darla. Individual investors pulled $20 million from Fisher 

Investments following billionaire’s sexist comments. In: CNBC.com [online]. Published Thu, Nov 7 2019•1:15 

PM EST [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.cnbc.com/2019/11/07/fisher-lost-20-million-in-retail-

assets-after-billionaires-comments.html.  
10

 KRUEGER, Pam. Active vs. Passive Investing: What's the Difference? In: Investopedia.com [online]. Updated 

Apr 15, 2019 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/news/active-vs-passive-investing/.  
11

 Stockpickers need to prove they are worth it. In: FT.com [online]. January 2, 2020 [cit. 2020-01-31]. Dostupné 

z: https://www.ft.com/content/87df8796-231b-11ea-b8a1-584213ee7b2b.  
12

 PRICE, John. Letter: Admit it – passive is best for the small investor. In: FT.com [online]. January 9, 2020 

[cit. 2020-01-31]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/52e493dc-2e52-11ea-a126-99756bd8f45e.  
13

 HOLDER, John. Letter: don’t fool yourself that trackers are less risky. In: FT.com [online]. January 15, 2020 

[cit. 2020-01-31]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/ed16c2de-361a-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4#comments-anchor.  
14

 Troubles at the Woodford investment group point to a wider trend: a star burns out. In: The Economist.com 

[online]. Jun 6th 2019 [cit. 2020-01-31]. Dostupné z: https://www.economist.com/business/2019/06/06/troubles-

at-the-woodford-investment-group-point-to-a-wider-trend, nebo také komerčně ze systému Proquest.  

https://www.ft.com/content/f3f043c4-f595-47ad-b601-e7345dc772aa
https://www.ft.com/content/f3f043c4-f595-47ad-b601-e7345dc772aa
https://www.cnbc.com/2019/11/07/fisher-lost-20-million-in-retail-assets-after-billionaires-comments.html
https://www.cnbc.com/2019/11/07/fisher-lost-20-million-in-retail-assets-after-billionaires-comments.html
https://www.investopedia.com/news/active-vs-passive-investing/
https://www.ft.com/content/87df8796-231b-11ea-b8a1-584213ee7b2b
https://www.ft.com/content/52e493dc-2e52-11ea-a126-99756bd8f45e
https://www.ft.com/content/ed16c2de-361a-11ea-a6d3-9a26f8c3cba4#comments-anchor
https://www.economist.com/business/2019/06/06/troubles-at-the-woodford-investment-group-point-to-a-wider-trend
https://www.economist.com/business/2019/06/06/troubles-at-the-woodford-investment-group-point-to-a-wider-trend
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Woodford provozoval otevřený investiční fond, který umožňuje investorům průběžně přicházet 

a odcházet, součástí portfolia byly nicméně obtížně prodejné akcie rizikových firem, což způsobilo 

problémy ve chvíli, kdy investoři začali odcházet. Případ Woodfordova fondu navíc poukazuje na 

skutečnost, že se nemýlí pouze odborníci-správci fondů, ale také experti, kteří z těchto odborníků 

vybírají ty nejlepší – Woodfordův fond propagovala nejznámější britská investiční platforma  

Hargreaves Lansdown, a to i přes zhoršující se výsledky, za což je nyní tento web tvrdě kritizován
15

. 

Investičního stylu Neila Woodforda se zastává v článku Fund management needs more but better 

Woodfords, not fewer
16

 Jonathan Ford ve Financial Times. Ford reagoval ve svém komentáři na dvě 

říjnové události – ukončení činnosti Woodfordova fondu a na smrt Williama Fouseho, kvantitativního 

analytika, jenž významným způsobem přispěl k rozvoji investičního managementu, mj. založením 

vůbec prvního pasivního fondu
17

. Ford v této souvislosti kritizuje současnou situaci v odvětví, 

konkrétně rozmach tzv. momentového investování (momentum investing) založeného do značné míry 

na cenových výkyvech akcií
18

. Podle autora komentáře přispívá momentové investování k nežádoucím 

jevům, mj. k nadměrným růstům cen akcií a k tlaku na představenstva firem prosazovat takové 

strategie, které podpoří krátkodobý růst cen akcií. Řešením je podle Forda omezení momentového 

investování a naopak větší důraz na hodnotové investování
19

, což je investiční styl, který zastává 

(vedle např. Warrena Buffetta) také Neil Woodford. Hodnotové investování spočívá v nákupu akcií 

v závislosti na jejich hodnotě a očekávaných budoucích ziscích, přičemž akcie jsou drženy po delší 

období. Woodfordovou chybou nebyla zvolená strategie, ale spíše způsob jejího provedení (přílišné 

nadšení pro nekótované akcie, které nekorespondovalo s příslibem okamžité likvidity). 

Jak je vidět z výše vybraných příspěvků, kauza fondu Neila Woodforda má širší přesah – dotýká se 

nejen různých dílčích problémů v regulaci a pasivního vs. aktivního investování, ale i dalších témat 

(mj. nastavení podnikové kultury). Co se týče fondu Neila Woodforda, na konci ledna se začínají 

objevovat konkrétní informace o ztrátách, kterým investoři pravděpodobně budou čelit
20

, případ však 

u konce zatím není a lze očekávat, že budou postupně následovat i různá regulatorní opatření, která se 

mohou dotknout celého odvětví. Některá z těchto plánovaných opatření byla v článku krátce zmíněna. 

 

 

                                                      
15

 Více k tomuto viz Neil Woodford affair focuses spotlight on platforms. In: FT.com [online]. October 16 2019 

[cit. 2020-01-29]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/9178a33a-f000-11e9-bfa4-b25f11f42901.  
16

 FORD, Jonathan. Fund management needs more but better Woodfords, not fewer. In: FT.com [online]. 

October 27, 2019 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/f63ddb44-f8ae-11e9-98fd-

4d6c20050229.  
17

 Více ke kariéře W. Fouseho a jeho dalším přínosům viz WIGGLESWORTH, Robin. William Fouse, 

quantitative analyst, 1928-2019. In: FT.com [online]. October 24, 2019 [cit. 2020-02-03]. Dostupné z: 

https://www.ft.com/content/3db33572-f644-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65.  
18

 Více viz např. DHIR, Rajeev. Momentum Definition. In: Investopedia.com [online]. Updated Jan 18, 2019 

[cit. 2020-02-03]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/m/momentum.asp.  
19

 HAYES, Adam. Value Investing. In: Investopedia.com [online]. Updated Oct 14, 2019 [cit. 2020-02-03]. 

Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/v/valueinvesting.asp.  
20

 SMITH, Peter a WALKER, Owen. Neil Woodford's investors face fresh blow as winding-up costs rise. In: 

FT.com [online]. January 29 2020 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/132c0b0a-42be-

11ea-abea-0c7a29cd66fe.  
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Daně  

Christoph Uhländer   

Aktuelle Besteuerungsfragen im Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht 2020    

Aktuální daňové otázky v zákonu o konkurzu a vyrovnání 2020  

Der Betrieb, Jg. 74, (2020) Nr. 1-2, S. 17-23  

Danění podniků v krizi či insolvenci vede v praxi k mnoha sporným otázkám, zejména z toho důvodu, 

že ani v konkurzním ani v daňovém právu neexistuje přesný legislativní rámec postupu. Proto byly 

v tomto ohledu vždy obzvlášť významné změny v daňových zákonech, které tuto oblast do určité míry 

upravovaly, ačkoliv ucelený systém chyběl. Na konci r. 2019 byla německými zákonodárci schválena 

nová pravidla, která autor v článku podrobně analyzuje a objasňuje změny, které se s novou právní 

úpravou pojí. Závěrem přichází s několika doporučeními, a to např., aby se spolková a zemská 

ministerstva zaměřila na posouzení současné situace, provedla svého druhu inventuru systému 

zdaňování podniků v době krize a bankrotu a vypracovala ucelený, právně závazný procesní rámec. - 

Poznámky. -- Shrnutí na s. M10.   

U. Michael Bergman and Niels Lynggård Hansen  

Are excise taxes on beverages fully passed through to prices? : the Danish evidence    

Promítají se spotřební daně z nápojů plně do cen? : poznatky z Dánska  

FinanzArchiv, Vol. 75, (2019) No. 4, p. 323-356  

Autoři v článku analyzují, jak se změny spotřebních daní z alkoholických a nealkoholických nápojů 

promítají do cen nápojů. Zkoumáno bylo šest případů zvýšení a snížení daní v Dánsku. U různých 

typů nápojů (pivo a limonády vs. lihoviny) byly identifikovány rozdílné dopady, přičemž do jaké míry 

se daň promítne do ceny, závisí i na velikosti daňové změny. U piva a limonád dále hraje roli 

vzdálenost od hranic s Německem (v blízkosti hranic dochází při zvyšování daní k menším změnám 

vzhledem ke konkurenci německých prodejců). - Poznámky.  

Karina Ponomareva  

Comparison of proposals to adjust the permanent establishment concept to the digital economy    

Porovnání návrhů na přizpůsobení pojetí stálé provozovny pro digitální ekonomiku   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 11, p. 581-589  

Autorka analyzuje několik návrhů týkajících se alternativní formulace pojetí stálé provozovny ze 

strany mezinárodních organizací i jednotlivých států. Snaha o modernizace mezinárodního daňového 

systému vychází zejména z rozšíření digitální ekonomiky a z nutnosti vytvořit rámec pro podchycení 

zisků pocházejících z nadnárodních elektronických transakcí s ohledem na daň z příjmů právnických 

osob. Porovnává návrhy a pravidla týkající se významné hospodářské nebo digitální přítomnosti, 

zdanění zdroje v digitální ekonomice a alokace práv zdanění ze strany OECD, Evropské unie a 

některých národních jurisdikcí (Austrálie, Velká Británie, Izrael, Indie). Zaměřuje se také na odlišnosti 

jednotlivých návrhů a na přisuzování zisku virtuální stálé provozovně. - Poznámky.  

Anja Wischermann  

Die Betriebsstätte in der Umsatzsteuer : Anmerkungen zu dem Urteil in der Rechtssache XI R 1/18    

Stálá provozovna v systému DPH : poznámky k rozsudku ve věci XI R 1/18   

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 68, (2019) Nr. 24, S. 917-922  

Existence stálé provozovny podniku má významné důsledky nejen pro daň z výnosu, ale také pro daň 

z přidané hodnoty. Zatímco první daňová oblast bývá hojně debatována, problematika DPH je v tomto 

kontextu spíše opomíjena. Fakt existence stálé provozovny zahraničního podniku je však rozhodující 

nejen z právního hlediska, ale rovněž pro systém reverse charge a pro volbu postupu, jakým jsou 

vraceny daně na vstupu zahraničním podnikatelům. Otázka, jak má být nahlíženo na zahraniční podniky, 

nebyla v Německu v tomto ohledu zcela vyjasněna. Německý Spolkový finanční soud měl v případu 

XI R 1/18 možnost zaujmout k této problematice stanovisko, které autorka v článku analyzuje, a na 

praktických příkladech ukazuje, jaké dopady bude tento rozsudek mít. Závěrem poukazuje na možný 

problém neslučitelnosti rozhodnutí s unijním právem, jelikož dle jejího názoru není v souladu   

s důležitou premisou evroského práva, jímž je rovné zacházení. - Poznámky.  
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Stephan Meyering, Christoph Hintzen, Lukas Reiter   

Die Forschungszulage kommt : Überblick und kritische Würdigung der Änderungen im 

Gesetzgebungsprozess    

Přichází příspěvek na výzkum : přehled a kritické posouzení změn v legislativním procesu   

Der Betrieb, Jg. 73, (2020) Nr. 3, S. 65-68  

Dne 7.11.2019 schválil německý Bundestag nový zákon o příspěvcích na výzkum, který by měl mimo 

jiné prostřednictvím daňových pobídek podpořit výzkum a vývoj v Německu. Upřednostněny by 

přitom měly být projekty, které se věnují oblastem základního výzkumu, experimentálního vývoje a 

průmyslového výzkumu. Dle autorů je třeba uvítat úsilí o podporu výzkumu a vývoje, stejně jako 

skutečnost, že v průběhu legislativního procesu byly splněny požadavky odborné veřejnosti na zlepšení 

regulačních nařízení. Pokud jde o uvedený cíl, je však třeba poznamenat, že zákon stále nevykazuje 

jasné zaměření na malé a střední podniky. Omezení příspěvku na výzkum na pouhých 500 000 EUR 

navíc vyvolává obavy, že novela nebude nijak výrazně zvyšovat konkurenceschopnost německých 

společností. Článek objasňuje nejpodstatnější změny, které s sebou tato nová legislativa s platností od 

1.1.2020 přináší. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M8.  

Martin Ťopek  

EET přinese také papírování : podnikatele bez e-pokladen čeká vyplňování nových paragonů    

Hospodářské noviny, Sv. 64, (2020) č. 6 (9.1.2020), s. 1   

Kritický pohled na vystavování účtenek v rámci evidence tržeb ve zvláštním režimu. Zvláštní režim 

mohou využít živnostníci s příjmy do 600 tisíc Kč, s nejvýše dvěma zaměstnanci a v případě, že 

nejsou plátci DPH. Jednou za čtvrt roku pak budou předkládat soupis tržeb vystavený na základě 

papírových účtenek, na kterých musí být mimo jiné uvedeno datum a přesný čas prodeje. -- Viz také 

příspěvek v HN č. 21/2020 (30.1.2020), s. 12.   

Jan Karol Szczepański   

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

Income and on Capital : the curious case of special provisions. Part 2   

Začlenění daně dědické a darovací do Vzorové smlouvy OECD o zdanění příjmu a kapitálu : 

nezvyklý případ zvláštních ustanovení. Část 2   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 11, p. 598-608  

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

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

zdanění dědictví a darů na mezinárodní úrovni. V této části se autor zaměřuje na tři zbývající zvláštní 

ustanovení Vzorové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění příjmu a kapitálu (výměna 

informací, vymáhání daní a procedury vzájemné dohody - MAP) a zvažuje jejich použití i v oblasti 

daně dědické a darovací. Přibližuje historický vývoj znění zkoumaných ustanovení, bilaterální 

mechanismy týkající se výměny informací, pomoci ve vybírání daní a použití procedur vzájemné 

dohody a formuluje závěry ve vztahu k pojmovým základům dle Vzorové smlouvy OECD o zdanění 

pozůstalostí, dědictví a darů. - Poznámky.  

Alena Kohoutková  

Pár poznámek k rozsáhlé novele daňového řádu    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 4, s. 11-19  

Článek seznamuje s projednávaným vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., 

daňový řád (sněmovní tisk č. 580). Navrhované změny jsou převážně zařaditelné do čtyř tematických 

okruhů: podpora elektronizace daní, zjednodušení kontrolních postupů, revize sankčního systému a 

řešení problému s vracením daňového odpočtu. Dále jsou začleněny i změny vyvolané aplikační praxí, 

judikaturou a vývojem jiných právních předpisů. Autorka se blíže zaměřuje na oblast zjednodušení 

kontrolních postupů a revizi sankčního systému v daňovém právu. Na základě důvodové zprávy 

přibližuje zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhovaných změn a 

zhodnocení jejich slučitelnosti s evropským právem. - Poznámky. -- Detailnější pohled na daňovou 

kontrolu po navrhované novele viz s. 20-30. 
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Jiří Fojtík, Kateřina Holubcová   

Praktické rady pro evidenci tržeb    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 4, s. 59-64  

Autoři z pohledu Finanční správy nejprve pozitivně hodnotí tři roky fungování evidence tržeb pro stravovací 

a ubytovací služby, následně pro maloobchod a velkoobchod a rekapitulují, co zákon č. 112/2016 Sb., 

o evidenci tržeb, za dobu své účinnosti přinesl. V další části přibližují nejdůležitejší změny oblasti 

evidence tržeb dle novely č. 256/2019 Sb. Podrobněji se věnují možnosti evidovat tržby ve zvláštním režimu, 

podmínkám tohoto režimu a vysvětlují jednotlivé povinnosti související s plněním evidenční povinnosti. 

Představují také časový harmonogram změn vycházející z okamžiků účinnosti jednotlivých ustanovení 

(k 1.5.2020 dochází k náběhu 3. a 4. vlny EET i k možnosti využívat evidenci tržeb ve zvláštním 

režimu). V závěrečné části příspěvku autoři přehledně uvádějí, co musejí poplatníci udělat, aby mohli 

od 1.5.2020 začít elektronicky evidovat své tržby. Zmiňují i texty informačních oznámení při 

zvláštním režimu, při běžném režimu a při zjednodušeném režimu.   

Martin Greive, Jan Hildebrand, Gregor Waschinski   

Ringen um Reformen    

Zápasy o reformy  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 11 (16.1.2020), S. 4-5  

V souvislosti s plánovanou každoroční zprávou o hospodaření se v Německu hovoří o tom, jak využít 

přebytky státního rozpočtu. Uvnitř stávající "Velké koalice" nepanuje zatím shoda: na jedné straně 

rostou hlasy volající po daňové reformě (zvažuje se možné snížení daní; kompletní zrušení příspěvku 

na obnovu spolkových zemí bývalé NDR, tzv. "Soli"; popř. větší reforma, která by se dotkla daně, 

kterou platí osoby s nejvyššími příjmy, tedy "Spitzensteuersatz"), na straně druhé by přebytky mohly 

být využity k podpoře investic, zejména do infrastruktury či ochrany životního prostředí. -- Viz i příspěvek 

na titulní straně a komentář na s. 13. -- Dále viz HN č. 14/2020 (21.1.2020), s. 7.   

Nicola Reiling, Markus Brucker, Sebastian Looser   

Steuerliche Behandlung der Elektromobilität : eine ertrag-, lohn- und umsatzsteuerliche Betrachtung    

Zdanění elektromobility : posouzení z hlediska daně z příjmu, daně ze mzdy a daně z přidané hodnoty  

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 51-52, S. 2822-2832  

Od r. 2013 němečtí zákonodárci usilují o prosazení snížené daňové sazby na koupi elektromobilů nebo 

hybridních automobilů určených pro soukromé účely, stejně jako o snížení daňového zatížení pro 

elektrokola, které je již od r. 2012 v platnosti. Po souhlasu Spolkové rady SRN s navrhovaným 

daňovým zákonem pro r. 2019 došlo k prodloužení tohoto daňového zvýhodnění s platností do konce 

r. 2030. Autoři se v této analýze detailně věnují rozboru jednotlivých právních ustanovení, která 

zdanění elektromobility nově upravují. Zaměřují se zejména na dopady, které bude mít tato nová 

legislativa na německé podniky, a upozorňují na právní důsledky, jež budou firmy napříště muset 

zohledňovat. Vysvětlení problematiky je doplněno o praktické příklady. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.  

Sven-Eric Bärsch, Yannick Barbu  

Steuerliche Förderung von FuE-Tätigkeiten nach der neuen Forschungszulage    

Daňové pobídky pro činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v rámci nového příspěvku na výzkum   

Der Betrieb, Jg. 73, (2020) Nr. 3, S. 70-77  

Počínaje r. 2020 mohou německé podniky žádat o slevy na dani, a to bez ohledu na jejich velikost, 

oborovou příslušnost či zisk. Jedná se o významnou změnu, jelikož dosud byla v Německu výkumná 

činnost podporována pouze přímo, nikoliv prostřednictvím daní. O příspěvek však mohou žádat 

pouze projekty, které byly zahájeny právě 1.1.2020 nebo později a věnují se činnostem spojeným 

s výzkumem a vývojem. Dle názoru autorů tímto legislativním počinem politici prostřednictvím 

aktivní daňové politiky mohou zvýšit atraktivitu Německa jako místa pro podnikání a investice. 

Daňová podpora na výzkumné záměry se sice omezuje na 500 000 EUR na rok a podnik, nicméně v případě 

delší doby trvání se počítá s možným obnosem až do výše 15 mil. EUR. Sporným bodem v tomto 

kontextu však zůstává otázka stále častější přeshraniční spolupráce, a to zejména ve spojitosti    

s daňovou legislativou. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9. 
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Birgit Huesecken and Michael Overesch   

Tax avoidance through advance tax rulings : evidence from the LuxLeaks firms    

Vyhýbání se dani prostřednictvím předběžných vyjádření k dani : poznatky získané z dat o firmách 

zapojených do aféry LuxLeaks  

FinanzArchiv, Vol. 75, (2019) No. 4, p. 380-412  

Několik desítek zemí po celém světě poskytuje firmám tzv. předběžné vyjádření k dani (advance tax 

rulings, ATR), což je závazný výklad daňového práva. Autoři s využitím dat z kauzy LuxLeaks zjišťují, 

že firmy využívající ATR odvádějí celosvětově nižší daně oproti firmám, které ATR nevyužívají. Získané 

poznatky dokládají, jak se podniky prostřednictvím ATR vyhýbají daňové povinnosti. - Poznámky.  

Taxing times : African governance   

Těžké časy : správa daní v Africe   

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9176, p. 29-30  

O výběru daní v Africe. Daňové příjmy v Africe jsou nedostatečné. Africké země dříve získávaly 

příjmy do státního rozpočtu díky přírodním zdrojům a zahraniční pomoci, její omezení ale spolu s klesajícími 

cenami ropy nutí africké státy výběr daní přehodnotit. Základní opatření, jako např. zavedení identifikačního 

čísla k dani, nicméně mohou pomoci pouze do určité míry: o značné daňové příjmy africké země 

přicházejí také vlivem nevýhodných bilaterálních daňových smluv, které nejsou vyváženy růstem 

investic. Dle MMF je v silách Afriky zvýšit daňové příjmy o 3-5 % HDP, což převyšuje objem 

zahraniční pomoci. Největším problémem však není reformu prosadit, ale spíše ji udržet.   

Ian Zahra  

The principal purpose test : a critical analysis of its substantive and procedural aspects. Part 1   

Test hlavního účelu : kritická analýza jeho hmotných a procesních stránek. 1. část   

Bulletin for international taxation, Vol. 73, (2019) No. 11, p. 609-622  

Příspěvek podrobně rozebírá nové pravidlo testu hlavního účelu transakce (principal purpose test, 

PPT) obsažené v čl. 29(9) Vzorové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu. 

PPT byl do vzorové smlouvy OECD začleněn v r. 2017 v rámci změn, které reagují na projekt BEPS. 

Zároveň je test hlavního účelu jako tzv. minimální standard pro smluvní strany smluv o zamezení 

dvojího zdanění obsažen v čl. 7 MLI (Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování 

daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám). V této části se autor zaměřuje 

na dva typy PPT obsahující některé prvky k posouzení získání výhod ze smlouvy a na spojitosti mezi 

testem hlavního účelu a dalšími ustanoveními k zabránění zneužití smluv. - Poznámky. -- Pokračování 

článku je otištěno v č. 12/2019, s. 683-692.  

Lenka Heřmánková  

Výběr cel a daní v roce 2019    

Clo-douane, Sv. 54, (2020) č. 1, s. 8-9  

Zůstatky na účtech celní správy k 31.12.2019. Celkové zůstatky; spotřební daně, DPH a clo z dovozu; 

vnitrostátní spotřební daně vybrané celní správou. Dělená správa.   

Jiří Štojdl   

Vybrané aspekty vztahu insolvenčního a daňového řízení    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 4, s. 64-70  

Vzájemná provázanost insolvenčního a daňového řízení vyvolává v praxi nespočet problematických situací. 

Příspěvek se zaměřuje na vliv insolvenčního řízení (v případě právnických osob) na daňový proces, a 

to v jeho vybraných zásadních momentech (zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o úpadku a 

prohlášení konkurzu, ukončení přezkumného jednání). Následně se věnuje soudnímu přezkumu 

rozhodnutí správce daně při probíhajícím insolvenčním řízení ve světle nejnovější judikatury  

Nejvyššího správního soudu. Autor zdůrazňuje, že daňový řád reaguje na účinky zahájení insolvenčního 

řízení tak, že již zahájené daňové řízení pokračuje paralelně dále a není ani žádné překážky pro jeho 

zahájení. V rámci insolvenčního řízení přiznává daňový řád stejná práva insolvenčnímu správci, jako 

má sám daňový subjekt. Okamžikem přechodu dispozičních práv má insolvenční správce mj. povinnost 

vést účetnictví a plnit daňové povinnosti dlužníka (zejména podání daňového tvrzení za zdaňovací 

období před účinností rozhodnutí o úpadku). - Poznámky.  
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Ondřej Lichnovský  

Vybrané dopady nezákonnných zajišťovacích příkazů v praxi    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 4, s. 46-49  

Autor přibližuje některé problematické otázky související se zajišťovacími příkazy. Zaměruje se na 

oblasti, ve kterých bylo rozsudky NSS potvrzeno, že Finanční správa při vydávání zajišťovacího 

příkazu pochybila. Konkrétně se jedná se o problematiku vracení přeplatku v důsledku zrušení 

zajišťovacího příkazu a jeho úročení (dle ustanovení § 254 daňového řádu) a o problematiku  

neoprávněného zajišťovacího příkazu následovaného úspěšným doměřením zajišťované daně. - 

Poznámky.  

Tomáš Hajdušek  

Vysoké pokuty za bagatelní porušení zákona o evidenci tržeb. Jsou zákonné?    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2019, č. 4, s. 49-55  

Úvaha nad vymáháním plnění povinností uložených zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ze 

strany Finanční správy ČR. Autor se zaměřuje zejména na problematiku výše pokut udělovaných za 

porušení zákona v často na první pohled naprosto bagatelní výši. Nejprve rozebírá zásady správního 

trestání dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a materiální stránku 

správního deliktu, dle které je umožněno nestíhat tzv. bagatelní přestupky. Následně zvažuje 

společenskou nebezpečnost nezaevidování tržby a nevydání účtenky a možnou výši pokuty za 

bagatelní porušení zákona. Analýzu dokládá závěry judikatury v oblasti EET. Podle autorova názoru 

je vhodné a potřebné upřednostnit v počáteční fázi EET preventivní a výchovnou funkci pokuty před 

její funkcí represivní. - Poznámky.  

Martin Greive, Jan Hildebrand   

Zahnloses Steuer-FBI? : Steuerbetrug    

Bezzubá daňová FBI? : daňové podvody  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 248 (27.12.2019), S. 16   

Německý ministr financí O. Scholz oznámil v listopadu 2019 vytvoření nového útvaru, jehož úkolem 

by měl být boj proti daňovým podvodům. Německo se v posledních letech potýkalo mj. s podvody 

cum-ex, kvůli kterým přišla státní pokladna o více než 10 miliard eur. Aby mohl útvar smysluplně 

fungovat, je ale nutné překonat dvě překážky: přesvědčit německé spolkové země, že útvar nepovede 

k vytvoření dvojích struktur, a zajistit změny v evropském právu týkající se výměny informací.   

Lenka Froschová  

Zdanění příjmů z nájmu nemovité věci u fyzické osoby    

Účetnictví v praxi, Sv. 24, (2020) č. 1, s. 26-32  

Příspěvek představuje způsoby zdanění příjmů z úplatného poskytnutí nemovité věci, resp. jejich vykázání 

v rámci dílčího základu daně z příjmů fyzických osob. Rozebírá režim zdanění příjmů z pronájmu 

nemovité věci u fyzické osoby - podnikatele (§ 7 ZDP) i nepodnikající fyzické osoby (§ 9 ZDP). Dále 

se zaměřuje na uplatnitelné skutečné i paušální druhy výdajů, možnou úpravu základu daně a na 

samotnou daň z příjmu z nájmu (sazba daně, slevy na dani, daňová ztráta, daňové přiznání). 

Problematika je doplněna praktickým příkladem. - Poznámka. -- K nájmu a DPH viz Daně a účetnictví 

bez chyb, pokut a penále č. 3/2020, s. 31-33.  

Jakub Hlista  

Zdaňování nadnárodních společností z pohledu pravidel veřejných podpor EU    

Antitrust, Sv. 2019, č. 4, s. 132-137  

Autor analyzuje možnosti Evropské komise v oblasti boje proti škodlivé daňové soutěži v kontextu 

Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Ta umožňuje Evropské komisi přezkum daňových opatření 

bez zákonodárné pravomoci se záměrem prevence zvýhodňování vybraných společností ohledně jejich 

daňových povinností členskými státy. Podrobněji jsou analyzovány případy veřejné podpory ve 

prospěch společností Apple a Fiat. - Poznámky. 
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Petr Vondraš  

Změny v DPH v roce 2020    

Účetnictví v praxi, Sv. 24, (2020) č. 1, s. 22-25  

Příspěvek přehledně shrnuje a za pomoci příkladů dokresluje změny v dani z přidané hodnoty s účinností 

pro r. 2020. Informuje o snížení sazby DPH u dodání tepla a chladu, o úpravách leasingu a o snížení 

sazby DPH u některých služeb v návaznosti na změny zákona o evidenci tržeb (novela č. 256/2019 Sb.). 

Poté představuje připravované změny zákona o DPH v návaznosti na směrnici č. 2018/1910/EU 

(režim skladů, kterým se mění i zaběhnuté zjednodušení pro zdanění konsignačních skladů v tuzemsku). 

V novém režimu skladů nebude přemístění zboží mezi sklady považováno za dodání ani pořízení zboží, 

nebude tedy předmětem DPH. Rozebírá také problematiku přiřazení přepravy při dodání v řetězci a nové 

hmotněprávní podmínky pro osvobození dodání do EU (změna nařízení Rady č. 282/2001). Krátce 

zmiňuje i novelu daňového řádu a s ní související změny v DPH, která je momentálně ve schvalovacím 

procesu (záloha na nadměrný odpočet aj.). -- Viz také čas. Daňový a účetní TIP č. 2-3/2020, s. 1-5.  

Albert Bradáč  

Znalci, znalecké ústavy a evidence tržeb od května 2020    

Soudní inženýrství, Sv. 30, (2019) č. 4, s. 41-44  

Obsahem článku jsou informace o zavedení evidence tržeb v České republice ve vztahu k soudním 

znalcům od 1.5.2020. - 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. 25, (2020) č. 1  

Pohledávky v daních z příjmů a DPH (s. 2-10); Majetkové daně stručně pro rok 2020 - daň z nemovitých 

věcí a daň z nabytí nemovitých věcí (s. 11-15); Daňové řešení podpory výzkumu a vývoje (s. 16-19); 

Pokuty za kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty v praxi (s. 20-21); Oddlužení podnikatelů (s. 29-32); 

Zákonné limity postoupení pohledávky a ručení za dobytnost (s. 33-34); Lze zjednodušit daňovou 

soustavu? - úvaha (s. 35-40); Cestovní náhrady - časté chyby (s. 41-42); Pokuty za opožděné tvrzení 

daně v judikatuře správních soudů (s. 43-52).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK   

Sv. 28, (2020) č. 1-2  

Daňová ztráta jako položka snižující základ daně (s. 3-8); Kdy (NE)jsou členské příspěvky daňově 

uznatelným výdajem (nákladem)? (s. 9-10); DPH u školení veřejného versus s omezenou účastí (s. 11-18); 

Majetkové daně stručně pro rok 2020 (s. 19-26); Informace o změnách v sociálním pojištění v roce 

2020 (s. 27-33); Přijaté a připravované změny v oblasti pracovního práva v roce 2020 (s. 34-37); 

Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1.1.2020 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní: 

mzdy a platy, daň z příjmů fyzických osob, pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, 

náhrada mzdy a dávky nemocenského pojištění, cestovní náhrady, srážky ze mzdy, oblast zaměstnanosti, 

zaměstnávání starobních důchodců, daňové sazby v r. 2020 (s. 40-64).  

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

Sv. 2020, č. 2-3  

Změny v zákoně o DPH od 1.1.2020 na základě změny směrnice o DPH (s. 1-5); Stručný přehled: 

cestovní náhrady od 1.1.2020 - stravné, náhrada za použití silničního vozidla, průměrné ceny 

pohonných hmot (s. 5); Daň z nabytí nemovitých věcí: nákladová položka - dotazy a odpovědi (s. 5); 

Balíček daňových změn od 1.1.2020 - č. 364/2019 Sb. (s. 6-10); Vyhněme se chybám při zpracování 

daňového přiznání FO za rok 2019 - 1. část (10-12).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2020, č. 1-2  

Změna sazby daně u tepla a chladu od 1.1.2020 - novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb. (s. 1-2); 

Aktuální informace z oblasti DPH za 2. pololetí 2019 (s. 3-5); Vybrané otázky u sazeb DPH (s. 5-7); 

Sdružení a registrace k DPH - dotazy a odpovědi (s. 7); Úprava odpočtu DPH u hmotného majetku - 

dotazy a odpovědi (s. 9-10); DPH u prodeje pozemků obcí - dotazy a odpovědi (s. 11-12).  
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Emmerich Müller ; rozhovor vedli Peter Köhler a Robert Landgraf   

"Die Besteuerung von Aktien ist absurd"    

"Zdanění akcií je absurdní"  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 4 (7.1.2020), S. 30-31  

Rozhovor se šéfem soukromé banky Metzler E. Müllerem, kde vysvětluje, proč považuje plánované 

zdanění finančních transakcí za chybné, a jak je v době záporných úroků těžké nabídnout alternativní 

investice v oblasti dividend.   

Ulf Sommer   

Auf dem Index : Anlegen mit Aktien    

Na indexu : investování do akcií   

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 7 (10.1.2020), S. 42-45  

Hodnota největších 30 německých podniků zahrnovaných do indexu Dax 30 údajně každoročně roste, 

autor však poukazuje na to, že za tímto příznivým vývojem stojí v mezinárodním měřítku poměrně 

neobvyklá metoda započítávání dividend. Pokud by byl index sestavován podle metodiky jiných indexů, 

podniky by ve skutečnosti spíše stagnovaly. Počet německých firem v žebříčku 100 nejhodnotnějších firem 

světa klesá, nyní v něm figuruje pouze společnost SAP. Vývoj může odrážet i celkovou situaci německého 

hospodářství. Příčiny jsou různé, mj. jsou na vině i obory, ve kterých firmy z indexu Dax 30 působí. 

V příspěvku je dále rozebrána situace různých firem z indexu. Následně se autor zamýšlí nad tím, zda 

má v dnešní době smysl investovat do akcií. -- Viz i další příspěvky víkendové přílohy na s. 45-49. -- 

Viz také Financial Times č. 40310 z 30. 1. 2020, s. 7. -- Viz i HB č. 248/2019 z 27. 12. 2019, s. 1 a 8-10.  

By Stephen Morris and David Keohane   

Combine and conquer    

Spojit se a dobýt svět   

Financial Times, Vol. 2020, No. 40290 (7.1.2020), p. 7  

Evropští regulátoři a politici začínají pomalu dávat zelenou přeshraničním fúzím bank. Instituce tak 

v budoucnu budou schopné konkurovat bankám z USA. Optimismu bankéřů nahrává i změna postoje 

Německa vůči společnému pojištění vkladů. Jako první chce této příležitosti využít francouzská banka 

Société Générale.  

Elisabeth Atzler, Felix Holtermann   

Der tiefe Fall der Fidor Bank    

Hluboký propad banky Fidor  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 7 (10.1.2020), S. 24-25  

Blíže k situaci mnichovské banky Fidor, která ještě před několika lety platila za průkopníka v oblasti 

digitálních technologií. Po odkupu francouzskou bankou BPCE však Fidor začal stagnovat a nyní se 

jej nedaří znovu prodat. Banka se potýká s odlivem zákazníků, mnohdy klíčových. Jednou z příčin 

neúspěchu může být i komplikovaný obchodní model banky. V listopadu 2019 byla přijata nová 

opatření s cílem "zkvalitnění zákaznického portfolia". Podaří se problematickou situaci zvrátit?   

Dethroning the dollar : American financial hegemony   

Sesazování dolaru z trůnu : americká finanční nadvláda   

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9177, p. 63-65  

Unikátní pozice dolaru v mezinárodním finančním systému umožňuje Spojeným státům využívat dolar 

jako zbraň a prostředek k dosažení cílů země. USA nyní vedou více než 30 programů finančních a 

obchodních sankcí. Situace přispívá k tomu, že různé státy (Rusko, Čína) hledají řešení, jak se 

závislosti na dolaru zbavit. Článek popisuje konkrétní opatření, ke kterým se státy uchylují. 
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Christmas bonus : the stockmarket   

Vánoční bonus : akciový trh  

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9175, p. 52-53  

Zhodnocení vývoje na americkém akciovém trhu v r. 2019 s výhledem na r. 2020. Na konci loňského 

roku se trhy obávaly recese, tyto obavy se ale nakonec ukázaly jako liché: akciový index S&P vzrostl 

o 28,9 % a přiblížil se rekordním hodnotám z r. 2013. Příčinou bylo opětovné uvolnění měnové 

politiky, intervence americké centrální banky na repo trhu i mírné zlepšení obchodních vztahů s Čínou 

v prosinci. Rok 2019 byl příznivý i pro další aktiva. Pokračování loňského trendu i v r. 2020 je však 

spíše nepravděpodobné.  

By Joe Rennison, Robert Armstrong and Robin Wigglesworth   

Meet the new bond kings    

Poznejte nové krále dluhopisů  

Financial Times, Vol. 2020, No. 40304 (23.1.2020), p. 7  

Na americkém trhu s korporátními dluhopisy probíhá revoluce - na vzestupu jsou dluhopisové ETF 

(fondy obchodované na burze). Obchodování s dluhopisy bývalo dříve doménou investičních bank, 

nyní ale bankám konkurují nové technologicky zdatné firmy (mj. Flow Traders) zabývající se 

vysokofrekvenčním obchodováním.   

Novela zákona o platebním styku   

Právní rozhledy, Sv. 28, (2020) č. 1, s. II  

Informace o připravované novele zákona o platebním styku. Cílem návrhu je provedení některých 

dílčích změn, které by měly přispět k bezproblémové aplikaci zákona o platebním styku č. 370/2017 Sb. 

v praxi. Jednotlivé změny jsou v příspěvku charakterizovány (např. dílčí úprava licenčních požadavků 

kladených na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz 

malého rozsahu; změny související se službou dynamické směny měn; úprava licenčních řízení a 

žádosti o povolení k činnosti platební instituce; změny sankční pasáže zákona; nová licenční kategorie 

poskytovatele dynamické směny měn; rozšíření povinností úvěrových institucí související s vedením 

platebních účtů tzv. nebankovním poskytovatelům platebních služeb).   

Zbyněk Kalabis  

Střípky z historie centrální banky Izraele    

Bankovnictví, Sv. 27, (2019) č. 12, s. 48-49  

Seznámení s historickým vývojem i současností centrálního bankovnictví v Izraeli. Krátce k historii 

dnešního státu Izrael a k založení a činnosti obchodní banky Anglo-palestinská společnost v období 

1920-1951. Dále k založení banky Le´umi v r. 1950, která emitovala novou sérii izraelských bankovek. 

Poté k plánům na zřízení a k přípravě zákona o centrální bance Izraele, která vznikla v r. 1954, i k následnému 

vývoji izraelské měny a mezinárodních finančních vztahů.   

by Christina Comben  

The bitcoin futures space is seeing major diversification    

Bitcoinové futures mají před sebou významnou diverzifikaci   

The European financial review, Vol. 10, (2019) No. 5 (October- November), p. 54-56  

Deriváty na kryptoměny zažívají raketový růst. Příspěvek představuje relativně nové hráče na trhu 

burz obchodujících s futures na bitcoiny a uvádí, že se oficiálního přijetí bitcoinu dostalo prostřednictvím 

burzy Bakkt, za kterou stojí New York Stock Exchange. To ukazuje na vyzrálost trhu s bitcoinovými 

futures a pro samotný bitcoin by to mohlo znamenat nalezení jeho skutečné tržní hodnoty. Autorka 

dále upozorňuje na probíhající trend diverzifikace a inovací, který se v blízké budoucnosti na trzích 

bitcoinových futures očekávají. Blíže přibližuje obchodní model společnosti Digitex (a její DGTX token) 

přinášející bezpoplatkové obchodování pro zákazníky této burzy. - Poznámky. 
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By Brendan Greeley  

The Fed's brush with reality    

Střetnutí Fedu s realitou  

Financial Times, Vol. 2020, No. 40297 (15.1.2020), p. 7   

Americká centrální banka Fed pořádá pravidelná setkání s lidmi z regionů (tj. např. se zástupci malých 

podniků, neziskových organizací či odborů). Cílem setkání "Fed Listens" ("Fed naslouchá") je zjistit 

vnímání ekonomické situace i různých opatření (nejen ekonomických) ze strany veřejnosti. Závěry 

mohou Fedu pomoci při plánování dalších výzkumů. Již se tak např. zjistilo, že v chudších oblastech 

USA je stále vysoká nezaměstnanost, a že běžní Američané se obávají rostoucích nákladů na bydlení a 

zdravotní péči, nízká míra inflace je naopak příliš netrápí. Závěry ze setkání jsou pro Fed významné 

i vzhledem k probíhajícímu přehodnocování měnové politiky v pokrizovém období.   

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank   

Sv. 28, (2020) č. 1  

ČBA je nedílnou součástí našeho trhu (s. 9); Bude rok 2019 rekordním? - tuzemský finanční sektor (s. 10-12); 

Sektorová proticyklická rezerva, novela zákona o bankách a další novinky... změny v regulaci (s. 20-23); 

Co čeká české bankovnictví v roce 2020 (s. 24-25); Rok 2019: Rozmach mobilního placení, další 

ústup hotovosti (s. 32-33); Hotově? Když to jinak nejde... (s. 36-37); Národný plán zavedenia 

okamžitých platieb je tu! - instantní platby ve slovenském bankovnictví (s. 46-47); Střípky z dějin 

centrálního bankovnictví v USA (s. 48-49). 

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

Eva Fischer, Jürgen Flauger, Silke Kersting, Klaus Stratmann  

Der Kohleausstieg kommt    

Přichází odklon od uhlí  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 12 (17.1.2020), S. 8-9  

Německá spolková vláda se dohodla se spolkovými zeměmi na harmonogramu postupného ukončování 

provozu uhelných elektráren. Úspěchem je, že se podařilo získat souhlas nejvíce dotčených 

spolkových zemí. Ochránci životního prostředí nicméně harmonogram kritizují a mj. poukazují na 

jeho nesoulad s vytčenými klimatickými cíli. -- Viz i komentář na s. 14. -- Viz také příspěvek v čas. 

Euro č. 4/2020, s. 30-31.  

Klaus Ehringfeld, Alexander Busch   

Die Chilenen stellen die Systemfrage : Unruhen    

Chilané pokládají systémovou otázku : nepokoje   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 219 (13.11.2019), S. 12-13  

Téměř v žádné zemi na světě nejsou tak velké rozdíly v příjmech jako v Chile. Nyní se projevují 

následky. Chilané nejsou spokojeni se sliby politiků a celá země se bouří. Tento osud by mohl stihnout 

i další rozvíjející se ekonomiky.   

By Ben Hall and Kerin Hope   

Greece's restoration plan    

Plán Řecka na zotavení ekonomiky  

Financial Times, Vol. 2020, No. 40292 (9.1.2020), p. 7   

Řecká ekonomika se po devíti letech od ekonomické krize pomalu zotavuje. I přes nadějný vývoj je 

však situace ještě v mnoha ohledech neradostná: Řecko je stále vysoce zadlužené, potýká se se 

špatnou platební morálkou, nízkou produktivitou a poškozenou reputací v očích zahraničních investorů. 

V letošním roce by se mělo ukázat, zda se Řecku s novou vládou podaří naplnit ambiciózní plány v oblasti 

hospodářského růstu. 
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Saša Stjepanović, Daniel Tomić, Marinko Škare  

Green GDP: an analyses for developing and developed countries    

Zelené HDP: analýza pro rozvojové a rozvinuté země   

E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 22, (2019) No. 4, p. 4-17  

Rychlý ekonomický růst přestává být v současné době hlavní prioritou a stále častěji se na pokrok a 

hospodářský růst nahlíží prizmatem jejich potenciálních negativních dopadů, ať už na životní 

prostředí, na celkovou kvalitu života atd. Stanovit komplexní multidimenzionální systém měření 

pokroku a identifikovat relevantní indikátory představuje pro mnohé experty výzvu - dosud totiž 

nebyla nalezena shoda na jednotném analytickém rámci, pomocí kterého by měl být udržitelný 

ekonomický růst kvantifikován. Autoři nabízejí alternativní návrh měření tzv. zeleného HDP, přičemž 

analýze podrobují celou řadu rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik. V úvodu představují problematiku 

měření HDP obecně, zejména v souvislosti s jeho nedostatečnou vypovídací hodnotou o celkovém 

stavu země. Dále se obšírně věnují použité metodologii, kterou posléze aplikují na konkrétní země.   

Not just a first-world problem : emerging markets   

Nejen problém rozvinutého světa : rozvíjející se trhy   

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9177, p. 67-69  

Dle nové zprávy Světové banky nepostihuje zpomalení produktivity pouze rozvinuté země, ale také 

země rozvojové. Hrubý domácí produkt na jednoho pracovníka je nyní téměř o 14 % nižší, než kdyby 

ke zpomalení nedošlo. Podle různých think-tanků trpí i rozvíjející se ekonomiky určitou verzí 

sekulární (dlouhodobé) stagnace a hrozí, že přestanou dohánět rozvinuté země. Rozvojové země dříve 

získávaly nové technologie přenosem z rozvinutých zemí, mj. kvůli rostoucímu protekcionismu je ale 

tento přenos v ohrožení. Další příčinou jsou nedostatečné investice.  

Geert Bekaert, Alexander Popov  

On the link between the volatility and skewness of growth    

Souvislosti mezi volatilitou a zkreslením růstu   

IMF Economic Review, Vol. 67, (2019) No. 4, p. 746-790  

Autoři na vybrané skupině 110 zemí sledují vztah mezi volatilitou a zkreslením ekonomického růstu 

v období 1960-2009. Existenci vzájemného vztahu dokazují s pomocí dvou mechanismů, které působí 

zároveň. Jedná se o prudký hospodářský růst rozvíjejících se ekonomik a prudkou recesi v ekonomikách 

vyspělých, jež je způsobena finanční krizí. Zatímco první jmenovaný jev je podpořen industrializací, 

makroekonomickou stabilizací a využíváním přírodních zdrojů, druhou situaci dokládají soudobé 

teorie finančních frikcí. S pomocí grafů a tabulek autoři ilustrují na jedné straně koexistenci vysokého 

stupně volatility a pozitivního zkreslení, na straně druhé existenci nízkého stupně volatility a 

negativního zkreselní. - Poznámky.  

Sylvie Kotíková  

Potential of the Czech business environment assumes the effects of foreign direct investment    

Potenciál českého podnikatelského prostředí předpokládá efekty přímých zahraničních investic   

E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 22, (2019) No. 4, p. 18-35  

Autorka zkoumá dopady přímých zahraničních investic (PZI) a klade si otázku, jakým způsobem tyto 

efekty měřit a jak co nejlépe odhadnout potenciál určitých oblastí k zahraničním investicím. Při své 

analýze se zaměřuje na šest regionů České republiky a zkoumá míru technologické mezery a zároveň 

kapacitu těchto oblastí k technologickým transferům. Ze závěrů vyplývá, že v nejlepší pozici se v současné 

době nachází Plzeňský kraj, který má velmi výhodnou geografickou polohu a dlouhou historii 

průmyslové výroby. Hradec Králové je označen jako region s velkým potenciálem, vzhledem ke své 

vysoké absorbční kapacitě a růstovému potenciálu. Naopak Karlovy Vary jsou definovány jako oblast, 

která je pro PZI jen málo atraktivní a nedisponuje předpoklady k dlouhodobému ekonomickému růstu. 
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Informatika. Počítače  

Till Hoppe  

Brüssels neue Datenstrategie : Industriepolitik    

Nová datová strategie Bruselu : průmyslová politika   

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 12 (17.1.2020), S. 6-7  

Informace z celého světa zpracovávají v současné době zejména nadnárodní koncerny z USA a Asie, 

Evropská unie však plánuje změnu. Nový komisař pro vnitřní trh Thierry Breton pracuje na nové 

datové strategii, ve které by měly být řešeny otázky přístupu k datům a jejich zpracovávání a ukládání. 

Data by následně mohly využívat evropské podniky k budování nových služeb. -- Viz i příspěvek s. 3 

a další článek na s. 7.  

Marion Panfili  

Digital platforms and competition  [elektronický zdroj]   

Digitální platformy a hospodářská soutěž  

Trésor-economics, No. 250 (2019), p. 1-11  

Digitální platformy umožňující uživatelům vstupovat do vzájemných interakcí nabyly v uplynulých 

letech na významu v mnoha sektorech. Velkým platformám pomáhá tzv. síťový efekt. Navzdory 

přínosům platforem se však objevují i obavy z prohlubující se koncentrace na trhu a slábnoucí 

konkurence. Autorka v článku po úvodu do problematiky představuje různé možnosti, jak by na tato 

rizika měla reagovat regulace. - Poznámky. -- Text je dostupný i ve francouzském jazyce. Plný text 

dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_250_2019.pdf    

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Gerd Müller ; rozhovor vedla Donata Riedel   

"Wir müssen Afrika fair behandeln"    

"Musíme se k Africe chovat spravedlivě"   

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 7 (10.1.2020), S. 8-9  

Německý ministr pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Gerd Müller v rozhovoru vyzývá k nastavení 

nových vztahů mezi Evropskou unií a Afrikou. Afrika by již nadále neměla sloužit jako odbytiště pro 

levné zemědělské produkty. Müller doufá, že se v r. 2020 podaří mezi EU a Afrikou uzavřít dohodu, 

která by obsahovala čtyři hlavní témata: boj proti hladomoru a chudobě, tzv. "Green Deal", bezpečnost 

a migraci a spravedlivé obchodní vztahy. -- Viz i další příspěvek na s. 9.  

Ellen R. McGrattan, Andrea Waddle   

The impact of Brexit on foreign investment and production    

Dopady brexitu na zahraniční investice a výrobu  

American Economic Journal: Macroeconomics, Vol. 12, (2020) No. 1, p. 76-103  

Autorky za použití neoklasického růstového modelu analyzují možné "post-brexitové" scénáře 

budoucího vývoje, přičemž zvažují následující varianty: Velká Británie unilaterálně zavede přísnější 

restrikce na přímé zahraniční investice a celkově omezí obchod se zeměmi EU, Evropská unie bude na 

zavedená omezení reagovat podobnými restriktivními opatřeními, anebo Velká Británie omezí cla 

dosud uplatňované na země mimo EU. Docházejí k závěru, že dopad na investice, produkci a celkový 

blahobyt bude významně záviset na tom, zda Velká Británie bude jednat unilaterálně, a nebo zda dojde 

k současnému uvalení obchodních omezení oběma stranami. Autoři zároveň předpovídají, že v případě, 

že britská vláda přikročí ke snížení současných bariér obchodu pro země mimo EU, povede to k významnému 

zvýšení životní úrovně britských občanů, zejména s ohledem na větší míru zapojení investorů     

z nečlenských zemí EU. - Poznámky. 
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Zkrácené obsahy časopisů 

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

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 18 (27.1.2020)   

Brexit ztíží podnikání, ať bude mít jakoukoliv podobu: Británie v tomto týdnu vystoupí z Evropské 

unie, teprve poté ale bude jasné, co bude dál. Na hranicích hrozí velké komplikace (s. 6); Část českých 

firem se znovu bude učit proclívat zboží - české firmy a brexit (s. 7); Co nastane a co ne: jak se po 

britském odchodu z EU změní život Čechům, kteří v Británii žijí nebo tam chtějí odjet? - brexit speciál 

přináší odpovědi na hlavní otázky spojené s brexitem (s. 8-9); Banky se bojí, že na dlouhých 

hypotékách nevydělají (s. 13). 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Lukář Hoder, Hračja Grigoryan   

Jak správně vyvážet zboží dvojího užití    

Právní rádce, Sv. 27, (2019) č. 12, s. 34-36  

Export zboží a technologií dvojího užití je podmíněn speciálním povolením a je odpovědností vývozce, 

aby dokázal identifikovat, co do tohoto režimu spadá. Zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií) 

lze podle definice použít jak pro civilní, tak pro vojenské účely. Autoři představují režim Společenství 

pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (dle nařízení Rady (ES) 

č. 428/2009 z května 2009) i základní seznam zboží dvojího užití roztříděný do deseti kategorií. 

Rozebírají, jaké povinnosti je třeba ze strany vývozce dodržet v případě, že vyváží zboží dvojího užití, 

i sankce za nesplnění povinností v rámci regulace tohoto zboží. - Poznámka.  

Lenka Havelková  

Odvod cla do EU pod drobnohledem    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 12, s. 8-9  

Představení procesu odvodů cla vybraného celní správou ČR do rozpočtu EU. Základní informace, 

činnost referentů revize příjmů (TOR).   

Tearing up the rule book   

Trhání pravidel  

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9178, p. 64  

Spojené státy upravují své obchodní vztahy s Čínou - vzniká nová obchodní dohoda a Čína se dle 

D. Trumpa zavázala v prvním kroku k nákupu vyššího objemu amerického zboží a služeb během 

následujících dvou let. Dohody založené na podobných principech uzavřely Spojené státy již dříve, 

např. v 80. letech s Japonskem. Tehdy bylo snahou otevřít (podle USA neférově) uzavřený trh. Na první 

pohled může mít nynější přístup Spojených států své opodstatnění, provází ho ale různá rizika 

(např. že Čína nakoupí od USA zboží, které by jinak získala od jiných obchodních partnerů či že zboží 

bude pocházet ze třetích zemí a přes USA bude pouze přepravováno). Budoucnost dohody zatím není 

zcela jistá, pokud ale vyjde, může mít nepříznivé dopady na celý mezinárodní obchodní systém. -- O vztazích 

USA a Číny viz i články v č. 9175/2020 (s. 7, 42-43 a 47).  

Jiří Trousil   

Vize celnictví do roku 2040    

Clo-douane, Sv. 53, (2019) č. 12, s. 3, 6-7  

Představení trendů, které budou v následujících dvou desetiletích ovlivňovat evropské celní správy. 

Současné tendence (migrace, ochrana životního prostředí), rozvoj technologií a jejich vliv na celnictví, 

analýza informací, organizační začlenění celních správ. 
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Karel Svoboda  

Zvláštní daňová území    

Clo-douane, Sv. 54, (2020) č. 1, s. 10-11  

Představení problematiky zvláštních daňových území. Zvláštní daňová území jsou území členských 

států EU, která jsou součástí celního území Unie, vzhledem k jejich zvláštnímu daňovému statutu se 

však na ně nevztahují některé evropské předpisy. Při obchodu se zvláštními daňovými územími se 

naopak na tato území vztahují některé povinnosti pro třetí země. V článku jsou popsány důvody existence 

těchto území, náležitosti celního prohlášení, dále je zmíněna úprava této problematiky v českých 

zákonech a je uvedeno, o která území se konkrétně jedná. K 1.1.2020 patří mezi zvláštní daňová území 

nově dva regiony.  

Podnik a podnikání  

Stanislava Strelcová, Jozef Klučka, Alexander Kelíšek  

Hodnotenie výkonnosti podniku    

Soudní inženýrství, Sv. 30, (2019) č. 4, s. 12-17  

Hodnocení výkonnosti podniku (Business Performance Assessment) se stává neodmyslitelnou součástí 

manažerských systémů podniku. Dochází při něm k zjišťování míry zhodnocení vložených prostředků. 

V minulosti se při tom uplatňovaly především finančně-ekonomické ukazatele. Moderní metody 

využívají kvalitativní a časové ukazatele, které co nejvýstižněji zachytávají klíčové oblasti a procesy 

v podniku. Hodnocení výkonnosti podniku řeší problémy různých skupin zainteresovaných stran: 

vlastníci vyžadují maximální zhodnocení investic; investoři hledají investici s vysokým potenciálem 

růstu; výkonný management chce definovat aktivity, které se zdají být neefektivní, nebo chtějí najít 

řešení podporující růst společnosti. Cílem článku je, na základě dotazníkového průzkumu, zjistit, do 

jaké míry se uplatňuje hodnocení výkonnosti podniku ve slovenských podmínkách. - Poznámky.  

Mattis Aszmons, Adina Marie Herse   

Interne Untersuchungen - Was ändert sich, was bleibt? : aktuelle Rechtslage und geplante 

Änderungen des rechtlichen Rahmens sowie deren zu erwartenden Folgen für die Praxis    

Interní kontroly - co se změní, co zůstane? : aktuální právní úprava, plánované změny právního 

rámce a jejich očekávané praktické dopady  

Der Betrieb, Jg. 74, (2020) Nr. 1-2, S. 56-60  

Německé ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitelů v rámci boje proti podnikové kriminalitě 

dlouhodobě usiluje o stanovení jednotných pravidel podnikového trestního práva pro interní vyšetřování. 

Ta by měla zaručit, že za předpokladu, že podniky budou tato ustanovení respektovat, budou z nich 

posléze i samy profitovat, jelikož se tím vyhnou potenciálním sankcím a pokutám, které dosud kvůli 

nejednotným pravidlům často následovaly. Zamýšlená legislativa by tak přinesla výrazné změny 

v postupech interního vyšetřování, které by od nynějška bylo harmonizováno. Účelem příspěvku je 

představit současnou právní situaci, plánované změny právního rámce a v neposlední řadě jejich 

možné důsledky pro praxi. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M12.  

Ellen Birkemeyer, Kay Blaufus, Serjoscha Keck, Jakob Reineke, Ilko Trenn  

Umfang und Inhalt von Steuerstrategien : Analyse veröffentlichter Steuerstrategien  

britischer Unternhemen    

Rozsah a obsah daňových strategií : analýza zveřejněných daňových strategií britských podniků   

Der Betrieb, Jg. 72, (2019) Nr. 51-52, S. 2832-2839  

Se stoupajícím významem, který v německé podnikatelské praxi nabývají manažerské systémy dozoru 

nad dodržováním daňových předpisů, rovněž roste role precizně formulovaných daňových strategií. 

V Německu však, na rozdíl od Velké Británie, dosud chybí doporučení, která by přispěla ke správnému 

formulování podobných strategických postupů. Autoři v příspěvku analyzují 264 nejúspěšnějších 

britských koncernů s ohledem na rozsah a obsah jejich daňových strategií. Závěrem přicházejí se zjištěním, 

že heterogenita zkoumaných přístupů je větší, než se očekávalo. Německým firmám doporučují, aby 

předně zformulovaly strukturu svého managementu rizik a definovaly, jak velkou míru rizika jsou ochotny 

podstoupit. Britské daňové strategie jsou podle autorů dobrým východiskem pro německé podniky, 

které se v rámci sdílení tzv. dobré praxe mohou nechat inspirovat. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M10.   
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Pojišťovnictví. Sociální péče  

Jakub Hrkal   

Co říkají data za příspěvky na péči o osobách se zdravotním postižením    

Statistika & my, Sv. 9, (2019), č. 12, s. 20-21  

Autor stručně popisuje základní demografické rysy příjemců příspěvků na péči. Uvádí údaje za dané 

časové období o věkových skupinách, stupních závislosti, využívání ústavní sociální péče a jejich 

vzájemné souvislosti. -- Viz i další příspěvky přílohy Bez bariér na s. 18-19 a 22-24.  

Dušan Šídlo  

Jak do konce roku ušetřit na daních se životním pojištěním    

Profi poradenství & finance, Sv. 7, (2019) č. 12, s. 50-51  

Autor upozorňuje na možné daňové zvýhodnění smluv životního pojištění a identifikuje podmínky, 

které smlouva pro přiznání státní podpory musí splňovat. Zároveň zdůrazňuje, že některá životní 

pojištění se za účelem čerpání daňové výhody vůbec nevyplatí, a uvádí, jak si vybrat poplatkově 

výhodný pojistný produkt. Tabulka informuje o nákladovosti pojistných produktů různých pojišťoven 

působících v ČR.  

Daniel Barczyk and Matthias Kredler   

Long-term care across Europe and the United States : the role of informal and formal care    

Dlouhodobá péče v evropských zemích a USA : funkce neformání a formální péče   

Fiscal studies, Vol. 40, (2019) No. 3, p. 329-373  

Autoři se detailně věnují poskytování dlouhodobé péče ve všech jejích formách v evropských zemích 

a v USA. Upozorňují na nedostatek porovnatelných mezinárodních dat o poskytování dlouhodobé 

péče a zaměřují se na rozdíly ve využívání formální péče a neformální péče (zajišťované rodinnými 

příslušníky nebo přáteli) mezi různými zeměmi. Analyzují údaje z průzkumů SHARE (Survey of Health, 

Ageing and Retirement in Europe), jež popisují zdraví, sociálně-ekonomické postavení a společenské 

i rodinné vazby osob starších padesáti let v evropských státech, a obdobné panelové studie za USA 

(Health and Retirement Study, HRS). Dokládají výrazný severo-jižní gradient ve využívání neformální 

péče v Evropě - neformální péče odpovídá 22 procentům hodin z celkového množství péče ve státech 

severní Evropy (např. Belgie, Dánsko, Švédsko, aj.), zatímco v jižních zemích (např. Itálie a Španělsko) 

je to celých 81 procent. Nejvyšší podíl neformální péče vykonávají manželé a manželky a v domácnostech 

s pouze jedním seniorem pak jejich děti, především ženy v produktivním věku. - Poznámky.  

Maike Telgheder   

Zu wenig Personal und Kapital für die Pflege    

Příliš málo personálu a prostředků na pečovatelské služby  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 214 (6.11.2019), S. 9   

Německo neodvratně stárne a pečovatelské služby jsou pod čím dál větším tlakem. Podle RWI 

Institutu budou v Německu do r. 2040 nutné investice do pečovatelských zařízení vyšší než 100 

miliard euro. V oblasti pečovatelských služeb chybí stovky tisíc pracovních sil. -- Viz také související 

komentář na s. 28.  

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

The horrible housing blunder   

Hrozné chyby trhu s bydlením   

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9177, p. 9  

Vyspělé země se potýkají s nedostatkem bydlení - vlastní bydlení si nemohou dovolit zejména mladí 

lidé. Na vině je problematická regulace, která přispívá k tomu, že je trh s bydlením ve vyspělých 

zemích nespravedlivý a neefektivní. Příklad Švýcarska či Nového Zélandu však dokládá, že existují 

úspěšná opatření na podporu výstavby. Dalším řešením je podpora nájemního bydlení, tak jako např. 

v Německu. Dle článku je načase současnou situaci změnit a vytvořit trhy s bydlením, které fungují. -- 

Viz i speciální příloha "Shaking the foundations: housing", která následuje po s. 44.   
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Dana Hobzová  

Alternativní pracovní úvazky : benefit jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele    

Národní pojištění, Sv. 51, (2020) č. 1, s. 21-25  

V současné době na významu čím dál více nabývají alternativní pracovní úvazky ve formě pružného 

rozvržení pracovní doby, částečného úvazku, práce z domova, sdíleného pracovního místa apod. Tyto 

flexibilní formy práce jsou výhodné nejen pro zaměstnance, jimž umožňují vlastní rozvržení pracovní 

doby, popřípadě více pracovních úvazků najednou, ale rovněž pro zaměstnavatele, kteří mohou snížit 

náklady na pracovní místo nebo zaměstnávat pracovníky ze vzdálenějších oblastí, což je aktuálně za 

situace nedostatku pracovních sil obzvlášť vítané. Podobné alternativní pracovní smlouvy s sebou ale 

nesou rovněž řadu nevýhod, např. ve formě zvýšené administrativní náročnosti nebo omezených 

možností kontroly práce. Autorka v článku nabízí výčet alternativních pracovních úvazků a základní 

přehled související právní úpravy. Upozorňuje také na úskalí a nevýhody každého z nich.   

Alexandra Fedorets and Carsten Schröder   

Economic aspects of subjective attitudes towards the German minimum-wage reform    

Ekonomické aspekty subjektivních postojů vůči reformě minimální mzdy v Německu   

FinanzArchiv, Vol. 75, (2019) No. 4, p. 357-379  

V Německu byla v r. 2015 zavedena hodinová minimální mzda ve výši 8,5 eura. Názory odborníků na 

dopady minimálních mezd se obecně liší, německá veřejnost však byla i přes tento názorový nesoulad 

ze strany expertů zavedení minimální mzdy nakloněna. Autoři v článku identifikují konkrétní motivy, 

které přispívají k pozitivnímu postoji Němců z různých sociálních skupin vůči minimální mzdě. - 

Poznámky.  

Olga Bičáková  

Moderní trh práce a jeho výzvy    

Národní pojištění, Sv. 51, (2020) č. 1, s. 16-20  

Autorka se věnuje současné situaci na trhu práce a především vyhlídkám na nadcházející změny, které 

souvisejí zejména s nástupem nových technologií a přesunem pracovních sil mezi jednotlivými 

odvětvími. Odkazuje se na plán Ministerstva práce a sociálních věcí, které představilo svůj projekt 

modernizace trhu práce. Ten si klade za cíl mimo jiné napomoci včasné adaptaci zaměstnanců na 

globální výzvy (ve formě robotizace, stárnutí populace aj.), usnadnit slaďování pracovního a rodinného 

života nebo podpořit konkurenceschopnost české ekonomiky. Článek shrnuje plánované změny, jako 

například zavedení nového nástroje poskytování příspěvků na náklady odborného vzdělávání 

zaměstnanců, zefektivnění rekvalifikací nebo úpravu systému investičních pobídek, díky nimž by v budoucnu 

do ČR měly ve větší míře přitékat zahraniční investice spojené s tvorbou pracovních míst s vyšší 

přidanou hodnotou.  

Richard W. Fetter  

Nejen k rozdílům mezi výpovědním důvodem nadbytečnost zaměstnance a zrušení části  

zaměstnavatele. 1. část   

Národní pojištění, Sv. 51, (2020) č. 1, s. 26-31  

Autor se v článku věnuje problematice výpovědních důvodů pohledem zákoníku práce, přičemž se 

zaměřuje zejména na výpovědi z důvodu organizačních změn, nadbytečnosti zaměstnance a  

přemístění/zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. Všechny jmenované druhy výpovědních důvodů 

objasňuje z právního hlediska a vzájemně je porovnává. Závěrem se věnuje konkrétnímu případu, jenž 

byl v r. 2019 řešen Nejvyšším soudem, a posuzuje důsledky změny právní kvalifikace výpovědního 

důvodu, k níž soud dospěl. - Poznámky.  

Eva Dandová  

Nová výše minimální mzdy    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 15, (2020) č. 3, s. 3-6  

Článek přibližuje současnou právní úpravu minimální mzdy v ČR a informuje o nařízení vlády 

č. 347/2019 Sb., kterým se zvyšuje minimální mzda pro r. 2020. Její základní sazba pro stanovenou 
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týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 87,30 Kč za hodinu nebo 14 600 Kč za měsíc. Výčtově je také 

uvedeno, co ovlivňuje zvýšení minimální mzdy z daňového hlediska, a jaké změny se projeví u zaručené 

mzdy. Připojená tabulka ilustruje vývoj minimální mzdy od ledna 2007 do ledna 2020. -- Blíže ke 

zvýšení viz Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále č. 3/2020, s. 51-53.  

Jiří Kamenický  

Růst mezd předbíhá v Česku produktivitu práce již čtvrtým rokem    

Statistika & my, Sv. 9, (2019) č. 12, s. 28-30  

Statistický pohed na vývoj poměru produktivity práce a mzdového růstu v České republice s důrazem 

na léta 2014-2019 a přihlédnutím k předcházejícímu období 2004-2008 a následné recesi. - Poznámky.  

Zkrácené obsahy časopisů 

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

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

Sv. 15, (2020) č. 3  

Nová výše minimální mzdy - 14.600 Kč (s. 3-6); Výdaje na pracovní cesty v r. 2020 (s. 7-12); 

Zákon o zaměstnanosti v číslech (s. 13-16); Dovolená po novele ZP (s. 17-19); eNeschopenka - dotazy 

(s. 20-24); Kratší pracovní úvazek (2.) (s. 27-29); Novela zákona o obchodních korporacích - návrh 

(s. 30-34); Delší a kratší výpovědní doba (s. 35-38); Daňové přiznání FO - chyby (s- 39-40); Srážky ze 

mzdy - nově v r. 2020 (s. 41-44); Úrazové renty - nově od 1.1.2020 (s. 52-55); Dávky nemocenského - 

změny od ledna 2020 (s. 56-59); FKSP - novela vyhlášky č. 114/2002 Sb. (s. 65-66).  

Právo  

Ondřej Drachovský  

Darování pro případ smrti : kam s ním?    

Ad Notam, Sv. 25, (2019) č. 4, s. 3-7  

Podobnost darování pro případ smrti a dědické smlouvy je patrná na první pohled. Autor představuje 

rozbor hlavních rozdílů obou těchto institutů občanského práva a zvažuje, zda může darování pro 

případ smrti poskytnout určité výhody oproti dědické smlouvě. Upozorňuje na darování pro případ 

smrti jako na převod vlastnického práva pro případ smrti nezávislý na ingerenci soudu, jako na možný 

doplněk dědické smlouvy i jako na cestu k obcházení práv nepominutelných dědiců. Zmiňuje také 

návrh dílčích změn úpravy darování v § 2063 občanského zákoníku a komentuje navržené změny. - 

Poznámky.  

Ondřej Frinta, Dita Frintová, David Elischer   

Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice. Díl třetí, Pohled praktický, morální, 

procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení   

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 23-24, s. 807-816  

Autoři se zaměřují na aktuálně diskutovanou problematiku tzv. dětských dlužníků a s ní související 

zajištění ochrany práv nezletilého v civilním řízení soudním. Ke komplexnímu posouzení problému 

přistupují jak s ohledem na aspekty právní, tak i morální a praktické. Poté přibližují dvě aktuálně 

navrhovaná legislativní řešení problému dětských dlužníků prostřednictvím úpravy občanského 

zákoníku i novelu insolvenčního zákona č. 230/2019 Sb., která se problematikou částečně zabývá. 

Následně autoři shrnují vybrané zahraniční právní úpravy (francouzská, švédská, německá), které by 

mohly být inspirací pro nalezení funkčního a obecně akceptovatelného právního řešení problému v ČR. 

V závěru provádějí shrnutí poznatků o šesti zkoumaných okruzích dluhů a nastiňují vlastní návrhy 

legislativního řešení. - Poznámky.  

Jan Kupčík  

Digitální platformy pohledem soutěžních orgánů. pokračování   

Antitrust, Sv. 2019, č. 4, s. 119-127  

Blíže k některým analýzám soutěžních orgánů vztahujícím se k digitálním platformám. Autor    

s osmiměsíčním odstupem doplňuje svou předešlou analýzu a rozebírá nově publikované zprávy zaměřené 
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na digitální ekonomiku a platformy ve vztahu k evropskému soutěžnímu právu.  Jedná se o Zprávu EK 

(Competition policy for the digital era), zprávu anglického expertního panelu vedeného J. Furmanem, 

doporučení německé zprávy vydané Komisí pro soutěžní právo 4.0, stanovisko G7 a tzv. Benelux 

memorandum. V závěru charakterizuje dvě obecné myšlenky společné všem zkoumaným zprávám. - 

Poznámky. -- První část vyšla v čas. Antitrust č. 1/2019, s. 9-15.  

Robert Pavlů  

Hromadné žaloby v mezinárodním srovnání    

Právní rádce, Sv. 27, (2019) č. 12, s. 46-48  

Návrh zákona o hromadných žalobách je v ČR stále v legislativním procesu. Autor v příspěvku 

přibližuje, jak k problematice hromadných žalob přistupují některé zahraniční právní řády (zejména v USA 

a členských státech EU). Poukazuje na některé trendy a potenciálně inspirativní přístupy pro český 

návrh zákona. Charakterizuje rozsah úpravy, možné omezení žalobní legitimace a vymezení skupiny, 

rozsah žalovatelných nároků a úhradu nákladů řízení i zpřístupnění důkazního prostředku v jednotlivých 

zkoumaných jurisdikcích. - Poznámky.  

Jiří Kindl, Martin Koudelka, Martin Holásek  

Kudy dále se zákonem o významné tržní síle ve světle směrnice o nekalých obchodních praktikách    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 23-24, s. 817-825  

Nová právní úprava EU proti nekalým obchodním praktikám mezi podniky v zemědělském a 

potravinářském řetězci (směrnice č. 2019/633/EU z dubna 2019) si vyžádá poměrně zásadní změny 

zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle. Článek přináší podrobnou analýzu nejdůležitějších 

apektů této směrnice ve vztahu k zákonu o významné tržní síle a otázek možných, popř. nezbytných 

úprav českého zákona ve světle evropské směrnice - ať již formou novely či nového právního předpisu. 

Autor zdůrazňuje, že směrnice zvolila přístup tzv. minimální harmonizace, a zaměřuje se na otázku, 

co minimální harmonizace pro národního zákonodárce znamená. Dále se věnuje působnosti regulace, 

příklonu k relativní vyjednávací síle, obecně přípustným praktikám dle čl. 3 odst. 2 směrnice, 

významu generální klauzule zneužití významné tržní síly, taxativními blacklistu zakázaných nekalých 

obchodních praktik i nezbytné revizi českého zákona. - Poznámky.  

Sandra Brožová  

Nové pojetí legalizace výnosů z trestné činnosti v kontextu mezinárodních závazků a komparace 

s francouzskou právní úpravou    

Trestní právo, Sv. 23, (2019) č. 4, s. 11-19  

Článek představuje novelu trestního zákoníku, která je účinná od 1.2.2019 a vychází z doporučení 

Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady 

Evropy (Výbor MONEYVAL). Byla publikována jako zákon č. 287/2018 Sb. Přináší změnu ve vymezení 

skutkových podstat stíhajících legalizaci výnosů z trestné činnosti, nové legální definice i potřebnou 

související úpravu dalších zákonů. Autorka rozebírá toto koncepčně nové řešení postihu legalizační 

kriminality. Posléze přibližuje komparaci trestněprávní úpravy legalizace výnosů z trestné činnosti 

ve Francii a v ČR. - Poznámky.  

Dana Ondrejová, Tomáš Zvoníček  

Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání?    

Bulletin advokacie, Sv. 2019, č. 12, s. 17-23  

Cílem článku je rozebrat postup českých i slovenských soudů při řešení nekalosoutěžní povahy 

alternativních forem osobní dopravy (Uber, Bolt), které bývají obvykle zařazovány do oblasti tzv. 

sdílené ekonomiky, a poukázat na významné závěry použitelné v souvisejících případech. - 

Poznámky.  

Tereza Mimrová  

Svěřenský fond v kontextu dědického práva    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 23-24, s. 840-846  

Svěřenský fond je možno využít v oblasti mezigeneračního majetkového plánování a zachování 

rodinného majetku pro případ smrti. Autorka nejprve poskytuje obecný výklad týkající se  

testamentárních svěřenských fondů, jejich zakládání, vzniku a zániku. Dále se zaměřuje na postavení 
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svěřenského správce a obmyšlených testamentárního svěřenského fondu a na případné odlišnosti mezi 

svěřenskými fondy zakládanými za života zakladatele a testamentárními svěřenskými fondy. Rozebírá 

také otázky, zda je majetek vyčleněný do svěřenského fondu součástí pozůstalosti zakladatele, zda se 

v případě testamentárních svěřenských fondů aplikují pravidla týkající se ochrany nepominutelných 

dědiců a zda může být plnění poskytnuté obmyšleným ze svěřenského fondu založeného zůstavitelem 

předmětem zápočtu v rámci dědického práva. - Poznámky.  

Tomáš Černý  

Úvaha nad používáním konkrétních metod ocenění při určení výše vypořádacího podílu a 

přiměřeného protiplnění v soudní praxi    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 11, (2019) č. 11-12, s. 286-302  

Článek se věnuje základní logice oceňování, zejména výběru metod ocenění, pro určení výše 

vypořádání odcházejícího společníka v rámci soudního řízení. - Poznámky.  

Juraj Šefčík  

Uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv, zákona o zadávání veřejných zakázek a dalších 

právních předpisů    

Právní rozhledy, Sv. 28, (2020) č. 1, s. 7-16  

Zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb. není jediným právním předpisem, dle kterého musí docházet 

k uveřejňování smluv. Pro zabránění duplicitní povinnosti uveřejnit tutéž smlouvu zahrnul zákonodárce 

do zákona o registru smluv ustanovení upravující vztah povinnosti uveřejnit smlouvu dle tohoto 

zákona a obdobné povinnosti dle právních předpisů regulujících zadávání veřejných zakázek (§ 8 odst. 4), 

resp. dle dalších právních předpisů (§ 8 odst 5). V článku je blíže rozebráno dané ustanovení a 

vzájemně jsou porovnány zejména uveřejňovací povinnost dle zákona o registru smluv a dle § 219 

zákona o zadávání veřejných zakázek (vymezení povinně uveřejňovaných smluv; povinných subjektů; 

lhůt, v nichž musí dojít k uveřejnění; sankcí i předepsaného formátu smluv). Autor pojednává o souvisejících 

interpretačních problémech a nejasnostech. Věnuje se také rozdílům v uveřejňování smluv dle zákona 

o veřejném zdravotním pojištění; o kolektivním vyjednávání; o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů; o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dle koncesního zákona. - 

Poznámky.  

Tomáš Valenta  

Užití interpretativních a jiných typů výroků v judikatuře Ústavního soudu    

Jurisprudence, Sv. 28, (2019) č. 6, s. 21-30  

Příspěvek se zaměřuje na atypické výroky Ústavního soudu ČR, konkrétně na výroky interpretativní, 

aditivní a rozsahové. Autor nejprve popisuje, jak ÚS k používání daných výroků dospěl, a představuje 

definici a přesnější vymezení každého typu výroku. Poté přináší přehled všech rozhodnutí, ve kterých 

se tyto typy výroků vyskytují; následně vyvozuje obecné závěry o situacích, v jakých se k těmto 

výrokům ÚS uchyluje. Věnuje se také vztahu mezi interpretativními, aditivními a rozsahovými výroky. 

Autor uvádí, že za dobu existence ÚS se jedná zhruba o 30 nálezů s atypickými výroky, a stručně 

zobecňuje jejich význam a užívání. - Poznámky.  

Pavel Kotlán  

Vymezení pojmu ekonomická kriminalita    

Trestní právo, Sv. 23, (2019) č. 4, s. 19-25  

Autor se věnuje teoretickým úvahám nad pojmem "ekonomická kriminalita" (popř. "hospodářská 

kriminalita"). Představuje předpoklady pro vymezení pojmu ekonomická kriminalita a rozebírá 

souvislosti se stínovou ekonomikou. Dále se zaměřuje na stávající definice a vymezení ekonomické 

kriminality v ČR, jejich typologii a návazně konstruuje vlastní definici ekonomické kriminality 

(tu chápe jako nenásilný trestný čin osoby zúčastněné na podnikání, v rámci podnikatelské činnosti, 

jehož účelem je, byť zprostředkovaně, zisk neoprávněného majetkového prospěchu nebo způsobení 

majetkové škody). V přesném definování pojmu spatřuje nutnou podmínku pro úspěšnou analýzu 

dalších souvislostí spojených s touto trestnou činností. - Poznámky. 
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Tomáš Gřivna, Hana Šimánová   

Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů    

Trestněprávní revue, Sv. 18, (2019) č. 11-12, s. 221-225  

Autoři reagují na nejednotné závěry plynoucí z judikatury i odborné literatury, pokud jde o otázku 

přípustnosti přičítání ziskuchtivosti jako obecné přitěžující okolnosti u tzv. obohacovacích deliktů. 

Autoři zastávají názor, že u těchto trestných činů je pachatelova vůle po zisku již pojmovým znakem 

skutkové podstaty, a tudíž podmínkou trestní odpovědnosti, a jako taková by neměla být znovu 

zohledňována při ukládání trestu. Součástí textu je pojednání o významu zásady zákazu dvojího 

přičítání téže okolnosti, přiblížení závěrů zahraniční (zejména německé) právní nauky a soudní praxe i poukaz 

na výjimku z uvedeného pravidla, kterou představuje naplnění určitého znaku ve zvýšené intenzitě. - 

Poznámky.  

Daniel Codl  

Zásada legitimního očekávání ve správním právu    

Právní rozhledy, Sv. 27, (2019) č. 23-24, s. 828-836  

Zásada legitimního očekávání patří mezi základní zásady správního práva. Příspěvek se věnuje 

bližšímu popsání zásady legitimního očekávání (nebo též zásady ochrany dobré víry či právní jistoty) 

jako jedné z nejdůležitějších zásad činnosti správních orgánů. Autor se zaměřuje zejména na 

rozhodovací a jinou obdobnou správní praxi. Poskytuje přehled judikatury a s ní souvisejících 

informací, které lze použít pro potřeby každodenní právní praxe. Téma zpracovává také s občasným 

přihlédnutím ke švýcarské právní nauce, která na základní zásady správního práva klade velký důraz. - 

Poznámky.  

Dominika Novotná  

Zdanění církevních restitucí ve světle zásady pacta sunt servanda    

Bulletin advokacie, Sv. 2019, č. 12, s. 26-30  

Plénum Ústavního soudu rozhodlo 1.10.2019 ústavním nálezem sp. zn. Pl. ÚS 5/19 o zrušení čtyř slov, 

která do § 18a odst. 1 písm. f) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

zavedl zákon č. 125/2019 Sb. Tato slova znějí „s výjimkou finanční náhrady". Ústavní soud tak zrušil 

plánované zavedení zdanění finančních náhrad, které se ČR zavázala vyplácet církvím a náboženským 

společnostem, a to ještě dříve, než toto zdanění nabylo účinnosti. Na základě vývoje judikatury 

Ústavního soudu není podle autorky článku možné tento nález označit za překvapivý. - Poznámky.  

Jan Hurdík  

Zneužití práva : z nicoty univerzální zásada?    

Právník, Sv. 158, (2019) č. 12, s. 1077-1090  

Příspěvek zachycuje obecné směřování institutu (zákazu) zneužití práva v jeho vývojové dynamice a 

šíři. Jako doklad plošné expanze zneužití, které překračuje jak své vlastní hranice, tak hranice jiných 

pojmů, uvádí vzájemný průnik zneužití subjektivního práva a obcházení zákona. Autor formuluje 

některé argumenty pro zachování respektu k samostatnosti zneužití práva a obcházení zákona, jejich 

definic, právní povahy, systémového zařazení a funkce. Shrnuje také postoje evropské a české 

judikatury (případy Emsland; Eichsfelder; Halifax; Italservice; rozhodnutí NSS 2 Afs 178/2005 aj.) a 

současné zakotvení zneužití v české legislativě. - Poznámky.  

Statistika. Demografie. Sociologie  

Old, rich and divided : ageing Europe   

Stará, bohatá a rozdělená : stárnoucí Evropa  

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9176, p. 57-58  

Evropská populace stárne, přičemž situace se bude do budoucna ještě zhoršovat. Členské státy EU lze 

z hlediska demografické situace rozdělit na tři skupiny: na západě a severu populace roste díky vyšší 

porodnosti a migraci, na jihu Evropy populace stagnuje či mírně klesá a v zemích střední a východní 

Evropy populace vlivem emigrace klesá výrazně. Nepříznivá demografická situace prohlubuje 

ekonomické rozdíly mezi členskými zeměmi a regiony. Pomoci by mohly reformy trhu práce a 

penzijní reformy, popř. další opatření (omezení korupce a posílení institučního rámce brzdí emigraci). 
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Zavedení a udržení reforem bývá obtížné (např. v Itálii byly penzijní reformy po necelých deseti letech 

zrušeny), na jejich úspěchu však může záviset budoucnost celé Evropské unie. -- Viz i příspěvek v FT 

z 28. 1. 2020 na s. 9 ("Depopulation is eastern Europe's biggest problem").   

Účetnictví  

 
Zkrácené obsahy časopisů 

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

Auditor  

Sv. 26, (2019) č. 10  

Výzkum a vývoj v České republice (s. 9-12); Výzkum a vývoj v účetnictví podnikatelů (s. 13-16); 

Rozpočtové dokumenty při přezkoumání hospodaření (s. 17-22); Obsah spisu auditora při provádění 

přezkoumání hospodaření (s. 22-24); K určení auditora veřejnou vysokou školou (s. 25-28); Výnosy a 

náklady z nesměnných transakcí dle IPSAS (s. 30-32); Jak fungují soukromé vysoké školy: rozhovor 

s Vladimírem Krajčíkem, rektorem Vysoké školy obchodní, o. p. s. (s. 33-36); Klasifikace investičních 

akcií v účetní závěrce akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem: dotazy a odpovědi z oblasti 

metodiky auditu (s. 37-39); Metodická pomůcka k poskytování auditorských služeb u nestátních 

nevýdělečných organizací dle stavu legislativy k 30.11.2019 (samostatná příl., 19 s.).   

Účetnictví v praxi   

Sv. 24, (2020) č. 1  

Daňové a účetní novinky od 1.1.2020 - včetně změny sazby DPH u dodání tepla a chladu (s. 4-9); 

Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2020 (s. 10-14); Připravujeme rozvahu a výkaz zisku a ztráty - 

praktické sestavení účetních výkazů (s. 15-21); Změny v DPH v roce 2020 (s. 22-25); Poukazy 

v účetnictví a daních v podmínkách roku 2019 (s. 34-38); Čeká nás nový zákon o účetnictví (s. 39-40). 

Veřejná správa  

Michal Šilhánek, Pavla Matějková   

Neurčité právní pojmy ve světle § 127 ZZVZ    

Veřejné zakázky, Sv. 2019, č. 6, s. 46-47  

Zrušení zadávacího řízení je jedním z úkonů, u kterého zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (ZZVZ), stanovuje taxativní výčet důvodů, ze kterých může být zadávací zřízení zrušeno. 

Tyto důvody jsou vyjmenovány v § 127 ZZVZ; odstavec 1 tohoto ustanovení stanovuje obligatorní 

důvody zrušení, odstavce 2 a 3 poté uvádějí důvody pouze fakultativní. V praxi se ukazuje, že u vymezení 

některých důvodů zákonodárce použil neurčité právní pojmy s možným nejednotným výkladem. 

Autoři v článku za použití vybrané judikatury a rozhodnutí ÚOHS objasňují některé problematické 

důvody zrušení zadávacího řízení, v jejichž definici je užit neurčitý právní pojem (ekonomické 

důvody, definice náležité péče, jiné důvodů hodné zvláštního zřetele - např. nesprávné stanovení 

technické specifikace, nedostatečná specifikace hodnotících kritérií). 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu   

Sv. 25, (2019) č. 12  

Sdružení místních samospráv vyzvalo ke změně rozpočtového určení daní (s. 12); Hospodářský růst 

dál potáhnou výdaje domácností na spotřebu (s. 18); Co našim městům mohou přinést 5G sítě? (s. 35); 

Technologické trendy veřejné správy nejen pro nadcházející rok (s. 36); Strategie regionálního rozvoje 

ČR 2021+ a její navržené principy implementace (s. 44-45); Ministerstvo vnitra navrhuje nový volební 

zákon (s. 49); Jak správně vypořádat námitky v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek (s. 54-55). 
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Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu   

Sv. 26, (2020) č. 1  

Rozpočtové určení daní se znovu vrací na scénu. Mají změny šanci? (s. 16-18); Několik poznámek 

k dluhu obcí (s. 19-20); Nový zákon o právu na digitální služby: co městům a obcím přinese? (s. 21-22); 

Portál občana postupně nahradí papírové formuláře a návštěvy úřadu - Hradec Králové (s. 25); Vedení 

zaměstnanců a jeho pravidla (s. 31); Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (2) (s. 42-43); Návrh nového 

stavebního zákona - další ukázka mocenských zásahů do práv samosprávy (s. 46-47).  

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 26, (2020) č. 2  

Stavební úřady mají zůstat obcím. Územní samosprávě to ale nestačí - návrh nového stavebního zákona 

(s. 10); Výnosy sdílených daní v roce 2019 a vzpomínky na budoucnost (s. 16-17); Národní investiční 

plán Česka a obdobné dokumenty v zahraničí (s. 19); Individuální a kolektivní plnění rozšířené odpovědnosti 

výrobce (s. 27) a související články o EPR na s. 28-31; Jak pečovat o zaměstnance, aneb Úkoly pro 

management organizací veřejné správy (I.) (s. 34); Regiony budoucnosti? Půjde hlavně o spolupráci, 

bezpečí a efektivitu (s. 42-43); Co by obcím dal a vzal návrh nového stavebního zákona (s. 52-53).  

Veřejná správa  

Sv. 31, (2020) č. 1  

Věra Jourová: Hašení požárů není dobrá politika (s. 4-7); Zastupitelé si polepší - navýšení odměn (s. 8-9); 

Rozvoj veřejné správy byl v roce 2019 úspěšný (s. 14-15); V4: Neměli bychom podceňovat lidský 

kontakt (s. 16-18); Analýza účinnosti zákona o státní službě (s. 19-22); Radka Vladyková: Dotační 

tituly jsou velké lákadlo a také velká past (s. 24-27); Kurz sebeobrany učí úředníky, jak předcházet 

konfliktům (s. 28-29); Unikátní Muzeum silnic oslaví letos deset let od otevření (s. 30-33); Abeceda 

tvorby obecně závazných vyhlášek - jazyková stránka OZV (s. 35); Pravidla pro použití kulatého 

razítka (s. 36); Přijímání nových úředníků (s. 37). 

Veřejné finance. Rozpočet  

Martin Mosler, Niklas Potrafke, and Markus Reichsmann   

How to handle the fiscal crisis in Greece : empirical evidence based on a survey of economic experts    

Jak se vypořádat s řeckou fiskální krizí : empirické údaje na základě dotazování 

ekonomických odborníků   

Fiscal studies, Vol. 40, (2019) No. 3, p. 375-399  

Autoři zkoumají, jak osobnostní charakteristiky a země původu ekonomických odborníků korelují 

s ekonomickými doporučeními, které tito odborníci dávají v případě situace řecké dluhové krize a 

jejího vývoje po r. 2010. Dotazování 850 odborníků ze 110 zemí probíhalo v r. 2015. Autoři zjišťují 

systematické rozdíly mezi doporučeními jednotlivých expertů. Makroekonomické proměnné náležející 

zemi, ve které expert působí, jsou v souladu s expertovým názorem, zda by Řecko mělo vystoupit z 

Evropské měnové unie (grexit). Naproti tomu jeho vzdělání, věk a odborné působení předpovídají 

názory na zapojení se Mezinárodního měnového fondu do řešení řecké fiskální krize prostřednictvím 

ozdravných programů. - Poznámky.  

Ivica Urban  

Measuring redistributive effects of taxes and benefits : beyond the proportionality standard    

Měření redistribučních účinků daní a dávek : nad rámec standardu proporcionality  

FinanzArchiv, Vol. 75, (2019) No. 4, p. 413-443  

Systémy daní a dávek významně ovlivňují příjmovou nerovnost. Při posuzování vlivu daní a dávek na 

nerovnosti se obvykle zkoumají horizontální a vertikální účinky (vliv daní a dávek na horizontální a 

vertikální spravedlnost). Jednou z nejčastějších metod ke zkoumání těchto účinků je Kakwaniho-

Lambertův model. Tento model je založen na předpokladu tzv. relativní příjmové nerovnosti (relative 

income inequality concept). Autoři v článku upravují Kakwaniho-Lambertův model tak, aby byl 

kompatibilní i s jinými (alternativními) koncepty nerovností. Nový model je následně využit k analýze 

vertikálních účinků daně z příjmů fyzických osob a sociálních dávek v Chorvatsku, Slovensku, 

Slovinsku a Rakousku. - Poznámky.  
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Karolína Zábojníková  

Poklesu relativního zadlužení pomáhá hospodářský růst    

Statistika & my, Sv. 9, (2019) č. 12, s. 16   

Autorka stručně představuje statistiku Eurostatu, sledující výši konsolidovaného dluhu sektoru 

vládních institucí členských zemí EU. Pro 2. čtvrtletí r. 2019 dosáhl celkový dluh členských zemí EU 

80,5% HDP, kdy maastrichtskými kritériemi stanovených 60% překročilo 15 členů EU. Poměr dluhu k HDP 

se u 21 zemí v daném období snížil, v důsledku hospodářského růstu však rostl v absolutních číslech.   

By Luigi Bocola and Alessandro Dovis   

Self-fulfilling debt crises : a quantitative analysis    

Sebenaplňující se dluhové krize : kvantitativní analýza   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 12, p. 4343-4377  

Autoři v článku zkoumají roli sebenaplňujících se očekávání na trzích se státními dluhopisy. Ústřední 

je myšlenka, zda ke krizím dochází z důvodu sebenaplňujících se očekávání (v článku konkrétně 

očekávání, že nedojde ke konverzi dluhu) či kvůli zhoršující se ekonomické situaci (resp. zhoršování 

hodnot základních hospodářských ukazatelů). Oba faktory (fundamentální i nefundamentální) mají 

podobné dopady, způsobují fluktuaci rozpětí úrokových sazeb (interest rate spreads), projevují se však 

odlišnou strukturou státních dluhopisů z hlediska jejich splatnosti. Autoři s pomocí speciálního modelu 

zkoumají, jaký typ rizika hrál spíše roli během evropské dluhové krize v Itálii v letech 2008-2012. 

Zjištění, ke kterým docházejí, jsou následně použita k hodnocení účinků a odůvodněnosti programu 

Outright Monetary Transactions (OMT) Evropskou centrální bankou. - Poznámky.  

By Andreas Müller, Kjetil Storesletten, and Fabrizio Zilibotti   

Sovereign debt and structural reforms    

Veřejný dluh a strukturální reformy   

The American Economic Review, Vol. 109, (2019) No. 12, p. 4220-4259  

Autoři předkládají model veřejného dluhu a strukturálních reforem za předpokladu omezené 

vymahatelnosti závazků a morálního hazardu. Stát během recese, jejíž délka trvání je nejistá, vydává 

dluhopisy s cílem vyrovnání spotřeby (consumption smoothing). Délka recese závisí na intenzitě 

strukturálních reforem, jejichž provedení je nákladné. Stát může porušovat své závazky, přičemž 

snaha státu provádět reformy není zjistitelná, dochází tedy k morálnímu hazardu. Článek je teoreticky 

zaměřený, východiskem však byla dluhová krize v eurozóně a situace, do které se dostalo Řecko. -  

Poznámky.  

The great Treasuries binge : America's public finances   

Velký dluhopisový mejdan : americké veřejné finance   

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9178, p. 57-58  

Americký rozpočtový deficit se v minulosti obvykle v době krize prohluboval a v době růstu 

zmírňoval, nyní se ale deficit i přes příznivou hospodářskou situaci stále zvyšuje. Prezident D. Trump 

uvažuje o dalším snižování daní a fiskální "jestřábi" varují, že vysoká úroveň zadlužování může 

způsobit chaos na trzích (v paměti stále zůstávají intervence na repo trhu z podzimu 2019). Poptávka 

po amerických dluhopisech je nicméně velmi vysoká, a to jak v USA, tak v zahraničí, a to z různých 

příčin. Otázkou je, jak ještě dlouho si mohou Spojené státy uvolněnou fiskální politiku dovolit. I když 

se zatím neobjevují známky růstu inflace, v dlouhodobém horizontu není snižování daní v USA příliš 

smysluplné - vláda by měla spíše investovat.  

Zdravotnictví  

Daniel Caby, Jean-Denis Zafar, Victor Cluzel   

Combating France's medical deserts  [elektronický zdroj]   

Boj proti "lékařským pouštím" ve Francii   

Trésor-economics, No. 247 (2019), p. 1-11  

Francie se potýká s nerovnoměrnou dostupností zdravotní péče, kdy v některých regionech je dostupnost 

zdravotní péče značně ztížená. Článek představuje nedávná opatření, která by měla stav zlepšit. Do r. 2017 

tato opatření spočívala především v poskytování finančních pobídek lékařům s cílem motivovat je k působení 
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v daných regionech. V r. 2018 byl představen plán "My Health 2018", který přináší další strukturální 

opatření, jako např. vznik nové profese "zdravotnického asistenta". Dále bylo mj. odstraněno 

dosavadní omezení na maximální počet studentů prvního ročníku lékařských fakult. Autoři v článku 

následně diskutují o možnostech, jak zlepšení dostupnosti zdravotní péče ještě urychlit. - Poznámky. -- 

Text je dostupný i ve francouzském jazyce. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/ 

2020/01/Tresor_Economics_247_2019.pdf   

Thomas Luther   

Meister aller Kassen : GKV-rating    

Mistr všech nemocenských pokladen : hodnocení zákonných zdravotních pojišťoven  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 219 (13.11.2019), S. 44-45  

Článek přináší srovnání celostátních a regionálních zákonných zdravotních pojišťoven v Německu, 

který vypracovala redakce deníku Handelsblatt. Srovnávány jsou: rozsah služeb, finanční síla a 

služby zákazníkům. Kompletní žebříček je zveřejněn na internetu (www.handelsblatt.com/ 

Krankenkassenrating).  

Siegfried Hofmann, Dana Heide   

Pharma-Boom im Reich der Mitte    

Rozmach farmaceutického průmyslu v Zemi středu  

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 213 (5.11.2019), S. 16-17  

Čína se stala pro nadnárodní farmaceutické koncerny nejdůležitějším rostoucím trhem. Koncerny se 

zde snaží posilovat své postavení jak akvizicemi, tak navazováním užší spolupráce s čínskými 

výzkumníky. To ukazuje příklad společnosti Amgen, která oznámila zahájení strategické spolupráce 

s čínskou BeiGene, která výrazně urychlí její plány na rozšíření onkologického působení v Číně. 

Na čínském trhu tak roste tlak na ceny léků.  

Životní prostředí  

Silke Kersting  

G20-Staaten verfehlen Klimavorgaben : Erderwärmung    

Státy skupiny G20 neplní včas úkoly týkající se klimatu : oteplování Země   

Handelsblatt, Jg. 2019, Nr. 217 (11.11.2019), S. 12   

Odborníci bijí na poplach: klimaticky přijatelná přeměna světového hospodářství je pomalá. Přitom 

škody způsobené změnou klimatu dosahují miliard.   

Ostatní  

 
Zkrácené obsahy časopisů 

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 64, (2020) č. 2  

Rozpočet ve velkém schodku - deficit státního rozpočtu za r. 2019 (s. 9); Miliardy pro české start-upy - 

téma čísla o vývoji investování do inovativních firem (s. 10-17); Konec rekordů. Nezaměstnanost letos 

poroste (s. 26-27); Podnikatelé opomíjí arbitráže a mediace. Spory si tím zbytečně prodlužují - 

rozhovor s advokátem R. Pavlů (s. 44-47).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 64, (2020) č. 3  

Realitní bublina v Česku se nafukuje - téma čísla (s. 10-14) a rozhovor se socioekonomem M. Luxem 

o cenové bublině a možné státní regulaci cen bytů na s. 16-19; Euro trvalou prosperitu nezajistí - 

rozhovor s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem (s. 20-27); Budoucí penze mají růst díky daním od 

bohatých - penzijní reforma dle Komise pro spravedlivé důchody (s. 28-31); Biometrika naráží na 

ochranu osobních údajů, úřad chce určit jasné hranice - identifikace a ověřování totožnosti pomocí 

biometrických údajů v ČR (s. 46-47).  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_247_2019.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/01/Tresor_Economics_247_2019.pdf
http://www.handelsblatt.com/Krankenkassenrating
http://www.handelsblatt.com/Krankenkassenrating
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Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 64, (2020) č. 4  

USA hrozí ČR odvetou za digitální daň (s. 11); Konec uhlí v Česku - téma čísla o tom, jak se zbavit 

závislosti na černém zlatu (s. 12-19); Austrálie zapomněla na ekologii, teď ji čeká transformace 

ekonomiky (s. 20-21); Výstavba se v Praze opět rozjíždí. Ke zlevnění bytů to ale stačit nebude (s. 34-37); 

Rozjezd byznysu se zjednoduší, v celé unii bude možné firmy zakládat on-line - nové evropské 

směrnice o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a o sjednocení 

pravidel pro přemístění sídla do jiného státu i pro fúze se zahraničními podniky (s. 46-47).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 64, (2020) č. 5  

Čeští zbrojaři chtějí opět dobývat svět - téma čísla o zbrojním průmyslu a exportu vojenského 

materiálu (s. 12-18); Češi kapitalismus budovali příliš rychle - rozhovor s ekonomickou historičkou 

A. Doležalovou o ekonomické transformaci našeho státu (s. 20-27); Trh fúzí a akvizic loni rostl. Ani Čechům 

nechyběly peníze na miliardové obchody (s. 28-31); Změny v regulaci byznysu: jednatelé ponesou 

větší odpovědnost za dluhy - představení novely zákona o obchodních korporacích v rozhovoru 

s právníkem P. Čechem (s. 44-47).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 64, (2020) č. 6  

Bída českých univerzit - téma čísla (s. 10-13) a související rozhovor o problémech vysokého školství 

s ekonomem Danielem Münichem na s. 14-17; Malé podniky limituje zvyšování mezd. Začínají jim 

scházet peníze na investice - hospodaření českých podniků (s. 26-29); Kontrolujte ostatní jednatele. 

Za zpronevěru může platit i ten, kdo ji nezpůsobil - rozsudek Nejvyššího soudu a připravovaná novela 

zákona o obchodních korporacích (s. 46-47).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 1  

Velký akciový mejdan - téma čísla o investicích v uplynulém roce i o tipech, kam investovat dále (s. 10-14) 

a související příspěvky na s. 20-23, 33, 37; Zelená pětiletka: lidé i firmy si budou poprvé moci vybrat, 

zda chtějí investovat do skutečně zelených finančních produktů (s. 16-17); 2020: rok drahých energií 

(s. 26-30); Co čekat od dvacátých let: bez nové politiky budeme jen programem technologických 

aparátů - výhled (s. 48-49); Kryptobyznys roste: na to, jak je Česko malou zemí, máme v kryptoměnách 

velké zaujetí (s. 57).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 2  

Česko, země letišť - téma čísla o letecké dopravě (s. 10-18); Maďarsko jako skrytý daňový ráj EU (s. 21); 

Dráty musejí pod zem: Evropa včetně Česka plánuje investovat stovky miliard do nových elektrických 

sítí. Odpor obyvatel jejich budování mnohonásobně prodražuje (s. 22-25); Pomaleji, ale ještě 

porostou: zvyšování mezd v Česku se jen tak nezastaví, leda by přišla hluboká recese (s. 42-43).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 3  

Hypoteční turistika: v Česku se začíná rozmáhat nový fenomén hypotečního přeběhlictví. Bankám kvůli tomu 

hrozí miliardové ztráty (s. 18-21); Krocení bytové krize - vývoj cen bydlení v Německu (s. 22-23); 

Úder odvrácené straně: Česko má šanci stát se lídrem v kybernetické bezpečnosti, připsalo si první velký 

zářez (s. 28-29); Oslepující lesk zlata: cena žlutého kovu je nejvyšší za sedm let. Letošní vývoj bude 

záviset na geopolitickém dění (s. 40-41); Občan jako zákazník: fungování úřadů a dalších veřejných institucí 

se odráží ve spokojenosti občanů, a tedy i celkové náladě ve společnosti - komentář P. Bučíka (s. 46-47).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 4  

Betonová pozice: Unie řeší klima, digitalizaci a migraci, Češi chtějí evropské peníze na projekty, které 

měly být dávno hotové - téma čísla o rozpočtu EU a jeho čerpání (s. 10-14); Čtvrtý člen bilionového klubu: 

růst tržní hodnoty společnosti Alphabet znepokojuje politiky i regulátory - Google a další technologické 

firmy (s. 28-29); Němci, uhlí a zbytek světa: Berlín vydá během následujících 18 let 40 miliard eur na to, 

aby se zbavil uhelné energie. Výsledek je nejistý (s. 30-31); Vojna a (složitý) mír v Libyi (s. 32-33).  
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Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 5  

Miliardy, nazdar!: jen za posledních devět týdnů utratila obrana více než třetinu svého ročního rozpočtu. 

Ani koruna z toho neprošla otevřeným výběrovým řízením - téma čísla o armádních nákupech (s. 10-14); 

Mé virtuální já: banky si od projektu digitální identity slibují obrovské příjmy. Realita však může být o dost 

chudší (s. 20); Spotřebitelé všech zemí, spojte se: připravovaný zákon o hromadných řízeních umožní 

lidem kolektivní žaloby, ale také usnadní obchody s pohledávkami (s. 21); Škola základ života 4.0: jak má 

vypadat výuka v době, kdy se důležité informace dozvíme snáze z jiných zdrojů? - esej P. Fischera o reformě 

školství v ČR (s. 34-36); Hon na výnosy: trh firemních dluhopisů v Česku prochází kultivací (s. 37).   

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 6  

Ženy nad zlato - téma čísla o demografické struktuře v některých částech světa (s. 10-14); Národ sobě: 

centrální evidenci exekucí by měl vést stát a měla by v něm být zapsána všechna řízení. Nyní v ní 

desítky tisíc exekucí chybějí (s. 22-23); Přiškrcený veksl: centrální banka začala tvrdě postihovat 

neférové praktiky směnáren (s. 24-25); Hledání limitu: Češi i Němci zvyšování minimální mzdy velmi 

dobře vstřebali, ale co až konjunktura skončí? (s. 37).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 1 (2.1.2020)   

Poslední vlna EET letos zasáhne zbylé živnostníky (s. 1 a 5); Ochrana prostředí ovládne svět: změny 

klimatu nutí státy a mezinárodní organizace jednat (s. 2); Brexitem nic nekončí. Na Británii a EU 

čekají náročná jednání o budoucích vztazích (s. 7); Chybí daňová policie - rozhovor s vrchní státní 

zástupkyní v Praze L. Bradáčovou (s. 8-9); Obchodní války hrozí dál: globální ekonomiku bude i letos 

sužovat nejistota vyvolaná hlavně obchodními konflikty mezi USA a dalšími zeměmi (s. 12); Poslanci 

letos rozhodnou, zda Česká národní banka posílí v regulaci trhu hypoték (s. 13); Statisíce firem budou 

moci dál tajit skutečné majitele - legislativní příprava nové evidence majitelů (s. 14).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 10 (15.1.2020)   

Práce se musí vyplatit. Brusel chce vyšší minimální mzdu (s. 2); Stravenkový paušál má fungovat 

vedle stravenek - informace o jednání o možném zrušení superhrubé mzdy a o stravenkovém paušálu 

(s. 3); Jak dál s uhlím: Česku je nejbližším vzorem Německo - situace kolem ukončení spalování uhlí 

pro výrobu elektřiny (s. 6); Na klima musíme dát biliony, hlásí Brusel (s. 6); Podnikání makléřů se 

zpřísňuje. Musí mít pojištění a nové smlouvy - od února se realitní trh bude řídit novými pravidly (s. 14).  

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 14 (21.1.2020)   

Poslanci začnou řešit změnu daní, firmám se návrh nelíbí - pohled na připravovanou novelu daňového 

řádu (s. 2) a související komentář na s. 10; Praha bude jednat o regulaci Airbnb (s. 3); Německo má už 

šestý rok rozpočtový přebytek. Politici se přou o snížení daní (s. 7); Šok přichází zvenčí - rozhovor se 

členem bankovní rady ČNB Tomášem Holubem o vývoji českého hospodářství (s. 8-9); Dražší 

bydlení, levnější jídlo: ceny vzrostly od roku 1991 na trojnásobek. Kvůli regulaci, nastavení zdanění či 

globalizaci však různé položky zdražovaly jiným tempem (s. 11).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 15 (22.1.2020)   

Francie zatím digitální daň vybírat nebude. Česko ale ustupovat nehodlá (s. 3) a komentář na s. 10; 

Evropa potřebuje jeden digitální trh jakou součást své síly i obrany (s. 6); Svět se uzavírá do sebe: 

Česko vždy bojovalo za volný obchod. Teď jsou ale v EU více slyšet kritici obchodních smluv, pro 

něž je například ochrana klimatu významnější - volný obchod a jeho překážky (s. 8-9); V Praze se loni 

začalo stavět nejvíce bytů od roku 2008 (s. 15).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 23 (3.2.2020)   

Stát nebude schopný určit, kolik má vybírat na digitální dani, míní expert (s. 3) a komentář na s. 10; 

Praha plánuje regulaci ubytování přes Airbnb (s. 4); Ekonomika eurozóny loni rostla nejpomaleji 

za šest let - 1,2 % HDP (s. 5); Britské sbohem po 47 letech: Velká Británie se formálně rozloučila 
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s Evropskou unií. Jak bude vypadat "skutečný" brexit, ale jasné není (s. 6) a související komentář na 

s. 10; USA loni zvýšily výběr cel o 73 procent (s. 12).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 26 (6.2.2020)   

Rozpočtu hrozí, že letos přijde o miliardy z digitální daně (s. 3); Babiš si jede do Bruselu říct o peníze. 

Dotace podle něj musí mít přednost před bojem s migrací (s. 5); Řecko dluh nesplatí ani za milion let: 

bývalý řecký ministr financí Janis Varufakis v rozhovoru tvrdí, že státy, jež Řecku v době krize 

půjčily, své peníze už nikdy neuvidí. Podle něj si za to ale mohou samy (s. 6); Zákon, který ovlivní 

volby - příprava nového stavebního zákona (s. 11).   

Unes - účetnictví neziskového sektoru   

Sv. 18, (2020) č. 1  

Účetnictví společenství vlastníků jednotek - 1. část (s. 11-14); Můžeme použít česká daňová pravidla 

také pro zahraniční svěřenské fondy? (s. 15-19); Náležitosti stanov spolku - dokončení (s. 20-23); 

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019 - dokončení (s. 24-27).  
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

29515  

Petr Vencálek  

Do hlubin dlužníkovy duše   

V Brně : Jota, 2019, 102 stran : ilustrace   

Díky svým praktickým zkušenostem z oblasti nebankovního financování mapuje autor způsoby 

půjčování peněz v Česku, a to od 90. let 20. století až po dnešní dny. Srozumitelně vysvětluje 

psychologii půjčování peněz. Jednotlivé kapitoly popisují funkci úroků ve společnosti, chování 

dlužníků, půjčky mezi lidmi a půjčky bez ručení, zastavárenskou činnost, praxi exekuce a insolvence, 

úroky bank aj. Téma úroků, půjčování peněz, věřitelů a dlužníků, investic atd. se dotýkají každého a 

autor je vysvětluje srozumitelně a s nadhledem. - Vydání první - ISBN: 978-80-7565-574-5 (brožováno)  

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

29491  

William Keegan  

Nine crises : fifty years of covering the British economy from devaluation to Brexit   

Devět krizí : padesát let britské ekonomiky od devalvace k brexitu   

London : Biteback Publishing, 2019, xii, 286 stran   

Hroutící se libra, spirálovité ceny ropy, bezmála přídělový systém elektřiny ... za poslední půlstoletí se 

britská ekonomika potácí z jedné krize do druhé, i když vždy nějak přežije - nebo alespoň doposud 

tomu tak bylo. Ekonomický novinář W. Keegan nás vezme na bouřlivou cestu posledními padesáti 

lety britské hospodářské historie - a snaží se vysvětlit, proč Brexit představuje největší existenciální 

hrozbu, které britská ekonomika dosud čelila. Kniha, která je obohacena o anekdoty a vzpomínky 

z autorovy slavné kariéry, nabízí nový pohled na minulost, současnost a budoucnost Velké Británie. - 

ISBN: 978-1-78590-304-5 (vázáno)   

29488  

Eric A. Posner and E. Glen Weyl   

Radical markets : uprooting capitalism and democracy for a just society   

Radikální trhy : vykořeňující kapitalismus a demokracie pro spravedlivou společnost   

Princeton and Oxford : Princeton University Press, ©2018, xxii, 337 stran : tabulky, grafy, obrázky  

Mnohým lidem se nelíbí ekonomická nerovnost, stagnace a politická nestabilita na současném volném 

trhu. Je správným řešením řízení a kontrola? Kniha převrátí toto konvenční přemýšlení o trzích na 

hlavu. Odhaluje odvážné nové způsoby, jak organizovat trhy pro dobro každého. Ukazuje, jak 

emancipační síla skutečně otevřených, svobodných a konkurenčních trhů může probudit spícího ducha 

liberální reformy z devatenáctého století a vést k větší rovnosti, prosperitě a spolupráci. Autoři 

ukazují, proč je soukromé vlastnictví ze své podstaty monopolní, a jak bychom všichni byli lepší, 

kdyby soukromé vlastnictví bylo převedeno na veřejnou dražbu pro veřejný prospěch. Ukazují, jak 

princip jedné osoby, jednoho hlasu, potlačuje demokracii, a navrhují místo toho důmyslný způsob, jak 

by voliči mohli efektivně ovlivňovat otázky, na nichž jim nejvíce záleží. Tvrdí, že každý občan 

hostitelské země by měl mít prospěch z imigrace ― nejen migranti a jejich kapitalističtí zaměstnavatelé. 

Navrhují využít protimonopolních zákonů k osvobození trhů od sevření institucionálních investorů a 

vytvořit hnutí datové práce, které přinutí digitální monopoly kompenzovat lidem jejich elektronická 

data. Pouze radikálním rozšířením rozsahu trhů můžeme snížit nerovnost, obnovit silný ekonomický 

růst a vyřešit politické konflikty. Abychom toho však dosáhli, musíme nahradit naše nejposvátnější 

instituce skutečnou svobodnou a otevřenou konkurencí. Tato kniha nám ukazuje jak. - Poznámky. - 

ISBN: 978-0-691-17750-2 (vázáno) 
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Informatika. Počítače  

29527  

Marek Laurenčík  

Excel - pokročilé nástroje : 2016 a 2019 : funkce, makra, databáze, kontingenční tabulky,  

prezentace, příklady   

Praha : Grada, 2019, 251 stran : ilustrace   

Příručka pro pokročilého uživatele nabízí řešení nejčastějších problémů napříč verzemi 2016 až 2019. 

K nim patří pokročilé a složitější operace s tabulkami, různé typy výpočtů, standardní funkce včetně 

statistických a finančních, pokročilé formátování a tvorba vlastních formátů, analýza a zpracování dat 

a jejich grafické znázornění, export a import dat aj. Součástí knihy je i řada příkladů k procvičení. - 

První vydání - Příklady ke stažení na www.grada.cz. - ISBN: 978-80-271-2471-8 (brožováno)   

29520  

Jiří Táborský  

V síti [dez]informací : proč věříme alternativním faktům   

Praha : Grada, 2019, 224 stran   

Ústřední témata knihy jsou šíření dezinformací v online prostředí, psychologie davu a popis cesty 

(dez)informace od jejího tvůrce až do vědomí cílové osoby. V jednotlivých kapitolách je popsán vliv 

informací, situací a emocí na jednotlivce i skupiny. Je zmapován pohyb a popis pokusů pozměňovat 

informace, nahradit je dezinformacemi, případně přesměrování jejich toků. A jsou popsány techniky 

určené k ovlivňování rozhodovacích procesů. - První vydání - ISBN: 978-80-271-2014-7 (brožováno)   

29522  

Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský  

Windows 10 : snadno a rychle   

Praha : Grada, 2019, 156 stran : ilustrace   

Kniha podrobně seznamuje s operačním systémem Windows 10. Obsahuje tato témata: popis 

pracovního prostředí, nabídka Start, hlavní panel a jeho nastavení, pracovní plocha, správa souborů a 

složek, aplikace Průzkumník, kompletní nastavení Windows 10, Windows Ink - psaní a kreslení 

dotykem, režim tabletu, ukládání dat do internetových úložišť a sdílení, klávesnice atd. Nezbytným 

doplňkem příručky je popis aplikace internetového prohlížeče Microsoft Edge. - Druhé, přepracované 

a aktualizované vydání - ISBN: 978-80-271-2439-8 (brožováno)   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

29519  

Lenka Fojtíková  

Compliance Číny s WTO : jak Čína dodržela mnohostranné obchodní závazky a jak usilovala 

o získání statusu tržní ekonomiky   

Praha : Wolters Kluwer, 2019, xix, 268 stran   

V roce 2001 vstoupila Čína do Světové obchodní organizace (WTO). Její sílící pozice ve světovém 

obchodě je doprovázena častou diskuzí o tom, zda Čína splnila své obchodní závazky, které při vstupu 

do WTO přijala. Zhodnocení těchto závazků je obsahem práce. V první části je popsán koncept 

compliance a analytický rámec pro zkoumání compliance Číny s pravidly a závazky ve WTO. 

Následuje část o vzniku, historii a vztazích mezi WTO a Čínou. Zhodnocení implementace WTO 

závazků do čínské legislativy, vymáhání obchodních zákonů po jejich implementaci a nekalé obchodní 

praktiky jsou obsahem dalších kapitol. Následuje vylíčení příčin obchodního sporu, který nastal mezi 

Čínou a EU poté, co Unie odmítla Číně udělit status tržní ekonomiky. Dalším důležitým záměrem 

práce je vytvořit si představu o měnící se pozici Číny v globálním obchodním systému. - Vydání první - 

Právní rámec pro zahraniční obchod v Číně. - ISBN: 978-80-7598-528-6 (vázáno)   
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Podnik a podnikání  

29525  

Šárka Kryšková  

Nestátní neziskové organizace : právní úprava, účetnictví, audit, daně   

Praha : Leges, 2019, 302 stran : tabulky  

Mezi nestátní neziskové organizace patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně 

prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické strany a politická hnutí, veřejné 

vysoké školy, školské právnické osoby, společenství vlastníků jednotek, profesní komory a další. 

Publikace poskytuje komplexní zpracování procesu fungování těchto organizací ke dni 1.8.2019. Její 

obsah je rozdělen do čtyř tematických oblastí. První popisuje právní úpravu a charakteristiku 

jednotlivých typů nestátních neziskových organizací. Druhá část je zaměřena na vedení účetnictví a 

základní postupy účtování dle jednotlivých účtových tříd. Následující část obsahuje základní postupy 

při sestavení účetní závěrky a povinnosti jejího ověření auditorem včetně vyhotovení výroční zprávy. 

Závěrečná kapitola se zabývá zdaňováním neziskových organizací podle jednotlivých typů daní. - 

Vydání první - ISBN: 978-80-7502-378-0 (brožováno)   

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

29516  

Petr Tomek, Zdeněk Fiala  

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů : s komentářem, poznámkami 

a judikaturou   

Olomouc : ANAG, 2019, 854 stran   

Novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen komentář, doplněný výkladem 

jednotlivých ustanovení zákona s poukazem na některé aplikační problémy a také nedostatky stávající 

právní úpravy služebního poměru. Text zákona je podložen rovněž aktuální judikaturou. Připojené 

poznámky poskytují přehled o podrobnější úpravě obsažené v navazujících právních předpisech, 

prováděcích předpisech k zákonu a některých interních předpisech bezprostředně souvisejících s daným 

ustanovením zákona. Podle právního stavu k 1.10.2019. - 3. aktualizované a rozšířené vydání - ISBN: 

978-80-7554-234-2 (brožováno)   

Právo  

29524  

Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel 

Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František 

Vyskočil, Petra Žikovská   

Autorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice   

Praha : Leges, 2019, 432 stran  

Systematický výklad jednotlivých institutů autorského práva a práv souvisejících. Učebnici uvádí 

exkurz do dějin autorského práva v českých zemích i ve světě. Následuje výklad pojmu autorské právo 

a jeho jednotlivých institutů – autorského díla a jeho druhů, osobnostních a majetkových práv autora a 

licenčních smluv. Učebnice se zabývá všemi způsoby ochrany autorského práva, tzn. ochranou 

občanskoprávní, správněprávní i trestněprávní. Zvláštní pozornost je věnována výzvám, které přináší 

Internet. Výklad je doplněn praktickými příklady. Toto vydání reaguje na vývoj unijní úpravy, 

představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním 

trhu (směrnice má být do českého právního řádu implementována do 7. 6. 2021). - Vydání první - 

ISBN: 978-80-7502-386-5 (brožováno) 
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29518  

Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský  

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky   

V Praze : C.H. Beck, 2019, xix, 240 stran   

Publikace určená všem subjektům bez rozdílu, nejenom v hmotném právu GDPR, ale také v jeho 

aplikaci, se zaměřením na výskyt sporů. Výklad je rozčleněn do tří oblastí. Hlavní část tvoří hmotné 

právo GDPR. Druhá část je věnovaná procesní úpravě, v níž je podrobně pojednáno nejen o řízení 

před Úřadem pro ochranu osobních údajů, které je "dvoukolové" (řízení nalézací a přestupkové), ale 

též o soudním přezkumu, který je způsobem nalézání správného výkladu. Třetí část se věnuje ochraně 

osobnosti. Jednotlivec v roli subjektu údajů nalezne v knize nejenom popis svých práv, ale také úpravu 

ochrany osobnosti, jejíž je GDPR podmnožinou. Celá publikace pracuje s bohatou judikaturou soudů a 

řadou praktických příkladů. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-762-0 (brožováno)  

29528  

Petrov, Výtisk, Beran a kol.   

Občanský zákoník : komentář   

V Praze : C.H. Beck, 2019, LXX, 3276 stran   

Výklad občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) v jednom svazku. Styl výkladu, provázanost a 

inovativní grafická podoba dovolily nabídnout plnohodnotný komentář celého předpisu, včetně všech 

jeho dosavadních novel. Text je pečlivě strukturován a každý odstavec je nadepsán pro čtenářovu rychlou 

orientaci i přehled a jednotlivé části komentáře jsou propojeny vzájemnými odkazy. - 2. vydání - 

ISBN: 978-80-7400-747-7 (vázáno)   

15392/88  

Ústavní soud České republiky  

Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 88, ročník 2018 - I. díl   

V Praze : C.H. Beck, 2019, 900 stran +1 CD ROM   

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý 

nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto 

díle jsou zveřejněny nálezy č. 1 až 63 a usnesení č. 1 roku 2018. - Vydání první - CD ROM s obsahem 

a s věcným rejstříkem svazků, tj. od č. 1 do č. 88. - ISBN: 978-80-7400-766-8 (vázáno)  

29526  

Eva Horzinková, Vladimír Novotný  

Správní právo procesní   

Praha : Leges, 2019, 398 stran   

Učebnice zprostředkovává obsah právní úpravy správního procesu, umožňuje pochopit její smysl a 

význam a poskytnout základní orientaci v širším rámci dané problematiky. Učivo je rozčleněno do 

kapitol: Obecné vymezení základních pojmů; Obecně k problematice správního práva; Správní orgány 

jako subjekty správního řízení; Účastníci řízení a jejich postavení; Některé procesněprávní instituty a 

pojmy; Úkony ve správním řízení; Postup před zahájením řízení; Správní řízení v 1. stupni; Správní 

rozhodnutí; Některé další způsoby rozhodnutí; Řádné opravné prostředky; Přezkoumávání pravomocných 

rozhodnutí; Další formy správního řízení 1. stupně; Správní exekuce; Jiné postupy správních orgánů. 

Publikace vychází z právního stavu platného ke dni 1.9.2019. - 6. aktualizované a doplněné vydání - 

ISBN: 978-80-7502365-0 (brožováno)   

29489  

editors Stavros Brekoulakis and David Brynmor Thomas   

The guide to construction arbitration   

Průvodce po stavební arbitráži   

London : Law Business Research, ©2019, v, 473 stran :   

Kniha provede čtenáře zásadními detaily přípravy, zmírňování a řízení sporů o stavebnictví na 

mezinárodní úrovni. Od přípravy smluv a záruk, až po stanovení a přezkoumání arbitráže, analýzu 

dokumentů a důkazů a navigaci v konkrétních odvětvích a regionech. Třetí vydání průvodce bylo 

aktualizováno podle nového souboru smluv FIDIC a obsahuje nové kapitoly o stranách, cenách, 
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soudních znalcích, řešení nároků, radách pro řešení sporů, Mimosoudním řešení sporů (ADR), 

dohodách o rozhodčím řízení, rozhodčím řízení podle investiční smlouvy a o Brazílii. - Third edition - 

Poznámky, přílohy. - ISBN: 978-1-83862-211-4 (vázáno)   

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

29280/1340  

Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních. Státní zastupitelství : redakční uzávěrka 9.12.2019   

29280/1339  

Vnitřní správa : matriky, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, státní občanství, 

ověřování, právo shromažďovací : redakční uzávěrka 11.11.2019 

Statistika. Demografie. Sociologie  

29512  

Český statistický úřad   

Statistická ročenka České republiky 2019 : Statistical yearbook of the Czech Republic 2019   

Praha : Český statistický úřad, 2019, 831 stran : tabulky  

Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny 

mezinárodním srovnáním 28 zemí EU a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů ČR. 

Podchycené údaje jsou rozčleněny do oddílů: Vybrané ukazatele národního hospodářství; Území a 

podnebí; Životní prostředí; Obyvatelstvo; Národní účty; Finance; Měna a platební bilance; Ceny; 

Příjmy a výdaje domácností; Trh práce; Zahraniční obchod; Organizační struktura národního hospodářství; 

Zemědělství; Lesnictví; Průmysl; Energetika; Stavebnictví; Obchod, ubytování a stravování; Cestovní 

ruch; Doprava, informační a komunikační činnosti; Tržní služby; Informační společnost; Věda, výzkum 

a inovace; Vzdělávání; Zdravotnictví; Sociální zabezpečení; Kultura; Sport; Soudnictví, kriminalita, 

nehody; Mezinárodní srovnání; Vybrané ukazatele regionů soudržnosti a krajů. Předkládaná data 

mapují rok 2018. - 1. vydání - Souběžný anglický text. - ISBN: 978-80-250-2955-8 (vázáno)   

Účetnictví  

29260X  

kolektiv autorů  

Účetní závěrka podnikatelů 2019   

Praha : Svaz účetních České republiky, 2019, 72 stran   

Právní rámec účetní závěrky podnikatelů pro rok 2019. Podrobněji k inventarizaci majetku a závazků. 

Uzávěrkové operace, účetní závěrka a příklady k ní. Praktické přehledy a příklady. - V přílohové části 

vzory: rozvaha v plném rozsahu, výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu a použitý účtový rozvrh 2019. - 

ISBN: 978-80-7626-002-3 (brožováno)   

Veřejná správa  

29517  

Pavel Simon  

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci   

V Praze : C.H. Beck, 2019, xxvii, 386 stran   

Praktický průvodce informuje o podmínkách, za kterých stát nebo územní celek odpovídají za újmu 

způsobenou výkonem veřejné moci (zák. č. 82/1998 Sb.). V jednotlivých kapitolách jsou popsány a 

vysvětleny následující situace a postupy: definice škody a vznik újmy, jaké odškodnění lze 

očekávat, odpovědnost za újmu, újma způsobená nezákonným rozhodnutím, újma způsobená 

trestním stíháním, vykonanou vazbou nebo trestem, nesprávný úřední postup, nepřiměřená délka 

řízení a průtahy jako příčina vzniku újmy a její odškodnění, újma způsobená legislativní činností a 

nezrušeným rozhodnutím soudu, promlčení, předběžné projednání nároku, uplatnění nároku proti 
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státu žalobou u soudu, soudní poplatky a náhrada nákladů odškodňovacího řízení. Výklad je 

doplněn odkazy na judikaturu. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-768-2 (brožováno)   

Zdravotnictví  

29521  

Ursula Oppolzer ; překlad Gabriela Thöndlová   

Zlepšete si paměť, koncentraci a myšlení : praktická cvičení, testy a tipy   

Praha : Grada, 2019, 222 stran : ilustrace   

Komplexní a efektivní program pro trénování paměti, kreativního myšlení a řešení problémů. Úvodní 

kapitoly se věnují mentální kondici a stravě vhodné pro fungování mozku. Následuje 22 lekcí pro 

trénink mozku. - První vydání - ISBN: 978-80-271-2877-8 (brožováno)  

Ostatní  

29513  

David Allen ; překlad David Krásenský  

Mít vše hotovo : umění produktivity bez stresu   

V Brně : Jan Melvil 2016, 399 stran   

Účinná metoda pro zvyšování osobního výkonu v práci i v životě. Pomocí metody GTD (Getting 

Things Done) lze rozdělit velký, zdánlivě neohraničený úkol na menší, konkrétní kroky, po nichž 

zůstávají viditelné výsledky. Tak lze naplánovat pracovní i osobní čas. Přínos této metody je v její 

modularitě, možnosti zavádění systému po částech, kdy další krok lze učinit až po zautomatizování 

předchozího. Návody, které kniha obsahuje, jsou aplikovatelné i jednotlivě a progres tedy přichází 

hned od prvních okamžiků používání. Podle jednotlivých kapitol se dá naučit jak naložit s množstvím 

informací, jak sám sebe zorganizovat a přitom zůstat v klidu, jak si zorganizovat fyzické materiály 

(stůl, šuplata, šanony apod.), podle jakého klíče věci třídit, jak na nic nezapomínat a mít čistou hlavu, 

jak efektivně používat e-mail a další komunikační kanály, jak nejlépe využít každou volnou chvíli 

během pracovního dne a jak používat "dvouminutové Allenovo pravidlo". - Vydání druhé, 

přepracované - Terminologický slovník. - ISBN: 978-80-7555-000-2 (brožováno)   

29490  

Ian Kershaw  

Roller-coaster : Europe 1950-2017   

Na horské dráze : Evropa v letech 1950-2017  

[London] : Allen Lane the Penguin Press, 2018, xxvi, 665 stran : fotografie, mapy  

Renomovaný britský historik moderních dějin Ian Kershaw v této práci navazuje na předchozí knihu 

Do pekel a zpět : Evropa v letech 1914–1949, již věnoval nejtragičtějšímu období evropských dějin 

20. století. Ve druhém díle se Kershaw zabývá poválečným vývojem v rozdělené Evropě a sleduje 

vzestupy a pády, které Evropa, žijící dlouho pod hrozbou jaderného nebezpečí a v trvalé úzkosti, 

zažila. Evropané prošli zkušeností, již Kershaw popisuje jako „jízdu na horské dráze", ať už kvůli řadě 

událostí, které pro ně mohly skončit katastrofou, či proto, že přestali být do velké míry pány vlastního 

osudu a stali se jen figurkami ve hře tzv. studené války mezi SSSR a USA. V 90. letech sice Evropa 

dosáhla jistých úspěchů: rozpadl se komunistický blok i sovětské impérium a Německo se znovu 

sjednotilo, avšak zrychlující se proces globalizace způsobil komplikace a krize po roce 2008 Evropany 

jasně varovala, že mír ani stabilita nemusejí trvat dlouho. Kershaw podává velmi čtivý obraz 

současného světa kolem nás a se smyslem pro detail nám nabízí odpovědi na otázky, které jsou víc než 

aktuální. Svůj výklad dovádí do žhavé současnosti a na příkladech z celé Evropy vybízí čtenáře k tomu, 

aby se znovu zamyslel na tím, co vlastně pojem Evropa znamená a co to obnáší být její součástí. - 

ISBN: 978-0-241-18716-6 (vázáno)   
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