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Vážení čtenáři, 
 
předkládáme Vám květnové 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 tématu najdete přehledový článek 
„Pakt stability a růstu, dříve zvažované reformy a použití 
únikové doložky v důsledku pandemie nemoci COVID-19“, 
který se věnuje protichůdným postojům států eurozóny 
v oblasti směřování fiskální politiky. Řešení letitých sporů se 
jeví jako nanejvýš naléhavé v souvislosti s očekávanou recesí 
způsobenou pandemií koronaviru COVID-19. V textu jsou 
shrnuty komentáře k navrhovaným reformám Paktu stability 
a růstu, použití únikové klauzule jako dočasného opatření, 
které umožní členským státům flexibilitu v rozpočtové oblasti 
ve vztahu k střednědobým rozpočtovým cílům, a náznaky 
možného posunu ve vyjednávání, které se navenek často jeví 
jako stagnující. 

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 

Evropská komise publikovala jarní hospodářskou 
prognózu 2020, podle které ekonomika eurozóny 
v letošním roce zpomalí o rekordních 7,75 % 
a v roce 2021 pak poroste o 6,25 %.: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
cs/ip_20_499 
 
Evropská komise schválila český program podpory 
ve výši 200 milionů korun, který podpoří výzkum 
a vývoj související s koronavirovou pandemií: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
cs/ip_20_829 
 
Rozcestník ÚOHS ke koronavirové krizi (obsahuje 
též zdroje k pravidlům v oblasti hospodářské soutěže): 
https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove- 
zpravy/hospodarska-soutez/2757-rozcestnik-uohs-
ke-koronavirove-krizi.html 
 
Publikováno na webu MF 

Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí 
České republiky na roky 2021 až 2023   
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-
rozpocet/rozpoctova-strategie/2020/rozpoctova-
strategie-sektoru-verejnych-i-38378 

Konvergenční program ČR – duben 2020 
https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ 
pristoupeni-cr-k-eurozone/konvergencni-
program/2020/konvergencni-program-ceske-
republiky-dub-38380 

 
Monitoring 
Pravidelný speciální monitoring za období 
25. 4. 2020 – 25. 5. 2020 se tentokrát věnuje tématu: 

Cena ropy 

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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Pakt stability a růstu, dříve zvažované reformy a použití únikové doložky 

v důsledku pandemie nemoci COVID-19  

Mgr. Ing. Taťána Dudáčková 

Oddělení 7403, Informační podpora a knihovna 

 

Námětem převážné většiny článků a komentářů v domácím i zahraničním tisku se v současné době 

stala pandemie COVID-19, včetně jejích ekonomických a jiných dopadů. Nový koronavirus poněkud 

odsunul do pozadí v tisku dlouho diskutovaná témata, některá z nich však v médiích přetrvávají, pouze 

došlo ke změně kontextu. Do této kategorie lze zařadit i otázku fiskální politiky v EU, dlouhodobých 

rozporů mezi členskými státy eurozóny v této oblasti (zejména jih Evropy vs. Německo, severské 

země a Nizozemí) a souvisejících názorů na budoucí podobu Paktu stability a růstu. V tomto článku 

budou shrnuty návrhy na reformu tohoto opatření, protichůdné postoje různých členských států 

eurozóny v oblasti fiskální politiky a s tím spojené komentáře. Stručně bude zmíněna i role Paktu 

stability a růstu po propuknutí pandemie. 

Pakt stability a růstu
1
 a zvažované reformy  

O úpravě Paktu stability a růstu a jejích důvodech stručně hovořil např. článek European Commission 

plans to simplify eurozone budget rules
2
 v srpnu 2019. Záměrem tehdy zvažovaného plánu pracovně 

označovaného „SGP 2.1“, bylo zvýšit důvěru ve fiskální pravidla a zároveň je zjednodušit. Pakt stability 

a růstu v nynější podobě byl státy zejména na jihu eurozóny kritizován pro svou přísnost – příliš tvrdé 

cíle týkající se snižování veřejného dluhu mohou státům, jejichž ekonomiky se nacházejí 

v problémech, způsobit ještě větší potíže. Pakt však kritizuje i „opačné křídlo“ eurozóny pro nedostatečné 

vymáhání jeho dodržování.  

Z německého tisku se možných reforem Paktu stability a růstu týkal mj. komentář Schulden machen 

für den Klimaschutz
3
 autorky Ruth Berschens. Evropská komise zvažovala, že by mohly být z limitů 

Paktu stability a růstu vyňaty tzv. zelené investice. Dle plánů Evropské unie by se EU měla stát do 

roku 2050 klimaticky neutrální, přičemž jako jeden z nástrojů, jak toho dosáhnout, by mohl posloužit 

i Pakt stability a růstu. Uvolnění fiskálních pravidel by otevřelo prostor pro větší investice právě 

v oblasti ochrany klimatu. Paktu stability a růstu se podle Berschens dosud nepodařilo ani stabilizovat 

veřejné finance, ani přinést hospodářský růst. Zároveň se pravidla postupem času stala nesrozumitelnými, 

a to i pro některé experty. Dle autorky je nicméně nepravděpodobné, že se podaří prosadit větší změny, 

po kterých volá jižní křídlo eurozóny – vzhledem ke snaze předsedkyně Evropské komise Ursuly von 

der Leyen nezasahovat do názorových rozporů mezi jednotlivými komisaři spíše hrozí, že dojde 

k dlouhodobé patové situaci a že Pakt stability a růstu přetrvá v nezměněné podobě. 

Argumenty, proč je třeba pravidla týkající se národních deficitů upravit, uvádí ve svém komentáři 

The EU must rationalise its rules on national deficits
4
 Alberto Bagnai. Autor, který je zároveň 

docentem hospodářské politiky a italským senátorem, nejprve diskutuje o tom, zda je Pakt stability a 

růstu neutrální. Dle jeho názoru tomu tak není – jakákoli pravidla odrážejí mocenské vztahy platné 

v době jejich přijetí. Nemohou být zároveň ani objektivní – jsou spíše odpověďmi na otázky řešené 

v určité historické epoše. Evropská fiskální pravidla si prošla od svého vzniku v roce 1992 svým 

vlastním vývojem: Německo, označované v r. 2005 za „nemocného muže Evropy“, je v r. 2005 samo 

porušilo, aniž by za to bylo sankcionováno. V reakci na dluhovou krizi eurozóny pak byl Pakt stability 

a růstu před deseti lety dvakrát zpřísněn, což však vedlo k jeho výraznému zesložitění a 

                                                      
1
 Více o Paktu stability a růstu viz https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/eurozona/pakt-stability-a-rustu.  

2
 KHAN, Mehreen. European Commission plans to simplify eurozone budget rules. In: FT.com [online]. 

August 26 2019 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/115c5e1a-c5b9-11e9-a8e9-296ca66511c9.   
3
 BERSCHENS, Ruth. Schulden machen für den Klimaschutz. Handelsblatt. 2020, 013, 8. ISSN 0017-7296. 

Dostupné také v archivu Handelsblatt po přihlášení z: https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__40DE129E- 

8378-4D09-A7C5-3EF69C5E0B9B%7CHBPM__40DE129E-8378-4D09-A7C5-3EF69C5E0B9B..  
4
 BAGNAI, Alberto. The EU must rationalise its rules on national deficits. In: FT.com [online]. June 6 2019 

[cit. 2020-04-21]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/69802a8e-8835-11e9-b861-54ee436f9768.  

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/eurozona/pakt-stability-a-rustu
https://www.ft.com/content/115c5e1a-c5b9-11e9-a8e9-296ca66511c9
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__40DE129E-8378-4D09-A7C5-3EF69C5E0B9B%7CHBPM__40DE129E-8378-4D09-A7C5-3EF69C5E0B9B
https://archiv.handelsblatt.com/document/HB__40DE129E-8378-4D09-A7C5-3EF69C5E0B9B%7CHBPM__40DE129E-8378-4D09-A7C5-3EF69C5E0B9B
https://www.ft.com/content/69802a8e-8835-11e9-b861-54ee436f9768
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k procykličnosti. Tato úprava v praxi poškodila mj. Španělsko. Procykličnost prohlubuje rozdíly mezi 

členskými státy EU. Nejasnost pravidel, s jejichž správnou aplikací se potýkají i odborníci, podrývá 

spolu s „dvojím standardem“ při jejich dodržování důvěru veřejnosti v pravidla i celou EU. Autor 

následně varuje před přílišným důrazem na dodržování stability cen v eurozóně – měla by být brána 

v úvahu i zaměstnanost a hospodářský růst. Kromě toho je nutné vrátit do politických diskuzí transparentnost, 

tj. zjednodušit pravidla a odstranit z fiskálních pravidel zohledňování potenciálního produktu. 

Konkrétně se autor vyslovuje mj. pro vynětí kapitálových investic z pravidla pro výši deficitu. 

Pro provedení reformy se vyslovil i redakční komentář Financial Times Europe needs a stronger 

anchor for fiscal policy
5
. I v tomto příspěvku je zmíněna procykličnost Paktu stability a růstu ve 

stávající podobě. Komentář byl zveřejněn již v srpnu 2019, tj. řadu měsíců před propuknutím 

pandemie COVID-19, už tehdy byla ale podle autorů reforma fiskálních pravidel v EU velmi urgentní. 

Ekonomika Německa se pohybovala v té době na pokraji recese a Evropskou unii sužovaly nejisté 

vyhlídky ohledně brexitu, rostoucí protekcionismus v oblasti zahraničního obchodu a omezený 

manévrovací prostor měnové politiky na straně Evropské centrální banky. Nápravná opatření Paktu 

stability a růstu (procedury při nadměrném schodku založené na deficitu či na dluhu) nefungují 

správně. EU zvažovala úpravu nápravného opatření při porušení pravidla udržovat veřejný dluh pod 

60 % HDP. Dle autorů však úprava jednoho dílčího opatření sama o sobě nestačí – ignorovaly by se 

mnohé další souvislosti, jako např. skutečnost, že jsou státy nyní mnohem více zadlužené, než před 

dvaceti lety či že se úrokové sazby pohybují na výrazně nižší úrovni, díky čemuž je vyšší úroveň 

zadlužení udržitelnější. Autoři se domnívají, že silnější „kotvou“ fiskální politiky by bylo 

celoevropské výdajové pravidlo. Dosažení fiskální udržitelnosti a zlepšení vyhlídek hospodářského 

růstu je podle autorů i přes názorové neshody v zájmu všech členů EU a může na něm záviset 

i dlouhodobé přežití eurozóny. 

Při následných jednáních v září 2019 se členské státy EU dle očekávání na podobě změn neshodly
6
. 

V únoru letošního roku však byl zveřejněn Evropskou komisí dokument Economic governance 

review
7
, který na výše zmíněné slabiny a diskuze reaguje. Nejdůležitější závěry pak shrnuje list 

Economic governance review: taking stock at a time of new challenges
8
. Zde jsou vyjmenovány 

v bodech silné stránky koordinace hospodářské a fiskální politiky v EU, včetně příležitostí pro 

zlepšení. Silnou stránkou je mj. korekce nadměrných deficitů a makroekonomické nerovnováhy, 

omezení zranitelnosti vůči šokům či koordinace hospodářských politik. Prostor ke zlepšení naopak 

Evropská komise vidí ve velmi vysokém zadlužení některých členských států, procykličnosti 

fiskálních politik, složitosti pravidel a kvalitě veřejných financí, zejména investic. Kromě toho byla 

v únoru zahájena veřejná debata o budoucí podobě správy ekonomických záležitostí. Diskuze měla dle 

původního plánu
9
 probíhat během první poloviny letošního roku, Komise měla následně názory 

zainteresovaných stran (tj. evropských institucí, členských států i veřejnosti) vzít v úvahu a navrhnout 

do konce roku konkrétní kroky do budoucna. Je však otázkou, zda bude tento proces pokračovat dle 

původního časového plánu vzhledem k nepředpokládané situaci způsobené pandemií COVID-19. 

 

                                                      
5
 Europe needs a stronger anchor for fiscal policy. In: FT.com [online]. August 28 2019 [cit. 2020-04-21]. 

Dostupné z: https://www.ft.com/content/c01693a6-c8c7-11e9-a1f4-3669401ba76f.  
6
 FLEMING, Sam a KHAN, Mehreen. Brussels eases off on plans to rewrite fiscal rule book. In: FT.com 

[online]. September 14 2019 [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/eb1c6e1a-d6ee-11e9-

8f9b-77216ebe1f17.  
7
 EVROPSKÁ KOMISE. Economic governance review: report on the application of Regulations (EU) No 

1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 and 473/2013 and on the suitability of 

Council Directive 2011/85/EU [online]. Brussels, 5.2.2020 [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/ 

info/sites/info/files/economy-finance/com_2020_55_en.pdf.  
8
 EVROPSKÁ KOMISE. Economic governance review: Taking stock at a time of new challenges [online]. 

05 February 2020 [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/ 

861109/factsheet_review.pdf.pdf.  
9
 EVROPSKÁ KOMISE. Economic governance review: Launching an inclusive debate [online]. 05 February 2020 

[cit. 2020-04-30]. Dostupné z:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/861132/ 

factsheet_consultation.pdf.pdf.  
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Fiskální politika v eurozóně, protichůdné postoje členských států a související vyjednávání 

Protichůdné postoje různých členských států EU (a zejména eurozóny) ohledně směřování fiskální 

politiky jsou dlouhodobě zřejmé a obecně známé, prolínají se do názorů na Pakt stability a růstu 

a v konečném důsledku i do smýšlení o některých zvažovaných opatření v reakci na pandemii.  

Stále častěji byla v poslední době kritizována německá „Schwarze Null“ a rozpočtová disciplína – 

země trvala na vyrovnaném rozpočtu i v době hrozící recese, zároveň odborníci Německu vytýkali 

nedostatečné investice. Joachim Lang, generální ředitel Spolkového svazu německého průmyslu, ve svém 

komentáři Schwarze Null auf den Prüfstand
10

 ze srpna 2019 uvádí argumenty, proč je třeba, aby byla 

německá fiskální politika při slábnoucím růstu a zhoršeném ekonomickém výhledu odvážnější. 

Hospodářská situace se v Německu zhoršovala již před propuknutím pandemie – příčinou bylo 

oslabení poptávky po automobilech a napětí v oblasti zahraničního obchodu spolu s dalšími faktory. 

Německo se nacházelo v pozici, kdy si po hospodářsky silném desetiletí mohlo dovolit více 

investovat, chyběla k tomu však politická vůle. Zvýšené investice by přitom otevřely příležitosti do 

dalších let – dle autora se jednalo zejména o oblasti ochrany klimatu, infrastruktury či digitálních 

technologií. Dle Langa je také nutné snížit daňové zatížení firem tak, aby bylo Německo schopné 

obstát v mezinárodní konkurenci. Za další možnou cestu považuje odborník vytvoření speciálního 

fondu na financování mladých podniků ve fázi růstu.  

Ke slabinám rozhodování uvnitř EU obecně (a v souvislosti s tím i k otázkám dotýkajícím se fiskální politiky) 

se vyjadřoval ve svém komentáři Europe needs to solve its collective action problem
11

 Wolfgang 

Münchau. Münchau považuje německou „mantru“ o vyrovnaném rozpočtu doslova za jedno 

z nejhloupějších rozhodnutí, která kdy přijala země G7. Tlak na vyrovnaný rozpočet omezuje 

schopnost fiskální politiky stabilizovat ekonomiku v době, kdy měnová politika dosáhla svých mezí. 

Za další problém (i když z poněkud jiného soudku) pak Münchau považuje postoj EU vůči čínské 

firmě Huawei.  

V podobném duchu jako komentář Wolfganga Münchaua se nese i říjnový příspěvek Tonyho Barbera 

Eurozone reform deadlock reflects deep malaise over integration
12

. Evropa je rozdělená v mnoha 

otázkách – nejen v názoru na směřování fiskální politiky, ale i v migraci či postojích vůči Rusku. 

Názorový nesoulad se netýká vždy stejných skupin, záleží na tématu. Při předchozí krizi spoléhala 

eurozóna na měnovou politiku a předpokládalo se, že získaný čas bude využit k reformě měnové unie 

tak, aby si Evropská unie dokázala při příští krizi lépe poradit sama (a nemusela tolik spoléhat např. na 

Mezinárodní měnový fond). Mnohé ze zvažovaných reforem však nebyly zatím naplněny, právě pro 

odmítavý postoj ze strany Německa a např. severských států. Situace se však postupně mění 

a Německo se již v době, kdy příspěvek vyšel (tj. několik měsíců před propuknutím pandemie) ocitalo 

pod stále větším tlakem, aby více investovalo. 

Toho, že v roce 2019 došlo při vyjednávání různých evropských reforem k mnoha pokrokům, ačkoli 

se to nezdá, si všímá Martin Sandbu v příspěvku The eurozone’s tectonic plates are shifting
13

. 

Sandbu uvádí, že úspěchem je už to, do jaké míry se debaty dostaly na veřejnost – je zřejmé, jakých 

kompromisů již bylo dosaženo, což je zásadní podmínkou pro další pokrok. Nyní je nutné, aby 

jednotlivé kompromisní kroky dokázali politici obhájit na domácí scéně, ať už se jedná o Německo či Itálii. 

Obecně je však dle Sandbua pro lídry velkých evropských zemí stále obtížnější opakovaně vyjednávat 

                                                      
10

 LANG, Joachim. Schwarze Null auf den Prüfstand. In: Handelsblatt. 2019, 155, 048. ISSN 0017-7296. 

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

HB__BF1A7BDF-C402-4C8A-BE78-10B72DEAB990%7CHBPM__BF1A7BDF-C402-4C8A-BE78-

10B72DEAB990.  
11

 MÜNCHAU, Wolfgang. Europe needs to solve its collective action problem. In: FT.com [online]. October 27 2019 

[cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/0d5126aa-f72a-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65.  
12

 BARBER, Tony. Eurozone reform deadlock reflects deep malaise over integration. In: FT.com [online]. 

December 26 2019 [cit. 2020-04-30].  Dostupné z: https://www.ft.com/content/8ffa04c6-1815-11ea-8d73-

6303645ac406.  
13

 SANDBU, Martin. The eurozone’s tectonic plates are shifting. In: FT.com [online]. December 31 2019 

[cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/b130a2c8-2af1-11ea-a126-99756bd8f45e.  
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na dalších a dalších summitech bez jakéhokoli dosaženého výsledku. To, že se vyjednávání navenek 

zdá jako stagnující, ve skutečnosti nemusí znamenat, že nedojde k zásadnímu průlomu. 

Pakt stability a růstu a pandemie COVID-19 

V březnu letošního roku zasáhla většinu světa a tedy i státy Evropské unie neočekávaná pandemie 

nemoci COVID-19. Přijatá protiepidemická opatření jsou spojena s výraznými negativními 

hospodářskými dopady. Jedním z nástrojů, jak tyto dopady zmírnit, se stal i Pakt stability a růstu. 

Evropská komise dříve zdůraznila, že v souvislosti s přijatými protiepidemickými opatřeními bude 

členským státům umožněna plná flexibilita v rozpočtové oblasti
14

. 17. března dále oznámila 

předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen záměr aktivovat tzv. obecnou únikovou doložku 

(general escape clause). Návrh aktivace únikové doložky byl zdůvodněn v dokumentu  

Communication from the Commission to the Council on the activation of the general escape clause 

of the Stability and Growth Pact
15

 z 20. března. Úniková doložka umožňuje členským státům 

Evropské unie dočasně se odchýlit v dobách vážných hospodářských problémů od střednědobých 

rozpočtových cílů, za předpokladu, že toto dočasné odchýlení nepoškodí fiskální udržitelnost. Použití 

doložky následně schválili i ministři financí členských zemí EU, jak je zřejmé z Prohlášení ministrů 

financí EU k Paktu o stabilitě a růstu s ohledem na krizi související s COVID-19
16

. 

Pandemie COVID-19 ovlivnila život celé planety bezprecedentním způsobem. Je otázkou, jak se do 

budoucna budou vyvíjet výše představená jednání o reformě Paktu stability a růstu, která měla 

pokračovat v průběhu letošního roku. Použití únikové klauzule je pouze dočasným opatřením. Zároveň 

je zřejmé, že neshody mezi členskými státy EU ve fiskální oblasti, které se objevovaly již dlouho před 

propuknutím pandemie, pokračují i v současné době. Německo sice od tzv. Schwarze Null v důsledku 

pandemie ustoupilo
17

, odlišné názory různých stran se však stále projevují u diskuzí nad jinými 

zvažovanými fiskálními opatřeními, mj. tzv. koronabondy. 

 

 

                                                      
14
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 EVROPSKÁ UNIE. Rada. Prohlášení ministrů financí EU k Paktu o stabilitě a růstu s ohledem na krizi 
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of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-the-covid-19-crisis/.  
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 CHAZAN, Guy. Germany tears up fiscal rule book to counter coronavirus pandemic. In: FT.com [online]. 

March 21 2020 [cit. 2020-05-04]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/dacd2ac6-6b5f-11ea-89df-

41bea055720b.  
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Daně  

Michal Janovec, Martina Vavříková   

Airbnb jako ubytování a daňové aspekty    

Právní rozhledy, Sv. 28, (2020) č. 5, s. 181-185  

Autoři nejprve pro účely posouzení Airbnb z pohledu daňové problematiky řeší klíčovou otázku, zda 

lze činnost poskytování přechodného ubytování prostřednictvím Airbnb chápat ve smyslu koncepce 

nazývané sdílená ekonomika. Tento zčásti ekonomický pojem implikuje povahu příjmů z Airbnb a 

determinuje aplikaci daňového práva. Analyzují charakter předmětné činnosti a rozlišují, zda se jedná 

o podnikání nebo o nájem. Návazně rozebírají zdanění příjmů realizovaných prostřednictvím Airbnb 

daní z příjmů a daní z přidané hodnoty a věnují se také otázce daňové povinnosti platformy Airbnb 

jako zprostředkovatele (daňový rezident/nerezident). Dovozují, že Airbnb splňuje koncept nové 

digitální stálé provozovny představené OECD a EU. V závěru přinášejí krátkou komparaci právní 

regulace Airbnb ve vybraných evropských státech. - Poznámky. -- Statistika ubytování přes Airbnb viz 

Statistika & my č. 2/2020, s. 20.   

Felix Bußmann, Kai Reusch, Ina Majewski   

BEPS 2.0 - Die Neudefinition des internationalen Steuerrechts : die OECD konkretisiert ihren 

Plan, das Alphabet des internationalen Steuerrechts für viele Unternehmen neu zu definieren    

BEPS 2.0 - nová definice mezinárodního daňového práva : OECD konkretizuje plán na novou 

definici abecedy mezinárodního daňového práva pro mnoho podniků   

Der Betrieb, Jg. 73, (2020) Nr. 12, S. 584-589  

Autoři si kladou za cíl kriticky reflektovat dosavadní diskuzi o návrhu OECD ohledně zdanění 

mezinárodních podniků, jenž byl organizací uveřejněn 31.1.2020. Snaží se specifikovat možné 

problémy při reálné implementaci a své argumenty doprovázejí praktickými příklady, které ilustrují 

situaci v různých průmyslových odvětvích. Návrh rozvíjí prvotní iniciativu OECD s názvem BEPS 

(Anti-Base Erosion and Profit Shifting), která reaguje na výzvy v daňové oblasti související s digitalizací. 

Současný návrh - BEPS 2.0 - má za cíl vyhnout se nekoordinovaným jednostranným opatřením 

jednotlivých států v souvislosti se zdaněním podniků. Autoři se shodují na tom, že mezinárodní společenství 

stojí před zásadní proměnou, kterou neváhají označit jako změnu paradigmatu v mezinárodním 

daňovém právu. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M10.  

Alena Koutná  

Daň z nemovitých věcí – pozemky, které nelze žádným způsobem využívat, aneb před novelou 

a po novele    

Daně a právo v praxi, Sv. 25, (2020) č. 4, s. 10-15  

Novelou č. 364/2019 Sb. zákona o dani z nemovitých věcí došlo ke změně nároku na osvobození od 

daně z pozemků z titulu, že se jedná o pozemky, které nelze žádným způsobem využívat (neplodná půda). 

Autorka přibližuje právní úpravu ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí a 

rozebírá řádné uplatnění nároku na osvobození platné do 31.12.2019. Poté seznamuje s jednotlivými 

pojmy a s aktuálním zněním zkoumaného ustanovení pro zdaňovací období r. 2020. Rozebírá také 

nové možnosti uplatnění nároku na osvobození od daně.   

Jiřina Procházková  

Elektronická evidence tržeb u advokáta. část I.   

Bulletin advokacie, Sv. 2020, č. 3, s. 70-72  

Od 1. května 2020 přibude advokátům nová povinnost elektronicky evidovat platby, které přijímají 

především v hotovosti, případně obdobnými platebními prostředky, jako např. šekem nebo směnkou. 

Článek shrnuje právní úpravu EET a povinnosti, které zavedením zákona advokátům vznikají. -- 

Viz také Právní rádce č. 4/2020, s. 28-29. 
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Ministerstvo financí: návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty   

Právní rozhledy, Sv. 28, (2020) č. 6, příl. Legislativa s. ii-iii  

Stručné představení připravované novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

a zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, jejímž cílem je transpozice nových evropských směrnic z oblasti 

DPH do českého práva. Návrh zapracovává následující směrnice: č. 2017/2455/EU (určité povinnosti 

v oblasti DPH při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku), č. 2018/1910/EU (harmonizace a 

zjednodušení určitých pravidel v systému DPH pro obchod mezi členskými státy) a č. 2019/1995/EU 

(ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží). Novelou se dále 

rozšiřuje působnost zvláštního režimu jednoho správního místa pro výběr DPH i na prodej zboží na 

dálku a na poskytování všech přeshraničních služeb konečným příjemcům v rámci EU.   

Zdeněk Morávek  

Možná doporučení a přijatá opatření v daňové oblasti související s koronavirem    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 28, (2020) č. 5, s. 3-10  

Opatření proti šíření epidemie koronaviru mají mimořádný negativní dopad na ekonomiku a jednotlivé 

právnické a fyzické osoby. Příspěvek informuje o některých přijatých opatřeních státu ke zmírnění 

těchto dopadů, která by měla pomoci zejména podnikajícím subjektům překlenout nepříznivé období. 

Jedná se o posunutí termínu podání přiznání a úhrady daně z příjmů; možnost požádat o posečkání 

úhrady daně; žádost o prominutí úroku z prodlení; prominutí pokuty za nepodané kontrolní hlášení; 

prominutí u daně z nabytí nemovitých věcí; prominutí zálohy na daň z příjmů, další opatření 

související s kontrolním hlášením; prominutí dalších správních poplatků; posunutí EET; prominutí 

záloh na sociální a zdravotní pojištění u OSVČ. Krátce také zmiňuje program ochrany zaměstnanosti 

Antivirus. -- Informace o přijatých daňových opatřeních viz také UNES č. 4/2020, s. 3-6 a Daně a 

účetnictví bez chyb, pokut a penále č. 6/2020, s. 7-11. . -- Dále také viz Účetnictví v praxi č. 4/2020, s. 2-3.  

Simona Hornochová  

Povinnost oznamovat přeshraniční uspořádání se blíží    

Právní rádce, Sv. 28, (2020) č. 3, s. 46-51  

V návaznosti na projednávání návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací 

daňových předpisů EU (sněmovní tisk č. 572), autorka upozorňuje na novou povinnost oznamovat 

tzv. přeshraniční uspořádání. Tato povinnost vychází ze směrnice č. 2018/822/EU (DAC 6) a týká se 

primárně poradenských profesí a poskytovatelů služeb, nikoliv samotných daňových subjektů. 

Autorka uvádí, že zákon stanoví obsah oznámení o přeshraničním uspořádání, který je velmi rozsáhlý 

a návodný. V příspěvku je popsáno, koho se oznamovací povinnost týká, dále specifické postavení 

zprostředkovatelů s profesní mlčenlivostí, parametry příslušnosti k EU a k ČR i charakteristické znaky 

(hallmarks) přeshraničních uspořádání. Charakteristické znaky jsou rozděleny do dvou základních 

kategorií, v první musí být vedle konkrétního znaku naplněn i test hlavního přínosu (main benefit test, MBT). 

Druhou sadu znaků tvoří kategorie, které naplní tuto povahu bez dalšího, a skutečnost, že žádným  

z hlavních přínosů není daňová výhoda, nezbavuje povinné osoby povinnosti takové uspořádání oznámit. - 

Poznámky.  

Ivan Macháček  

Prokázání odpočtů dle § 15 ZDP v rámci ročního zúčtování a v rámci daňového přiznání    

Daně a právo v praxi, Sv. 25, (2020) č. 4, s. 19-24  

Bližší pohled na uplatnění odpočtů od základu daně z příjmů fyzických osob. Autor se zaměřuje na 

nutné náležitosti prokázání pro uplatnění nezdanitelné části základu daně dle § 15 zákona o dani z příjmů. 

Přibližuje odpočet hodnoty daru, odpočet úroků, příspěvků na penzijní připojištění se státním 

příspěvkem, na penzijní pojištění a na doplňkové penzijní spoření, odpočet pojistného na soukromé 

životní pojištění, zaplacených členských příspěvků a úhrad za zkoušky. Věnuje se také prokazování 

nezdanitelných částí v rámci ročního zúčtování. 
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Václav Benda  

Vracení nadměrného odpočtu a změny v roce 2020    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 28, (2020) č. 5, s. 17-21  

Novelou zákona o DPH, která je v legislativním procesu a měla by nabýt účinnosti v průběhu r. 2020, 

je navrhováno upravit v návaznosti na novelizaci daňového řádu pravidla pro vracení nadměrného 

odpočtu. Autor nejprve vymezuje základní pojmy týkající se vzniku a vrácení nadměrného odpočtu 

DPH a shrnuje základní podmínky pro uplatňování odpočtu daně. Poté charakterizuje právní úpravu 

vracení nadměrného odpočtu podle § 105 zákona o DPH. Následně představuje navrhované změny 

pravidel pro vracení nadměrného odpočtu, upozorňuje na zavedení institutu zálohy na nadměrný 

odpočet a na faktické prodloužení lhůty pro vrácení tohoto odpočtu. -- Viz také čas. Daně a účetnictví 

bez chyb, pokut a penále č. 4-5/2020, s. 49-51 a DPH aktuálně č. 8/2020, s. 1-3. 

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. 4  

Význam „bydliště“ pro účely daně z příjmů fyzických osob (s. 2-9); Daň z nemovitých věcí: pozemky, 

které nelze žádným způsobem využívat, aneb před novelou a po novele (s. 10-15); Zaměstnanecké 

benefity aneb co může finanční úřad namítat a na co si dát pozor (s. 16-18); Prokázání odpočtů dle 

§ 15 ZDP v rámci ročního zúčtování a v rámci daňového přiznání (s. 19-24); Zdravotní pojištění a 

autorské honoráře (s. 25-28); Důležitá soudní rozhodnutí ohledně převodu majetku (s. 29-30); 

Způsoby nabytí a pozbytí majetku v podnikání (s. 31-37); Úrok z neoprávněného jednání správce daně 

a lhůta pro placení daně (s. 41-43); Daňová exekuce: mocná zbraň správce daně (s. 44-48); Věděl nebo 

vědět mohl: výběr z judikatury správních soudů (s. 49-56).  

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále   

Sv. 21, (2020) č. 6  

Koronavirus a daně (s. 7-11); Nemovité věci - nájem a daň z příjmů (s. 15-19); Podílové fondy - 

odkup z daňového pohledu (s. 20-23); Student a jeho zdanění (s. 24-27); Nedobytná pohledávka a 

DPH (2. část): oprava základu daně (s. 33-36); Knihy, noviny, časopisy a DPH (s. 41-44); 

Vnitropodnikové směrnice (1. část) (s. 49-53); Zálohy poplatníků (3. část) na daně z příjmů (s. 62-67); 

Srážky ze mzdy - nově (s. 68-71); Nebezpeční koronaviru: mzdové a sociální nároky (s. 72-73).  

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK   

Sv. 28, (2020) č. 5  

Možná doporučení a přijatá opatření v daňové oblasti související s koronavirem (s. 3-10); Blíže k některým 

ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 4. část (s. 11-16); Vracení 

nadměrného odpočtu a změny v roce 2020 (s. 17-21); Vybrané závěry Koordinačního výboru Komory 

daňových poradců – 1. část (s. 22-29); Rezerva nebo dohadné účty? (s. 30-32); Náhrada škody v bouřlivém 

období – nouzový stav a náhrada škody a ušlého zisku (s. 39-41).  

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

Sv. 2020, č. 8  

Práce z domova z hlediska pracovního a daňového práva (s. 1-5); Spojené osoby z pohledu DPH - 

dotazy a odpovědi (s. 5); Oprava základu daně u nedobytných pohledávek (s. 6-8).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2020, č. 8  

Změny v DPH vyplývající z novelizace daňového řádu - sněmovní tisk č. 580 (s. 1-3); Podání 

daňového přiznání - včetně opatření souvisejících s pandemií ve vztahu k daňovým přiznáním (s. 3-5); 

Likvidace poškozeného zboží z hlediska DPH - dotazy a odpovědi (s. 7); Převoz zboží na provozovnu 

na Slovensko - dotazy a odpovědi (s. 7); DPH při prodeji nemovitosti - dotazy a odpovědi (s. 7-8); 

DPH a registrace v Norsku - dotazy a odpovědi (s. 8). 
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DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2020, č. 9  

Vliv mimořádných opatření na DPH - prodlení s podáním a platbou DPH, pozdní podání kontrolního hlášení, 

prominutí DPH u bezúplatných plnění, prominutí DPH u darů zdravotnického materiálu a u ostatních 

darů, osvobození dovozu vybraného zboží (s. 1-4); Jak se daně platí? - právní úprava a praktické 

otázky ohledně placení daní (s. 4-8).  

Účetnictví v praxi   

Sv. 24, (2020) č. 4  

Evidence tržeb od 1.5.2020, resp. po ukončení nouzového stavu (s. 4-10); Kdy se DPH odvádí? (s. 11-14); 

Fakturace osobám ze třetích zemí, které jsou zároveň plátci v ČR (s. 15-18); Inventarizace zásob může 

mít dohru také v DPH (s. 19-23); Daňová evidence u poplatníků daně z příjmů fyzických osob (s. 24-31).   

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

Thorsten Polleit, Marcel Flatzcher ; rozhovor vedla Malte Fischer   

"Unser Geldsystem dient nur einer kleinen Elite"    

"Náš peněžní systém slouží pouze malé elitní skupině"   

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 12, S. 38-40  

Nízké úroky, záplava peněz, digitální měny – němečtí ekonomové T. Polleit a M. Fratzscher se přou 

o správný kurs měnové politiky, roli centrálních bank a důležitost důvěry v peníze budoucnosti.   

Kateřina Frouzová, Jaroslav Krejčí   

ČNB bude silnější. Dočasně : vláda si vytvořila prostor pro výhodnější financování schodku    

Hospodářské noviny, Sv. 64, (2020) č. 71 (9.4.2020), s. 1  

Blíže k zákonnému rozšíření kompetencí České národní banky, které jí umožní snáze ovlivňovat dění 

na finančních trzích. Centrální banka bude moci mimo jiné nakupovat státní dluhopisy pro stabilizaci 

dluhopisového trhu. V situaci prohloubení schodku státního rozpočtu se pomoc centrální banky na trhu 

dluhopisů může také hodit vládě, aby mohla zabránit růstu úroků u státních půjček. Ozývají se ale i hlasy 

kritické k tomuto řešení. -- Komentář k tématu viz s. 12.   

Ulf Sommer   

Der perfekte Börsensturm    

Dokonalá bouře na burze  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 45 (4.3.2020), S. 28  

Komentář k propadu akciových trhů v důsledku koronavirové epidemie. Autor akcentuje příčiny na 

společenské úrovni a ekonomické dopady koronaviru vidí jako "dokonalou bouři", která byla 

spouštěčem propadu v dlouhodobě neudržitelném stavu. Komentuje roli bank v nadhodnocení akcií.   

Astrid Dörner, Martin Greive   

Die Fed handelt, die G7 zögert    

Fed jedná, G7 váhá  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 45 (4.3.2020), S. 4  

Fed v reakci na ohrožení amerických trhů snížil úrovou sazbu o 0,5 %, dle odhadů může být sazba 

snížena až na nulu. Výnosy z dluhopisů tak klesají, u dvouletých státních dluhopisů až pod 1 %. 

Cla na čínské zboží zůstanou zachována. Skupina G7 zatím konkrétní kroky nepředstavila.   

Jan Mallien  

Die neue Stärke des Euros : Devisen    

Nová síla eura  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 48 (9.3.2020), S. 37  

Kurz eura vůči dolaru posílil na nejvyšší hodnotu (1,1284 USD za euro) od května 2017. Děje se tak 

v důsledku snižování úrokových sazeb Federální rezervním systémem (Fed) a dlouhodobou americkou 

strategií flexibilního kurzu dolaru. 
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A. Dörner, C. Volkery, F. Wiebe   

Die Notenbanken greifen ein    

Emisní banky zasahují   

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 45 (4.3.2020), S. 37  

Shrnutí možnosti podpůrných zásahů centrálních bank, především Evropské centrální banky a Fedu. 

Krátce jsou zmíněny ostatní centrální banky (Austrálie, Čína). Měnověpolitická opatření mají shodně 

základ ve snižování úrokových sazeb.   

Jannik Deters  

Die Preisfrage der Pandemie    

Cenová otázka pandemie  

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 16, S. 40-41  

Globální koronavirová krize by také mohla změnit míru inflace v Německu a eurozóně. Mnoho 

ekonomů se domnívá, že virus povede ke zvýšení spotřebitelských cen ve střednědobém a 

dlouhodobém horizontu.  

By Gita Gopinath, Emine Boz, Camila Casas, Federico J. Díez, Pierre-Olivier Gourinchas, and Mikkel 

Plagborg-Møller  

Dominant currency paradigm    

Paradigma dominantní měny   

The American Economic Review, Vol. 110, (2020) No. 3, p. 677-719  

Autoři v článku vytvářejí tzv. "paradigma dominantní měny" (dominant currency paradigm), ve kterém 

jsou zahrnuty tři faktory: vykazování cen v dominantní měně, používání dovezených vstupů při výrobě 

a tzv. strategické cenové komplementarity. Paradigma je následně testováno na rozsáhlém souboru dat 

ze zahraničního obchodu a na souboru dat o kolumbijském vývozu a dovozu. Autoři dochází k několika 

závěrům o souvislosti zahraničního obchodu, měnového kurzu a dalších dílčích faktorů. - Poznámky.  

Chinese rate trap   

Čínské úrokové sazby v pasti   

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9188, p. 63  

O komplikovaném systému úrokových sazeb v Číně a o tom, co vypovídají o fungování tamního 

finančního systému. Vznik komerčních bank byl v Číně povolen na konci 70. let, objevily se flexibilní 

úrokové sazby a zdálo se, že systém funguje na principech moderního centrálního bankovnictví a 

že směřuje k čím dál větší liberalizaci. Pandemie COVID-19 a související diskuze o snižování fixních 

depozitních sazeb ale odhalily, že liberalizace není zdaleka tak velká a podporovaná. Čínské úrokové 

sazby jsou mnohem nižší, než odpovídá hospodářskému růstu; banky jsou navzdory nízkým sazbám 

vysoce ziskové. Vysoká ziskovost bank umožňuje rozšiřovat objem půjček, které následně podporují 

hospodářský růst. Dlouhodobým rizikem tohoto modelu je neefektivita, v krátkodobém horizontu je 

však hrozbou právě liberalizace, jež je spojena s vyšším rizikem v oblasti finanční stability. Zdá se, 

že plná liberalizace finančního systému v Číně bude muset počkat.  

Julian Heissler  

Money first : Notenbank    

Peníze především : centrální banka   

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 8, S. 40-41  

Americký prezident Trump neustále zpochybňuje nezávislost centrální banky. Potřebuje levné peníze, 

aby ve volebním roce podpořil ekonomiku. Nyní nominuje do vedení Fedu Judy Shelton, 

vykonavatelku své vůle - hrozbu pro jeho pověst.  

Jan Langmeier   

Ozdravné postupy a řešení krize finančních a úvěrových institucí    

Obchodní právo, Sv. 29, (2020) č. 3, s. 15-26  

Článek se věnuje ozdravným postupům a řešením krize u finančních institucí, které jsou v českém 

právním řádu relativně novými pojmy, převzatými na základě transpozice evropské směrnice     

č. 2014/59/EU (tzv. Směrnice BRRD) do zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení 

krize na finančním trhu. Směrnice BRRD je součástí rozsáhlejší legislativy EU, která byla přijata jako 
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reakce na globální finanční krizi z r. 2008. Nosným projektem EU v této oblasti je bankovní unie, 

jejímž členem ČR doposud není, nicméně některé části této legislativy a nosných myšlenek bankovní 

unie byly do českého právního řádu implementovány. - Poznámky.  

Karolína Vozková  

The impact of fee income share on EU banks' performance and its implications for drivers of 

banks' business model changes  [elektronický zdroj]   

Vliv podílu příjmů z poplatků na výkonnost bank v EU a dopady na faktory ovlivňující změny 

modelu podnikání bank  

Prague economic papers, Vol. 29 (2020), No. 2, p. 226-248  

Autorka analyzuje vztah mezi podílem příjmů z poplatků a výkonností bank v Evropské unii. Použita 

je metoda SGMM (System Generalized Method of Moments) na souboru dat 329 evropských bank 

z let 2005-2014. Příjmy z poplatků se podílí na celkových příjmech evropských bank přibližně 30 %. 

Banky, které jsou na poplatcích více závislé, jsou častěji rizikovější a méně ziskové. Udržování určité 

úrovně příjmů z poplatků může být spíše motivováno snahou udržet si dostatečnou ziskovost, než 

snahou o odlišení se od ostatních bank. Podíl příjmů z poplatků závisí jak na obchodním modelu 

banky, tak na situaci na trhu (makroekonomických faktorech). - Poznámky. Plný text dostupný z: 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/04/Prague_Economic_Papers_2_2020_s.226-248.pdf   

This time we're different : banks and the economic emergency   

Tentokrát jsme na tom jinak : banky a hospodářská nouze   

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9189, p. 55-56  

Banky byly před propuknutím pandemie COVID-19 v daleko lepším stavu, než před krizí v r. 2007. 

Jak moc je tedy pandemie poškodí? Díky dříve přijatým opatřením jsou banky odolnější, opatření 

(např. kapitálové požadavky) nicméně nepočítala se situací, jako je pandemie COVID a její 

ekonomické dopady. Bezprostředně banky ohroženy nejsou, výzvou je však téměř úplné zastavení 

velkých ekonomik na neurčitou dobu. Analytici v některých zemích (Itálie, Velká Británie) se obávají, 

že menší banky a nebankovní poskytovatelé nemusí pandemii přežít. 

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. 4  

Podniky řeší přímé dopady Covid-19, ale vnímají potřebu udržet si dlouhodobou konkurenceschopnost 

(s. 5); Investiční aktivita na nule, nebo jedinečná šance? (s. 9); Covid-19? Velcí hráči "zatím" 

nepanikaří - investiční aktivita pojišťoven a penzijních společností (s. 12-14); Je třeba podstatně 

změnit mentalitu občanů i firem - rozhovor s náměstkyní ministryně financí L. Dupákovou o rozvoji 

kapitálového trhu v ČR (s. 16-19); Výběr aktuálních kroků regulátorů a jiných autorit v reakci na 

Covid -19 (s. 22-24); BCPP: pokles cen zvedl zájem o akcie, problémy zůstávají (s. 29); Kvůli 

procentu navíc lze přijít o vše - dluhopisy (s. 30-31); Příležitost nejen pro miliardáře - fondy 

kvalifikovaných investorů (s. 34-35); Investoři by neměli panikařit, ale držet se své strategie - 

rozhovor s M. Řezáčem (s. 38-41); Epidemie koronaviru spolufinancování projektů neohrozí - 

Národní rozvojový fond (s. 42-43); České banky ve víru revoluce - koronavirová pandemie (s. 46-47); 

Slovenské banky v boji proti Covid-19 (s. 48-49). 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Werner Plumpe ; rozhovor vedla Malte Fischer   

"Das hat Folgen wie ein Krieg"    

"Má to důsledky jako válka"  

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 14, S. 40-42  

Rozhovor s německým historikem Wernerem Plumpe, který varuje, že pandemie koronaviru má 

schopnost vyvolat druhou světovou hospodářskou krizi. Ultra uvolněná měnová politika centrálních 

bank a státní intervence na trhu připravily ekonomiku o její odolnost.   

Dennis Huchzermeier, Bernhard Köster, Axel Schrinner   

Corona verzögert Erholung    

Korona zdržuje zotavení  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 47 (6.3.2020), S. 12  

Dopady epidemie koronaviru na mezinárodní hospodářskou situaci zpomalily zotavování německé 

průmyslové produkce. Po šesti sestupných kvartálech však Handelsblatt Research Institute (HRI) 

predikuje růst pro r. 2020 o 0,8 %, pro následující rok o 1 %. Zotavení německého průmyslu způsobil 

mj. výpadek subdodávek z Číny. Očekáváno je zpomalení soukromého sektoru a výstavby bytů.   

Henryk Hielscher   

Der perfekte Sturm    

Dokonalá bouře  

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 12, S. 15-22  

Koronavirový šok přiostřil boj o přežití dodavatelů autodílů. Banky jsou nervózní, investoři opatrní a 

výrobci automobilů masivně tlačí na své dodavatele a někdy dokonce též na jejich insolvenční 

správce. Německý automobilový průmysl jako klíčové odvětví upadá do stále hlubší krize.   

Chirstof Kerkmann, Andrea Cünnen, Sha Hua, Katharina Kort, Maike Telgheder   

Die Gewinner der Krise    

Vítězi krize  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 48 (9.3.2020), S. 4-5  

Článek zevrubně analyzuje reakce trhů a firem především severoatlantického prostoru na krizi 

vyvolanou pandemií koronaviru. Kolektiv autorů poukazuje na aktuální trendy v oblasti práce, výroby 

a burz. Řada menších firem přeorientovala výrobu na aktuální poptávku po ochranných pomůckách, 

shodně s tím jsou stabilní až stoupající akcie firem, které vyrábějí ochranné pomůcky dlouhodobě 

(Dräger, 3M). Současně reaguje trh na sílící trend práce z domova, vyšší poptávku po službách a zboží 

zaznamenaly společnosti provozující služby videohovorů a roste poptávka po laptopech. Ve stejném 

duchu roste poptávka po konzervovaných potravinách a službách spojených s prací z domova, 

především dovozy domů. Burzy zaznamenaly největší pohyby od r. 2008, v oblasti farmacie rostou 

akcie od začátku krize.  

Lena Schipper  

Loosening up : special report on South Korea    

Uvolňování : zvláštní zpráva o Jižní Koreji   

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9189, centr. sect. (12 p.)   

V Jižní Koreji dochází v posledních letech ke změnám společenských a ekonomických norem. Vzniká 

myšlenkový střet svobody jedince a závazků vůči celé společnosti, tempo hospodářského růstu 

zpomaluje a ekonomika závislá na exportu se v budoucnu bude muset snažit najít další zdroje růstu. 

V této speciální příloze jsou obsaženy články o hospodářské situaci v Jižní Koreji, o podnikání, 

genderové diskriminaci, kultuře, politice i o aktuálních vztazích se Severní Koreou. 
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Jakob Blume  

OPEC will Fördermenge drastisch drosseln    

OPEC drasticky přiškrtí těžbu  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 47 (6.3.2020), S. 29  

OPEC v rámci stabilizačních opatření utlumí těžbu ropy o milion barelů denně, členské státy OPEC+ 

by měly snížit těžbu o půl milionu, čímž by se těžba dostala na minimum od r. 2003. Prozatím nejasný 

je postoj Ruska a Saudské Arábie. Cena Brentu klesla od lednového maxima o 25%.  

Radek Matějka  

Průmysl v roce 2019 a výhled do budoucnosti    

Statistika & my, Sv. 10, (2020) č. 2, s. 25-26  

Stručné hodnocení vývoje průmyslu ČR z dlouhodobé perspektivy a výsledků za r. 2019. Podrobněji 

ke krátkodobé statistice průmyslu a vývoji základních ukazatelů (index průmyslové produkce, 

zaměstnanost v průmyslu, hodnota nových zakázek). Následně představení a hodnocení vývoje s ohledem 

na situaci v Evropské unii. Česko se zařadilo mezi deset zemí EU s meziročním poklesem průmyslové 

výroby, nejhorší výsledek vykázalo Německo. V závěru pohled na dynamiku indikátoru důvěry 

v průmyslu. -- Viz i další příspěvky tematické přílohy o průmyslu v ČR na s. 21-24 a 27-31. – 

Statistika zaměstnanosti v průmyslu viz s. 36-37.  

Astrid Dörner, Jan Hildebrand, Thomas Jahn, Florian Kolf, Ingo Narat, Michael Scheppe, Thomas 

Sigmund, Michael Verfürden, Gregor Waschinski, Christian Wermke, Frank Wiebe, Anke Rezmer   

Raus aus der Angstfalle    

Ven z pasti strachu  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 47 (6.3.2020), s. 44-49  

Obsáhlý rozbor vlivu koronavirové pandemie na psychiku a v důsledku na ekonomiku. Důraz je 

kladen na německý prostor, jsou uvedeny příklady ze soukromého sektoru, opatření spolkových vlád a 

zmíněna je situace kolem programu vládní pomoci. Významná část článku je věnovaná analýze trendů 

v investičním prostředí, oslovení odborníci se shodují na zdrženlivosti jako vhodné taktice.   

Karolína Zábojníková  

Rostoucí propast mezi metropolí a regiony    

Statistika & my, Sv. 10, (2020) č. 2, s. 14-15  

Bližší pohled na statistické údaje o hrubém domácím produktu (HDP) v regionálním členění ČR za r. 2018. 

Tento soubor údajů je dokladem výrazného ekonomického rozvoje, který v posledních letech Česko 

zažívá. Autorka porovnává dynamiku hospodářského růstu v jednotlivých regionech, regionální podíly 

na tvorbě českého HDP, odvětvovou strukturu vytvořené hrubé přidané hodnoty, hodnotu HDP na 

osobu i disponibilní důchod domácností na jednoho obyvatele regionu. Uvádí, že s výjimkou Prahy 

nejsou ve zbytku republiky ekonomické rozdíly mezi kraji tak výrazné. Z pohledu ukazatele HDP na 

osobu upraveného o cenovou hladinu patří Praha mezi nejbohatší regiony Evropy (v r. 2017 

dosahovala 187 % průměru EU). Graf ukazuje reálný růst HDP v jednotlivých krajích v letech 2017 a 2018  

Agnieszka Leszczyńska-Paczesna  

Sectoral price stickiness and inflation persistence in Poland : a two-sector DSGE approach  

[elektronický zdroj]   

Sektorová strnulost cen a přetrvávání inflace v Polsku : dvousektorový DSGE přístup  

Prague economic papers, Vol. 29 (2020), No. 2, p. 152-186  

Autorka v článku předkládá model, který umožňuje analyzovat cenotvorbu v malé otevřené 

ekonomice, jako je např. Polsko. Model bere v úvahu rozdíly mezi různými sektory při stanovování 

cen. S využitím dat z Polska z let 1999-2017 byly identifikovány významné rozdíly ve strnulosti cen a 

v inflaci mezi různými sektory (výroba potravin, energie vs. produkce jiného zboží a služeb). - 

Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/04/Prague_Economic_Papers_ 

2_2020_s.152-186.pdf   

 

 

 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/04/Prague_Economic_Papers_2_2020_s.152-186.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/04/Prague_Economic_Papers_2_2020_s.152-186.pdf
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Jonathan Rosenthal   

The African century : special report on Africa    

Století Afriky : zvláštní zpráva o Africe  

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9187, centr. sect. (12 p.)   

Jihoafrický prezident Thabo Mbeki hovořil v r. 1999 o nadcházejícím století jako o "Století Afriky". 

Hospodářská situace se v Africe v novém tisíciletí vyvíjela poměrně slibně, hospodářský růst však 

výrazně poškodil pokles cen komodit v r. 2014. V této zvláštní příloze je ukázáno, že i přes různé 

nepříznivé faktory a problémy bude pravděpodobně Afrika v budoucnu hrát ve světě mnohem větší 

roli než dříve, zejména po r. 2050. Pokrok je nevyhnutelný, pravděpodobně však nebude rozložen 

rovnoměrně. Jednotlivé články přílohy se věnují hospodářské a demografické situaci, migraci, 

bezpečnostním otázkám, zemědělství a klimatu či nerovnostem mezi zeměmi.   

Upside down   

Vzhůru nohama  

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9189, p. 53-54  

O situaci na trhu s ropou v době pandemie COVID-19 i před ní. Poptávka po ropě v důsledku omezení 

dopravy výrazně klesla, což spolu s cenovou válkou mezi Saudskou Arábií a Ruskem přispělo k tomu, 

že se ceny ropy nyní pohybují na nejnižší úrovni za posledních 20 let. Otázkou je, jak situace bude 

vypadat, až se opatření začnou uvolňovat, a zda bude mít pandemie na odvětví dlouhodobé dopady 

kvůli možným změnám zvyklostí (preference práce na dálku či úpravy dodavatelských řetězců).   

Benedikt Becker, Sven Böll, Sophie Crocoll, Max Haerder, Cordula Tutt  

Was kostet die Rückkehr zur Normalität?    

Kolik stojí návrat k normálu?  

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 17, S. 28-32  

I když stagnace kvůli koronaviru brzy skončí, německé hospodářství bude ještě dlouho trpět. Proto potřebuje 

co nejdříve konjunkturní program, bez chyb minulosti. Němečtí politici se shodují na potřebě snížení 

daní, cíleného investování a odbourávání byrokracie. -- Další články k tématu na s. 32-34 a 44-45.  

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Peter Köhler, Anke Rezmer   

Aus Krise lernen    

Poučit se z krize  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 47 (6.3.2020), S. 36-37  

Zevrubná komparace dopadu mezinárodních krizí na akciový trh. V článku je zmíněna korejská válka, 

karibská krize, válka v Perském zálivu, 11. září a epidemie SARS. Druhá část článku nastiňuje 

možnosti investorů a investičních strategií. Vyslovuje převažující názor, že krize je pouze dočasná.   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Peter Baláž, Michaela Královičová, Dušan Steinhauser   

Foreign trade as a tool to strengthen the EU's competitiveness against China : (a case of the 

service sector)  [elektronický zdroj]   

Zahraniční obchod jako nástroj pro posílení konkurenceschopnosti EU vůči Číně : (případ 

sektoru služeb)  

Prague economic papers, Vol. 29 (2020), No. 2, p. 129-151  

Autoři v článku analyzují obchodní vztahy mezi EU a Čínou a mezi EU a USA. S využitím údajů 

o obchodním deficitu EU s Čínou a indexu komplementarity obchodu (trade complementarity index) 

bylo zjišťováno, zda se obchod mezi oběma subjekty vyznačuje komplementaritou. Tato hypotéza byla 

zamítnuta. Naopak u obchodu mezi EU a USA je komplementarita vysoká. Evropská unie by proto 

mohla posílit svoji vyjednávací pozici vůči Číně prohloubením obchodní diverzifikace. Dále by EU 

měla využít růstový potenciál v oblasti služeb a soustředit se na své přirozené obchodní partnery spíše 

než na Čínu. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.731   

https://doi.org/10.18267/j.pep.731
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Radmila Krkošková  

Relationship between the Brent oil price and the US dollar exchange rate  [elektronický zdroj]   

Vztah mezi cenou ropy Brent a měnovým kurzem amerického dolaru   

Prague economic papers, Vol. 29 (2020), No. 2, p. 187-206  

Autorka analyzuje vztah nominálního kurzu amerického dolaru, ceny ropy Brent a dalších komodit 

(kovy, zemědělské plodiny, zlato) v letech 1994-2018. Bylo zjištěno, že oslabení amerického dolaru je 

spojeno s vyššími cenami komodit, přičemž závislost obou faktorů platí oběma směry. Následně byl 

zkoumán dlouhodobý vztah mezi dalšími faktory (cena ropy Brent, efektivní měnový kurz dolaru, 

průmyslová produkce v zemích OECD, reálná úroková sazba dolaru, aj.). - Poznámky. Plný text 

dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/04/Prague_Economic_Papers_2_2020_s.187-206.pdf   

Special delivery   

Zvláštní zásilka  

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9189, p. 59  

Pandemie COVID-19 dopadla na finanční trhy po celém světě. Rozvojové země se potýkají s kapitálovými 

úniky. Mohla by jim pomoci zvláštní práva čerpání (special drawing rights, SDR)? Cílem tohoto 

nástroje vytvořeného na konci 60. let minulého století bylo snížení závislosti světa na dolaru, 

vzhledem ke změnám v 70. letech byl ale nástroj použit za celou historii pouze třikrát, naposledy v r. 2009. 

Jako zdroj likvidity mají zvláštní práva čerpání přesto svůj význam. Spojené státy se však prozatím 

nasazení SDR z různých důvodů brání.   

Strategic pile-up   

Ochrana strategických odvětví a řetězová reakce  

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9189, p. 51  

V reakci na pandemii COVID-19 se mnohé země uchylují k vývozním restrikcím. Vzrůstají názory, že určitá 

odvětví jsou v období nejistoty tak strategická, že je třeba speciálních opatření na  jejich ochranu. 

Do jaké míry jsou tyto myšlenky smysluplné a žádoucí? V principu je snaha chránit strategická odvětví 

správná, skýtá ale mnoho nebezpečí – neurčitá pravidla např. někdy vedou státy k protekcionistickým 

opatřením i v sektorech, které nelze považovat za nezbytné a které jsou spíše vnímány jako „národní 

chlouba“ (např. aerolinie). Státy by měly brát v úvahu, jaké náklady jsou s protekcionistickými 

opatřeními spojené. Dalším negativním doprovodným jevem je řetězová reakce – činy, které se zdají 

být v zájmu jednotlivých zemí, povedou ke světu plnému nedůvěry, který je špatný pro všechny. -- 

O záchranách firem ze strany států viz i článek v č. 9188/2020, s. 51-52.  

Podnik a podnikání  

Jens Koenen  

Corona forciert die Auslese am Himmel    

Korona stupňuje třídění na obloze  

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 48 (9.3.2020), S. 16-17  

Omezení pohybu osob a uzavírky hranic v rámci prevence šíření koronaviru se znatelně dotkly i leteckých 

společností. V článku je podrobněji popsána situace Lufthansy, Norwegian Air, Alitalia, Ryanair a Easyjet. 

Autor se zabývá zadlužením leteckých firem, jejich reakcí na pokles tržeb a střednědobým výhledem.   

Exit unicorns, pursued by bears : anatomy of an investing bubble   

Jednorožci odcházejí, následováni medvědem : anatomie investiční bubliny  

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9188, p. 56-58  

Obchodní modely mnoha start-upů založené na ztrátách a rychlém růstu byly zpochybňovány již před 

pandemií COVID-19, stejně tak jako jejich valuace. V posledním desetiletí bylo do start-upů ve 

velkém investováno, určitá euforie však postupně začala opadat a některé z firem začaly krachovat 

(mj. např. WeWork). V důsledku pandemie lze v odvětví očekávat další otřesy. 
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By Marina Halac, Ilan Kremer, and Eyal Winter   

Raising capital from heterogenous investors    

Získávání kapitálu od heterogenních investorů   

The American Economic Review, Vol. 110, (2020) No. 3, p. 889-921  

Autoři se zabývají z teoretického pohledu získáváním financí od investorů pro podporu určitého projektu. 

Projekt je úspěšný jen tehdy, překročí-li získaný kapitál určitou hranici a firma poskytuje investorům 

platby, které jsou závislé na úspěchu projektu. V článku je navrženo schéma, které obsahuje i variantu 

nejúspěšnější pro firmu. Zvažováno je posuzování investorů v závislosti na jejich velikosti. - 

Poznámky.  

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Jiří Vopátek  

Řádný starobní důchod s parametry pro rok 2020    

Národní pojištění, Sv. 51, (2020) č. 3, s. 8-14  

Autor přibližuje, jakým způsobem probíhá stanovení věku pro řádný odchod do starobního důchodu, 

mimo jiné s ohledem na počet vychovaných dětí a další ukazatele. Zároveň poskytuje statistický 

přehled o datech souvisejících s pobíráním starobního důchodu - zmiňuje např. jeho průměrnou výši, 

která se v r. 2019 pohybovala na 13 426 Kč. Článek dále přináší přehled podmínek nutných k přiznání 

důchodu, jimiž je minimální doba pojištění v délce trvání 35 let a dosažení důchodového věku. Autor 

se rovněž věnuje otázce, co ovlivňuje výši důchodové dávky a s pomocí přehledných tabulek nabízí 

modelové výpočty pro celkem pět variant. Uvedené modelové příklady přibližují fungování důchodového 

systému v ČR a přispívají k lepší představě o výši nově vyměřené důchodové dávky pro r. 2020. - 

Poznámky.  

Petr Gola  

Souběh příjmů a dávek s důchodem    

Národní pojištění, Sv. 51, (2020) č. 4, s. 8-10  

Článek se věnuje pracovním možnostem důchodců, kteří nejsou pouze příjemci státního důchodu, 

ale zároveň stále zůstávají v pracovním poměru a pobírají příjem. Starobní důchodci mohou mít 

libovolně velké pasivní nebo aktivní příjmy, a pakliže se nejedná o předčasné důchodce, nevztahuje se 

na ně žádné příjmové omezení. Autor uvádí celkem 10 životních situací a popisuje, zda za daných 

podmínek osoby k důchodu mohou nebo nemohou pobírat dodatečný příjem. V jednotlivých kapitolách 

zmiňuje např. pravidla pro přiznání daňových slev, daňových bonusů a rozebírá rovněž problematiku 

invalidního důchodu v kombinaci s mateřskou nebo důchodu kombinovaného s podporou v nezaměstnanosti.  

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Kateřina Staňková, David Hauser   

Nová pravidla pro realitní zprostředkovatele    

Právní rádce, Sv. 28, (2020) č. 3, s. 52-53  

Informace o novém zákonu č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování, jehož hlavním cílem je 

vymezení základního právního rámce realitního zprostředkování, posílení ochrany klientů a zvýšení 

důvěry v realitní služby. Autoři charakterizují podmínky výkonu činnosti realitního zprostředkovatele, 

smlouvu o realitním zprostředkování i způsoby posílení ochrany spotřebitelů. Zmiňují také problém 

týkající se nabytí účinnosti nového zákona. - Poznámky.  

Karolína Zábojníková  

Růst cen nemovitostí zůstal vysoký    

Statistika & my, Sv. 10, (2020) č. 2, s. 16   

Statistický pohled a porovnání vývoje cen nemovitostí v ČR a ostatních státech Evropské unie ve 3. čtvrtletí 

r. 2019. Podle údajů Eurostatu se ČR stále drží mezi zeměmi, kde nemovitosti zdražovaly nejrychleji, 

meziroční navýšení je velmi vysoké (8,6 %). Průměrný meziroční přírůstek cen nemovitostí v EU činil 4,1 % 

a růst se ve srovnání s r. 2018 mírně snížil. V současnosti rostou ceny nemovitostí rychleji v zemích, 
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které do EU vstoupily po r. 2000. Graf ukazuje meziroční růst indexu cen nemovitostí v jednotlivých 

členských státech EU. -- Více k vývoji cen bydlení v ČR viz Profi poradenství a finance č. 2/2020, s. 28-29 

a s. 26-27. -- Statistiku nákladů na bydlení v EU přináší Statistika & my č. 1/2020, s. 8.   

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví   

Sv. 97, (2020) č. 1  

Digitální příležitosti a rok 2020 - zákon o právu na digitální služby a zákon o bankovní identitě (s. 7-9); 

Pojištění odpovědnosti ve světle nové judikatury - dvě rozhodnutí NS ČR (s. 10-11); Role distributorů 

pojištění v globálním AML systému (s. 12-15); Hromadné žaloby: situace v Evropě a ČR - Nová politika 

pro spotřebitele EU (s. 16-21); Úmrtí pojištěného a pojistníka v pojištění majetku (s. 22-27); Co čeká 

pojistný trh v roce 2020? - návrhy právních předpisů (s. 38); Statistika pojistného podvodu za rok 2019 

(s. 40-41); Vývoj pojistného trhu v roce 2019 a živelní škody v 1. čtvrtletí 2020 (s. 42-44); Pojištění 

v pravidlech INCOTERMS 2020 (s. 45-47); Ničivé požáry v Austrálii a role pojišťovnictví (s. 48-50). 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Antonín Daněk  

Dohody o pracovní činnosti a zdravotní pojištění v roce 2020    

Národní pojištění, Sv. 51, (2020) č. 3, s. 17-21  

Předmětem článku je problematika zdravotního pojištění u osob zaměstnaných  na základě dohody 

o pracovní činnosti. S ohledem na účast zaměstnance na zdravotním pojištění je rozhodující výhradně 

výše zúčtovaného hrubého příjmu a roli tudíž nehraje doba trvání příslušné dohody. Autor specifikuje 

pravidla, jež musejí být zaměstnavatelem, tedy plátcem pojistného, dodržena v případě, že dohoda o pracovní 

činnosti představuje jediný zdroj příjmů zaměstnance. Prostor je dále věnován přihlašování a odhlašování 

osob jako zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a povinnostem, které v této souvislosti pro zaměstnavatele 

vyplývají. Uvedeny jsou rovněž praktické příklady, které mohou sloužit jako návod k řešení situací 

spojených např. se souběhem dané smlouvy s výkonem samostatné výdělečné činnosti apod.   

Olga Bičáková  

Kurzarbeit v krizové situaci    

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 15, (2020) č. 6, s. 3-5  

Kurzarbeit označuje dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavateli a státem – zaměstnanci se zkrátí 

pracovní doba, ušlý příjem mu doplatí stát a zaměstnavatel se zaváže nepropouštět. Firmám tedy 

kurzarbeit umožňuje přečkat krizové období bez ztráty kvalifikovaných pracovníků a pro stát je hlavní 

výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst. Autorka podrobněji představuje tento účinný nástroj 

aktivní politiky zaměstnanosti a rozebírá, kdy a za jakých podmínek lze čerpat finanční podporu. 

Identifikuje náležitosti žádosti o příspěvek, jeho výši, obsah dohody o poskytnutí příspěvku uzavřenou 

mezi Úřadem práce a zaměstnavatelem i možné překážky v práci na straně zaměstnavatele.   

Richard W. Fetter  

Parametry nejen exekučních srážek ze mzdy se v roce 2020 mění třikrát    

Národní pojištění, Sv. 51, (2020) č. 4, s. 3-7  

Autor se věnuje aktuálnímu tématu, jímž je změna valorizace nezabavitelného minima, která vešla v platnost 

k 1.4.2020. Dále pak rozebírá změnu nejen exekučních srážek ze mzdy, jež začne platit od 1.7.2020, čímž se 

změní celková konstrukce nezabavitelných částek na povinného dlužníka i na vyživované osoby. Zatímco 

v minulých letech se parametry měnily pouze jednou ročně, v posledních dvou letech dochází k četnějším 

změnám, letos celkem ke třem. Parametry, na základě kterých se nezabavitelná částka z exekučních 

srážek vypočítává, závisí na normativu nákladů na bydlení a na výši životního minima, které jsou pravidelně 

jednou za rok valorizovány. Autor seznamuje s dosavadní výší rozhodných částek pro výpočet, věnuje se 

změnám souvisejícím se zvýšením životního minima a rovněž nové konstrukci nezabavitelných částek. 

Závěrem přichází s praktickými příklady porovnávajícími zvýšenou ochranu dlužníka. -- Ke zvýšení 

částek životního a existenčního minima viz Práce, mzdy a odvody... č. 6/2020, s. 36-38.  
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Poslanecká sněmovna podpořila projednávání vládního návrhu novely zákoníku práce   

Právní rozhledy, Sv. 28, (2020) č. 5, příl. Legislativa s. i-ii  

Informace o návrhu novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 689), jejímž cílem je transpozice evropské 

směrnice č. 2018/957/EU o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Změna se týká úpravy 

podmínek vysílání zaměstnanců v rámci přeshraničního poskytování služeb, jak je obsažena zejména 

v § 319 zákoníku práce. Součástí novely je i úprava nového právního institutu, tzv. sdíleného pracovního 

místa, který je novou formou flexibilního režimu práce. Je představena také nová koncepce dovolené a 

navrhované snížení administrativní náročnosti zaměstnavatelů. -- Podrobněji o institutu sdíleného 

pracovního místa viz Fórum sociální politiky č. 2/2020, s. 40-41 a Národní pojištění č. 5/2020, s. 17-20.  

Daniel G. Garrett, Eric Ohrn, and Juan Carlos Suárez Serrato   

Tax policy and local labor market behavior    

Daňová politika a chování lokálních trhů práce   

The American Economic Review, Vol. 110 (2020), No. 1 (Insights), p. 83-99  

Od r. 2002 jsou v USA u podnikových investic umožněny zrychlené odpisy (accelerated depreciation), 

což vede k poklesu investičních nákladů. Autoři analyzují vliv tohoto opatření na trh práce, konkrétně 

na zaměstnanost a výši příjmů. Obecně ovlivňuje federální daňová politika lokální trhy práce značným 

způsobem. V místech s výraznějším poklesem investičních nákladů dochází ke stabilnímu zvyšování 

zaměstnanosti i krátkodobému růstu příjmů. Na výši příjmů na zaměstnance (earnings-per-worker) 

však opatření nedopadá. - Poznámky.  

Richard W. Fetter  

Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání    

Národní pojištění, Sv. 51, (2020) č. 3, s. 3-4  

V souvislosti s nárůstem průměrné mzdy se od 1.1.2020 zvyšují maximální čás tky podpory       

v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Zároveň se zvyšuje i limit povoleného výdělku pro 

uchazeče o zaměstnání nepobírající podporu, a také pro pracovníky činné v nekolidujícím zaměstnání. 

Maximální výše podpory nyní může dosáhnout až 19 389 Kč měsíčně a to za podmínky, že žádost o ní 

byla podána v r. 2020, tedy kdykoliv po 31.12.2019. Podpora při rekvalifikaci byla navýšena na 

maximální částku 21 729 Kč měsíčně a to za obdobných předpokladů. Autor v článku kromě 

aktuálních změn vysvětluje postup za situace, kdy zaměstnanec není schopen doložit výši svého 

průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu.   

Štěpán Pastorek, Jakub Tomšej   

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí ve světle poslední novely    

Právní rozhledy, Sv. 28, (2020) č. 6, s. 191-196  

Autoři stručně analyzují změny, které se odehrály v oblasti zaměstnávání cizinců po přijetí zákona 

č. 176/2019 Sb., jenž novelizoval s účinností ke dni 31.7.2019 zákon o pobytu cizinců na území ČR. 

Identifikují praktické dopady novely a první zkušenosti se změnami v oblasti zaměstnávání cizinců 

(mimořádné pracovní vízum, duální zaměstnanecká karta, omezení týkající se možnosti cizince změnit 

zaměstnavatele v prvních šesti měsících, aplikace tzv. testu trhu práce aj.). Zjišťují také, do jaké míry 

novelizace odpovídá potřebám trhu práce v ČR. - 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. 6  

Kurzarbeit v krizové situaci (s. 3-5); Pandemie v zaměstnávání (s. 6-10); Nemocenské dávky v období 

pandemie (s. 11-14); Zákon o zaměstnanosti: novela (s. 15-16); Rodinný a pracovní život v paragrafech : 

nová směrnice EU 2019/1158/EU (s. 17-20); Na co má zaměstnanec nárok při skončení pracovního 

poměru (1.) (s. 21-23); EET po novele (s. 27-31); Životní a existenční minimum: nově (s. 36-38); 

Zaměstnanecké benefity a koronavirus (s. 39-45); Brexit a zdravotní pojištění v ČR (s. 47-49); OSVČ 

a zdravotní pojištění aktuálně (s. 50-53); Homeoffice a cestovní náhrady (s. 60-63); Dary přijaté 

příspěvkovými organizacemi (s. 66-69); Veřejně prospěšné práce pro obec (s. 70-72).  
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Právo  

Alena Kliková  

Aktuální stav rekodifikace veřejného stavebního práva    

Soudní inženýrství, Sv. 31, (2020) č. 1, s. 22-24  

Článek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním vývojem právní úpravy veřejného 

stavebního práva, a to ve vztahu k praktickým dopadům těchto změn. Stavební zákon v posledních 

letech neustále prochází změnami, které mají vést ke zrychlení a zjednodušení jednotlivých procesů 

vedoucích k povolování staveb. V současné době probíhá rozsáhlá rekodifikace nejenom stavebního 

zákona, ale veřejného práva jako celku, včetně reorganizace veřejné správy. Aktuální stav autorka 

charakterizuje jako projednávání paragrafového znění nového stavebního zákona. - Poznámky.  

Martin Muzikář   

Dědic v úpadku a jeho postavení v dědickém a insolvenčním řízení    

Ad Notam, Sv. 26, (2020) č. 1, s. 14-23  

Případy, kdy je účastníkem řízení o pozůstalosti dlužník v úpadku (a dochází tak k souběhu dědického 

a insolvenčního řízení), se v praxi vyskytují stále častěji. Příspěvek rozebírá jednotlivé fáze řízení 

o pozůstalosti, přičemž je zvláštní důraz kladen na praktické aspekty vypořádání pozůstalosti, což je 

obzvlášť důležité pro související insolvenční řízení ovládané mj. zásadou ochrany práv dědicových 

věřitelů. Poté jsou analyzovány jednotlivé typové situace, se kterými se lze v řízení o pozůstalosti 

setkat. Autor upozorňuje na jednotlivé problémy a nabízí nejvhodnější řešení a úpravy tak, aby 

dědické i insolvenční řízení probíhalo bez zbytečných problémů a ve vzájemném souladu. - 

Poznámky.  

Vladimír Plášil   

Exekuce minulého století    

Právní rádce, Sv. 28, (2020) č. 3, s. 30-33  

Autor příspěvku, který je prezidentem Exekutorské komory ČR, volá po nutnosti komplexní úpravy 

exekučního řádu. Uvádí, že zavedení profese soudních exekutorů významně ulevilo resortu 

spravedlnosti i věřitelům, nicméně výstavba moderního systému vymáhání práva, založené na dravosti, 

motivaci a inovacích, nebyla jednoduchá. Kriticky hodnotí, že na soudní exekutory je v současnosti 

svalována vina za vše špatné, co se týká systému vymáhání práva. Jako problém zmiňuje např. na 

úrovni zákona neregulovanou soutěž mezi soudními exekutory. Jako radikální řešení tohoto problému 

vidí zavedení systému místní příslušnosti a polemicky se vyjadřuje k návrhu ministerstva spravedlnosti 

k připoutání dlužníka k jednomu exekutorovi. Volá po jiném řešení regulace hospodářské soutěže 

mezi soudními exekutory. Ve slovenské právní úpravě vidí do značné míry inspirační zdroj české 

právní úpravy. -- Více k vymahatelnosti pohledávek a k teritorialitě na Slovensku viz s. 34-36.  

Tereza Mimrová  

Jaké jsou limity diskrece v rámci diskrečního svěřenského fondu?    

Právní rozhledy, Sv. 28, (2020) č. 6, s. 203-206  

Diskreční svěřenské fondy patří mezi nejběžnější typy svěřenských fondů, a to díky široké míře 

flexibility a možnosti lepšího přizpůsobení situacím, které mohou v budoucnu nastat. Článek 

vymezuje podstatu diskrečního svěřenského fondu a jeho zakotvení v občanském zákoníku. Nastiňuje 

možnosti a limity vymezení skupiny obmyšlených, poskytovaného plnění a postavení samotných 

obmyšlených. Následně se zaměřuje na postavení a míru diskrece svěřenského správce při výkonu 

jeho práv a povinností v rámci diskrečního trustu. - Poznámky. -- Blíže k vlastnictví vyčleněného 

majetku ve svěřenském fondu viz Bulletin advokacie č. 3/2020, s. 18-24.  

František Korbel   

Nový stavební zákon    

Bulletin advokacie, Sv. 2020, č. 3, s. 11-17  

Článek otevírá odbornou diskuzi k tématu nového stavebního zákona, který ruší všechny dosavadní 

povolovací procesy stavebního práva a zásadně mění kompetenční mapu veřejné správy. Zákon s polovičním 

rozsahem oproti stávající úpravě integruje desítky úřadů a má za cíl podle zadání vlády zjednodušit a 
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zrychlit nesmírně složité povolovací procesy do principu “jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko”. - 

Poznámky. -- Více ke změnám viz Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále č. 6/2020, s. 3-6.  

Kateřina Frumarová  

Odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění : jeho specifika i problematické aspekty    

Právní rozhledy, Sv. 28, (2020) č. 6, s. 212-216  

Vyvlastňovací řízení je tzv. zvláštním druhem správního řízení, kdy se postupuje subsidiárně podle 

obecné úpravy řízení ve správním řádu se zohledněním specifik stanovených především v zákoně 

o vyvlastnění. Rozhodnutí o vyvlastnění je značně složitým a vnitřně strukturovaným správním 

aktem. Autorka se zaměřuje na možnosti podání odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění, aktivní 

legitimaci k podání odvolání i na účinky tohoto odvolání. Dále rozebírá rozhodnutí o odvolání proti 

rozhodnutí o vyvlastnění. Autorka zdůrazňuje, že řádný opravný prostředek v podobě odvolání je 

upraven ve správním řádu, přičemž zákon o vyvlastnění stanoví ve vztahu k němu pouze jistá 

specifika, resp. odchylky od obecné úpravy. - Poznámky.  

František Nonnemann  

Osobní údaje jako platidlo?    

Právní rozhledy, Sv. 28, (2020) č. 5, s. 174-180  

Příspěvek popisuje legislativní změny ve formě evropské směrnice č. 2019/770/EU o některých 

aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb a směrnice č. 2019/2161/EU 

týkající se právní ochrany spotřebitele a přípravu jejich transpozice do českého práva. Autor se 

zaměřuje na případy, kdy jsou osobní údaje fakticky využívány jako protiplnění za služby poskytnuté 

provozovatelem určité online služby. V obou nových směrnicích se předpokládá, že i vztah, kdy 

spotřebitel za určitou službu fakticky platí svými osobními údaji, musí být považován za smluvní 

vztah se spotřebitelem se všemi důsledky, které z dané oblasti práva vyplývají. Autor shrnuje tento 

nový přístup v unijním právu a upozorňuje na kritické reakce, které vyvolal. Poté informuje o připravované 

novelizaci občanského zákoníku, v rámci které se posiluje právo spotřebitele při poskytování 

digitálního obsahu. - Poznámky.  

Michala Špačková  

Smluvní předkupní právo k akciím a právo odkupu    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 12, (2020) č. 1, s. 1-9  

Článek upozorňuje na frekventované problémy související s realizací akcionářských dohod regulujících 

otázky související s převody akcií. Pro efektivní naplnění akcionářských dohod orientovaných na 

nabytí či zcizení majetkové účasti na společnosti je zapotřebí detailní úpravy řady otázek. - Poznámky.  

Margita Prokeinová  

Škoda pri úpadkových trestných činov z pohľadu slovenskej a českej právnej úpravy    

Trestněprávní revue, Sv. 19, (2020) č. 1, s. 34-37  

Článek seznamuje s definicí úpadku a s pojmy, které z ní vyplývají. Autorka dále pokračuje výčtem 

úpadkových trestních činů v rámci českého trestního zákoníku a slovenského trestného zákona se 

zřetelem na dosavadní teorii a praxi trestního práva hmotného, jelikož tyto kodexy obou států 

nekonkretizují, které trestné činy tvoří soubor úpadkových trestných činů. Hlavní část článku je 

zaměřena výlučně na otázku škody při úpadkových trestných činech z pohledu slovenské a české 

trestní úpravy. Při tomto srovnávacím náhledu můžeme vidět značné odlišnosti, a to nejen z hlediska 

škody, ale i názvu trestných činů. - Poznámky. 
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Statistika. Demografie. Sociologie  

Maël Blanchet, Mélanie Coueffe   

Improved GDP nowcasting using large datasets  [elektronický zdroj]   

Zlepšení prognózování HDP s využitím velkých souborů dat   

Trésor-economics, No. 254 (2020), p. 1-7  

Autoři se v článku zabývají metodami, pomocí kterých lze vytvářet prognózy HDP pro velmi krátké 

období. Jedná se o metody, které pracují s velkými soubory dat, jež nelze vyhodnotit pomocí konvenčních 

metod. Zmíněny jsou mj. tyto techniky: rozhodovací stromy, neuronové sítě či dynamické faktorové 

modely. Dále jsou popsány postupy, jak prognózy zlepšit. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/04/Tresor_economics_254_2020.pdf    

Účetnictví  

Melanie Bergermann, Lukas Zdrzalek  

Dokumente des Zweifels : Wirecard    

Dokumenty plné pochybností : Wirecard   

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 8, S. 14-21  

Interní podklady ukazují, proč má společnost Wirecard potíže. Zpráva o záhadných platbách, 

tvrdohlavých auditorech, tajemných obratech z prodeje softwaru a pochybných zákaznících, kteří ale 

pokud možno přinášejí vysoké marže.   

Rüdiger Schmidt  

ESEF - Endlich mehr Klarheit    

ESEF - konečně více průhlednosti   

Der Betrieb, Jg. 73, (2020) Nr. 11, S. 513-516  

Dne 23.1.2020 byl německou spolkovou vládou zveřejněn vládní návrh prováděcího zákona k ESEF. 

Podle něj budou všichni domácí emitenti, jejichž cenné papíry jsou připuštěny na organizovaný trh, 

povinni zveřejňovat příslušné účetní doklady v jednotném evropském elektronickém formátu (ESEF), 

přičemž ty budou následně postoupeny ke kontrolnímu auditu. Článek blíže popisuje fungování tohoto 

nového systému, jenž byl schválen na půdě Evropské unie, a zaměřuje se přitom zejména na jeho 

dopady na Německo. Kromě popisu základních předpokladů fungování ESEF je prostor věnován také 

navrženému systému kontroly a způsobu vynucování. Díky tomuto novému elektronickému formátu 

by informace o účetních závěrkách a jiné finanční údaje společností měly být transparentnější. - 

Poznámky. -- Shrnutí na s. M8.   

Simona Tuzarová, Ladislav Mejzlík  

Možnosti použití IFRS v podmínkách ČR    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2020, č. 1, s. 39-43  

Diskusní příspěvek k rozšíření použití Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v rámci 

českých účetních předpisů. Autoři stručně shrnují současné používání IFRS v ČR a zdůrazňují, že tyto 

standardy zabezpečují harmonizaci předkládaných účetních informací zejména přeshraničně kapitálově 

aktivních společností a zajišťují vysoký stupeň transparentnosti a srovnatelnosti jejich účetních 

závěrek. Dále přibližují dosavadní úvahy o rozšíření povinnosti používat IFRS, které byly předmětem 

jednání pracovní skupiny MF ČR pro novou účetní legislativu a jsou obsaženy v návrhu věcného 

záměru zákona o účetnictví. Na připravované změny se dívají také z pohledu daně z příjmů 

právnických osob a shrnují výhody širšího uplatnění IFRS v ČR. - Poznámky. 

 

 

  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2020/04/Tresor_economics_254_2020.pdf


Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 

__________________________________________________________________________________________ 

 

25 

Veřejná správa  

Radek Jurčík  

Aktuální novelizace zadávání veřejných zakázek a potřeby její změny pro rok 2020 a 2021 : 

náprava dílčích nedostatků implementace zadávacích směrnic    

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 12, (2020) č. 1, s. 53-56  

Příspěvek se zabývá navrhovanými úpravami k odstranění nedostatků transpozice směrnic EU 

vytýkané ČR v oblasti právní úpravy veřejných zakázek. Autor nejprve přehledně shrnuje dosavadní 

stav novelizací zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ( je účinný od 1.10.2016). Dále 

se věnuje diskutovaným změnám obsaženým v novele zákona, která má zajistit plnou implementaci 

zadávacích směrnic, a jejíž účinnost se očekává od 1.1.2021. Přibližuje legalizaci Národního elektronického 

nástroje a změny v elektronizaci veřejných zakázek a ve spisové službě, dále odstranění výkladových 

nejasností a snížení administrativní zátěže, povinné poskytování informací účastníkům v průběhu 

zadávacího řízení, upřesnění pravidel pro písemnou komunikaci a předkládání dokladů prokazujících 

kvalifikaci vybraného dodavatele. - Poznámky. -- Viz také Veřejné zakázky č. 2/2020, s. 47-51.  

Jiří Machát, Jaroslav Gramel   

Auditní orgán: činnost, výsledky a aktuální trendy    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 8, (2020) č. 2 (březen), s. 4-8  

Příspěvek se věnuje činnosti Auditního orgánu Ministerstva financí, který zodpovídá za audit fondů 

Evropské unie v ČR. Autoři shrnují výsledky auditní činnosti za r. 2019 a upozorňují na některé trendy, 

jež z výsledků auditů vyplývají. Výsledky auditní činnosti poukazují na úroveň a kvalitu nastavení systému 

čerpání fondů. Je zdůrazněno, že z dlouhodobého hlediska lze poměrně pozitivně hodnotit trend trvale 

klesající chybovosti většiny operačních programů, a to i za stavu, kdy výrazně rostl objem vyčerpaných 

finančních prostředků v jednotlivých letech. Významnou součástí auditu je také ověření správnosti postupu 

příjemce dotace při naplňování podmínek pro zadávání veřejných zakázek. Autoři upozorňují na očekávanou 

zásadní aktualizaci předpisu EK pro stanovování finančních oprav pro případy zjištěných porušení pravidel 

při zadávání zakázek spolufinancovaných z evropských fondů v r. 2019. V závěru je charakterizována 

přidaná hodnota činnosti Auditního orgánu a naplňování jeho poradenské a konzultační role.   

Jaroslav Strouhal, Alžběta Vejvodová  

Elektronizace úřadů krok za krokem    

Právní rádce, Sv. 28, (2020) č. 3, s. 10-12  

Praktické představení nového zákona o právu na digitální služby č. 12/2020 Sb. (digitální ústavy) a 

postupných kroků zavádění elektronizace komunikace občanů se státem. Příspěvek uvádí, že všechny 

úkony, které stát dělá, by měl do konce ledna 2021 zmapovat katalog služeb, jeho součástí by měl být popis 

jednotlivých úkonů a jejich atributů. Dále během čtyřleté lhůty by měly jednotlivé orgány veřejné moci 

vydat elektronické formuláře, které lidem komunikaci na dálku umožní. Nové formuláře budou dostupné 

on-line na Portálu občana, který již v gesci ministerstva spravedlnosti funguje. Sdílení údajů mezi úřady má 

umožnit propojený datový fond, s jehož vznikem zákon také počítá. Je zdůrazněno, že občané budou mít 

podle zákona právo učinit digitální úkon podle své volby v jakémkoliv výstupním datovém formátu. Pokud 

právo na digitální službu nebudou chtít využít, budou moci stále zajít na úřad osobně. -- K tématu digitální 

ústavy a elektronizace veřejné správy více na s. 6-9 a 13. -- Více viz HN č. 83/2020 (29.4.2020), s. 14.  

Tomáš Kočař  

Veřejné podpory v zadávacím řízení s důrazem na výzkum, vývoj a inovace. (II.)   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 8, (2020) č. 2 (březen), s. 19-22  

Problematika veřejných podpor při zadávání veřejných zakázek. V této části autor rozebírá, za jakých 

okolností je možné považovat opatření zadavatele představující veřejnou podporu za přípustné, 

slučitelné s vnitřním trhem na základě čl. 107 odst. 2 a 3 SFEU. Autor uvádí, že když zadavatel 

usoudí, že je možné na veřejnou podporu aplikovat některou z výjimek připuštěných právem EU, bude 

muset splnit všechny povinnosti vyžadované touto výjimkou. Dále se zaměřuje na podpory malého 

rozsahu (de minimis) a specificky na podpory v zadávacím řízení na výzkum, vývoj a inovace. Upřesňuje 

také důsledky poskytnutí nezákonné veřejné podpory v zadávacím řízení. -- První část viz čas. Veřejné 

zakázky v praxi č. 1 (leden)/2020, s. 12-17.  
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Jan Surý  

Vyhrazená změna závazku od A do Z. II. část   

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 8, (2020) č. 2 (březen), s. 23-27  

Blíže k otázkám vyhrazených změn závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. V tomto 

díle se autor zaměřuje na kvalitativní požadavky kladené na změnová ustanovení a na rozsahové 

omezení vyhrazené změny – zákaz změny celkové povahy veřejné zakázky. Autor uvádí, že zákon 

nespecifikuje, jakých konkrétních zadávacích podmínek se změny mohou týkat, není stanoven ani 

limit pro množství změn. Pro posouzení splnění kvalitativních podmínek kladených na změnová 

ustanovení se uplatní tytéž výkladové korektivy, jež se běžně aplikují pro posouzení souladu 

zadávacích podmínek se zákonem v rozhodovací praxi ÚOHS i tuzemských soudů. Rozebírá také 

vyhrazenou změnu vybraného dodavatele. -- 1. část týkající se zejména kvalitativních požadavků 

kladených na ustanovení umožňující přijetí vyhrazené změny závazku a také rozdílu mezi změnou 

závazku a smlouvy viz Veřejné zakázky v praxi č. 1 (leden)/2020, s. 18-22.  

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Egovernment : elektronizace veřejné správy   

Sv. 2020, č. 1  

Katalog služeb a digizákon (s. 6-8); eGovernment Cloud (s. 10-12); DNA e-governmentu? - BankID, 

Digitální Národní Aliance (s. 14-17); Bezpečná práce mimo kancelář nejen ve veřejné správě (s. 36-37); 

Ochrana proti kyberútokům: klíčový je nový pohled na zabezpečení (s. 40-41); Úvod do otevřených 

dat (s. 42-46).  

Veřejná správa  

Sv. 31, (2020) č. 4  

Dík patří i těm v druhé linii (s. 2-3); Jak se dotkla krizová opatření činnosti územních samospráv (s. 4-7); 

Informace resortů pro úřady územně samosprávných celků (s. 8-9); Společně čelíme nelehkému úkolu 

(s. 10); Služba státu v nových podmínkách (s. 11); Život obce v karanténě (s. 12); Martin Netolický: 

S hejtmany máme komunikační platformu (s. 13); Ptáme se starostů, jak zvládají krizi (s. 14-15); 

Roušky jako volební lístky. Znojmo zásobilo všech 34 tisíc občanů (s. 16-18); Možnosti krajů a obcí 

ukládat povinnosti k provedení krizových opatření (s. 19); Radka Vladyková: Pandemie je pro obce 

zkouška (s. 20-21); Jak na nákup ochranných roušek na úrovni obce (s. 22); Vydávání a používání 

osobních dokladů v nouzovém stavu (s. 23); Kdo řeší přestupky v krizovém režimu a kdy jde o trestný 

čin? (s. 24-25); Shromažďovací právo a omezení pohybu osob (s. 26); Kompetence obecní policie v době 

nouzového stavu (s. 27); Odklad zkoušek strážníků obecních policií (s. 28); Co obce zajímá ohledně 

nouzového stavu? (s. 29); Hospodaření obcí v době nouzového stavu (s. 30-31); Jak krize ovlivní 

veřejné investice? (s. 32-33); Pomoc pro podnikatele, živnostníky a zaměstnance (s. 34-35); Nový 

zákon završuje reformu územněsprávního členění státu - č. 51/2020 Sb. (s. 36-37); Kraje mají k dispozici 

nový nástroj pro plánování sociálních služeb (s. 38-40).  

Veřejné finance. Rozpočet  

Andrea Cünnen  

Anleiherenditen markieren neue Tiefstände    

Výnosy z dluhopisů zaznamenávají nový pokles   

Handelsblatt, Jg. 2020, Nr. 48 (9.3.2020), S. 36  

Rendita amerických státních dluhopisů v důsledku nejistoty trhů krátkodobě klesla na 0,66 %, nejnižší 

hodnotu za poslední desetiletí. Jedná se o výrazný pokles oproti stavu počátkem roku, kdy dosahovala 

1,9 %, koncem r. 2018 pak přes 3 %. Očekáván je další pokles výnosnosti až k nulovým hodnotám. 

Fed snížil úrokovou sazbu na 1-1,25 %. 
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Hans-Jürgen Schlamp  

Das Elend sitzt in Rom    

Bída sídlí v Římě  

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 17, S. 36-37  

Italská vláda musí pomoci občanům a firmám miliardami eur. Přitom si země nemůže obnovu vůbec 

dovolit. Hospodařilo se tu špatně už příliš dlouho – včetně úmyslných účetních chyb. -- Vliv pandemie 

koronaviru na hospodářství v Itálii viz též WiWo 15/2020, s. 34-35.  

By Alessandro Dovis and Rishabh Kirpalani   

Fiscal rules, bailouts, and reputation in federal governments    

Fiskální pravidla, finanční pomoc a reputace federální vlády   

The American Economic Review, Vol. 110, (2020) No. 3, p. 860-888  

Autoři se zabývají tím, do jaké míry mohou být fiskální pravidla federální (centrální) vlády účinná k tomu, 

aby odradila vlády jednotlivých států od nadměrného zadlužování. Zkoumán je vliv reputace centrální 

vlády na dodržování pravidel i její schopnosti vymáhat dodržování pravidel. S pomocí modelu je ukázáno, 

za jakých okolností může docházet k nadměrnému zadlužování ze strany jednotlivých států, i přesto, 

že jsou nastavena fiskální pravidla. - Poznámky.  

How to pay for the pandemic   

Jak zaplatit za pandemii  

The Economist, Vol. 434, (2020) No. 9187, p. 67  

Ve snaze vypořádat se s ekonomickými dopady pandemie COVID-19 se státy po celém světě nebývale 

zadlužují. Na příkladu několika různých změn situací a souvisejících přístupů k veřejnému zadlužení 

během uplynulého století (předválečné období, druhá světová válka, poválečné období, uvolňování 

finančních trhů od 70. let) je v článku diskutováno, že svět možná čeká zcela nová éra řízení veřejného 

dluhu. -- Viz i článek „Building up the pillars of state: economic policy and the virus“ na s. 20-22. V tomto 

článku je na příkladech z historie naznačováno, jak se některá původně dočasná ekonomická opatření 

mohou stát trvalými. 

Životní prostředí  

Dirk Messner ; rozhovor vedli Horand Knaup, Sven Böll   

"Als CEO würde ich mich auch kritisieren"    

"Být generálním ředitelem, také bych se kritizoval"  

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 16, S. 36-38  

Rozhovor s novým předsedou Spolkového úřadu pro životní prostředí D. Messnerem o výhradách vůči 

svému úřadu a šancích post-koronavirového hospodářství.   

Ostatní  

Raghuram Rajan ; rozhovor vedla Malte Fischer   

"Stärkt die lokale Gemeinschaft!"    

"Posilujte lokální společenství!"   

WirtschaftsWoche, Jg. 2020, Nr. 6, S. 38-39  

Rozhovor s americkým ekonomem R. Rajanem, který varuje, že centrální vlády a nadnárodní instituce 

jako je EU na sebe převzaly příliš mnoho moci. Hrozí, že lokální úroveň jako důležitá podpora 

společnosti se rozpadne, což by mělo za následek invazi pravicového a levicového populismu.   
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Zkrácené obsahy časopisů 

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 64, (2020) č. 16  

Živnostníci dostanou 25 tisíc korun (s. 10); Býk, kterého zabil koronavirus - téma čísla o propadu 

akciových trhů (s. 14-17); Pandemie odstartovala v bankovnictví nevratné změny - rozhovor s Janem 

Sadilem z ČSOB (s. 18-23); O rozvoj elektromobility se postarají autonomní auta (s. 24-25); Pomoc v krizi 

není morální hazard - rozhovor s ekonomem L. Niedermayerem (s. 26-29); Před sto lety nastartovala 

prosperitu souhra státu a firem - poválečná prosperita Československa (s. 30-33); Virus ruší zájezdy, 

lety i kulturní akce. Lidé ale mají nárok na vrácení peněz (s. 38-39); Odpovědnost jednatelů a představenstev 

v době pandemie (s. 40-41).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 64, (2020) č. 17  

Nezaměstnanost se zdvojnásobí - odhady v EU (s. 8); Koronavirus devastuje cestovní ruch - téma čísla 

o dopadech pandemie na aerolinky, hotely i cestovní kanceláře (s. 12-21); Pandemie urychlí přesun 

moci a bohatství - proměny ekonomické síly jednotlivých zemí ve světě (s. 28-31); Éra liberalizace 

světového obchodu končí, nastupuje ochranářství (s. 36-37); Průvodce úlevami pro podnikatele, 

jejichž byznys zastavil koronavirus (s. 42-43); Pomoc pro firmy a podnikatele zasažené pandemií 

koronaviru - problematika pracovněprávních vztahů, program Antivirus, trendy a hrozby v oblasti 

kyberbezpečnosti (s. 44-45).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 64, (2020) č. 18  

Rekordní deficit rozpočtu USA (s. 12-13); Koronavirus ochromil realitní trh - téma čísla o vlivu pandemie 

na ceny bytů, kanceláří a skladů i na poptávku po nemovitostech v ČR (s. 14-25); Šrotovné nás opět 

může zachránit: rozhovor se Zdeňkem Petzlem, ředitelem Sdružení automobilového průmyslu (s. 26-31); 

Čas pro levné nákupy, zájem o akvizice konkurentů ovšem opadá - fúze a akvizice v ČR (s. 32-33); 

Ropa za zápornou cenu: když černé zlato nemá hodnotu (s. 36-37); Za dluh na nájemném v době 

nouzového stavu na ulici neskončíte. U soudu však možná ano (s. 42-43).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 15  

K zakázkám jsem se provolal přes recepce: nedostatek roušek a respirátorů přilákal překupníky. Ceny, 

za které úřady ochranné prostředky nakupují, se liší až několikanásobně (s. 23); Letos s Andělem: 

cestovní kanceláře mírní zoufalou situaci na trhu a zaměřují se na domácí pobyty (s. 24); Budíček na 

severu: Norsko bohaté na nerostné suroviny se s úderem koronavirové pandemie probouzí ze sna o vlastní 

výjimečnosti - příspěvek ve spolupráci s Financial Times (s. 28-29); Válka o BBC: britský premiér 

Johnson chce zrušit koncesionářské poplatky. BBC kontruje úpravou stávajícího modelu (s. 30-31); 

Úspěšní následovníci: současní politici imitují své prvorepublikové předchůdce na výbornou 

především ve vytváření deficitů veřejných financí a státního dluhu - esej J. Zatloukala (s. 36-38); 

Hejno trubců: pod rukama českých vlád neúměrně bují státní aparát bez ohledu na konjunkturu - 

porovnání makroekonomických údajů ČR a Československa (s. 39); Daňová šlamastyka: zákon o dani 

z příjmů nás bez větších změn provází už téměř 30 let, plnění daňových povinností podnikatelů lze 

přitom zjednodušit (s. 46-47).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 16  

Poslové dobrých zpráv: Merkelová, Kurz i Macron se díky koronaviru koupou ve voličské přízni, 

Česko svého hrdinu hledá – politické následky pandemie (s. 10-13); Covid prověřuje domácí rozpočty: 

desetině domácností extrémně klesl příjem (s. 14); Virus v hegemonii: blíží se konec americké 

nadvlády ve světě? Rychlému soudu brání dva silné argumenty – připraveno ve spolupráci s Financial 

Times (s. 26-27); První jezdec apokalypsy: epidemie byly v historii účinný prostředek k odstranění 

ekonomických nerovností ve společnosti – esej historičky ekonomie A. Doležalové (s. 32-34); Kultura 

přežije: kina, divadla, galerie a další instituce se přesunuly na monitory a displeje (s. 44-45). 
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Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 17  

Pionýři na křižovatce: právě teď se rozhoduje o tom, jak v příštích letech porostou nejnadějnější české 

firmy - startupy (s. 10-15); Miliardy zůstanou doma: dividendová sezóna bude letos výrazně ochuzená - 

bankovnictví (s. 16); Chytrá karanténa bez chytrých dat: odběrová část projektu běží na plné obrátky, 

ta elektronická povážlivě drhne (s. 24); Lavinové efekty: teď už skutečně jde jen o dny a týdny, kdy je 

třeba, aby stát pomohl firmám či nejohroženějším domácnostem, říká člen NERV a poradce krizového 

štábu Štěpán Jurajda (s. 32-35); Smrtící zelený sen: v době koronavirové může lpění na bezuhlíkové 

budoucnosti Evropu potopit stejně jako zbrojení Sovětský svaz - esej P. Součka (s. 36-38); Negativní 

teritorium: cena ropy se poprvé v historii propadla pod nulu (s. 39).   

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2020, č. 18  

My čekali jaro, a zatím přišel zmar: Česko se bez deště neobejde. A duben ukázal, co se stane, když 

nezaprší. Riziko extrémního sucha je největší za 130 let - téma čísla o suchu (s. 10-15); Sezóna mrchožroutů: 

v současné krizi se hraje i o to, zda posílí český kapitál, nebo budou české firmy pohlceny zahraničními 

dravci - privátní sektor (s. 18-21); Konsolidační agentura 2.0: budeme do bank chodit kontrolovat, 

koho úvěrují, říká k programu Covid III šéf ČMZRB Jiří Jirásek (s. 22-23); Who is WHO?: pandemie 

odhalila naše slabiny, přiznala Světová zdravotnická organizace (s. 28-29); Ropná havárie světové 

ekonomiky: těžařští titáni kvůli pádu poptávky činí kroky, které byly ještě před dvěma měsíci 

nepředstavitelné - ve spolupráci s Financial Times (s. 30-31); Nesmrtelné šrotovné: evropský autoprůmysl 

volá po návratu státních dotací na nákup nových aut (s. 39); Guvernéři vyrážejí do boje: centrální 

banky reagují na současnou situaci nejen změnou úrokových sazeb, ale například i bezprecedentním 

nákupem aktiv (příl. Bankovnictví, s. II); Nedotknutelný nájemník: jaké dopady mají současná vládní 

opatření na prohlídky nemovitostí či výpověď z bytu kvůli neplacení nájmu? (s. 48-49).  

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 63 (30.3.2020)   

Splátky úvěrů se na půl roku zmrazí: opatření má kompenzovat výpadky příjmů domácností i podnikatelů 

(s. 1 a 3); Odložení splátek úvěrů pomůže oddálit problémy, tvrdí ekonom Marek (s. 3); Stát pomůže 

hoteliérům, Češi by mohli dostat dotované poukazy na rekreaci (s. 5) a související rozhovor o podpoře 

cestovního ruchu v ČR na s. 15; Česko si vybralo: spíš než dotace volí úlevy a odklady splátek – komentář 

J. Hrstkové (s. 10); Výhodnější je úplně zavřít a lidi propustit, zní z restaurací: navrhovaná státní podpora 

pro podnikatele v gastronomii není dostatečná. Krizi nepřežije až polovina podniků, varují asociace (s. 14).  

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 65 (1.4.2020)   

Do konce srpna ztratí věřitel právo poslat firmu ke dnu: vláda mění insolvenční zákon (s. 1) a 

související rozhovor na s. 12; Opozice vytýká vládě, že chce dát ČNB moc pravomocí (s. 2); Firmy 

dostanou příspěvek na mzdy. Živnostníci dostanou jednorázově 25 tisíc, ale jen někteří – program 

Antivirus, kurzarbeit, pomoc OSVČ (s. 5) a komentář na s. 10; Nákaza ochromila schvalování zákonů: 

koronavirová epidemie zdrží nový stavební zákoník nebo digitalizaci zdravotnictví (s. 14); Byty z Airbnb 

mohou ceny nájmů srazit jen dočasně – přehřívání realitního trhu v ČR (s. 15).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 66 (2.4.2020)   

K finanční pomoci živnostníkům vede složitá cesta (s. 1); Epidemie tlačí nahoru schodek státního 

rozpočtu (s. 3); Peníze vyplatíme hned. Zdroje jsou, lidi máme, tvrdí ministr Havlíček – státní pomoc 

podnikatelům (s. 4); Jak podržet byznys – vládní podpora podnikání ve vybraných evropských zemích 

(s. 8-9); Přední ekonomové zakládají KoroNERV-20 (s. 12); Bez nových dluhů se teď neobejdeme: 

německá vláda udělala vše, co mohla. Se zastavením části ekonomiky se ale žádná politika na světě 

nevypořádá, to je hlavní problém, říká ekonom Clemens Fuest (s. 14).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 68 (6.4.2020)   

Schillerová ustoupila, na peníze od státu dosáhnou téměř všichni živnostníci – jednorázový příspěvek 

od státu ve výši 25 tisíc Kč (s. 3) a související komentář na s. 10; Nejlepší pomoc? Posunout platby, 

které odvádí podnikatelé státu, říká daňový poradce Nesrovnal (s. 5); Miliony Američanů přišly kvůli 
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viru o práci, ještě jich přibude (s. 8); Napětí na trhu s ropou nepolevuje: kartel OPEC a Rusko chystají 

dohodu o omezení produkce ropy – světový trh s ropou a cenový vývoj (s. 12); Omezení podnikání 

kvůli pandemii ukázalo nevýhody švarcsystému (s. 14).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 69 (7.4.2020)   

Veřejné finance se letos propadnou do schodku (s. 3) a související komentář E. Zamrazilové o úpravě 

zákona o rozpočtové odpovědnosti v ČR na s. 12; Polovině lidí klesly příjmy, pět procent ztratilo práci – 

dopady protikoronavirových opatření (s. 3); Odložení nájmů jde do sněmovny. Majitelé nemovitostí se 

brání (s. 5); Banky dostaly 140 tisíc žádostí o odklad splátek (s. 14); Válečnou ekonomiku společnost 

dlouho nevydrží. Katastrofou by byl rozpad EU – rozhovor s ekonomem O. Schneiderem (s. 18).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 72 (14.4.2020)   

Deficit 200 miliard i příští rok: ministryně financí Alena Schillerová  počítá s tím, že stát se bude 

z koronavirové krize vzpamatovávat sedm let, škrtat peníze na investice nebo důchody ale nehodlá (s. 2);  

Státy OPEC a další země se dohodly na snížení těžby ropy (s. 3); Agresivita exekutorů se v krizi 

vymstí všem – komentář (s. 12); Dividendy pro český stát zachrání ČEZ a Čepro (s. 13); Idyla byla 

roztrhána na kusy. ČNB teď dostala možnost hodit záchranný kruh – komentář (s. 15).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 73 (15.4.2020)   

Na dovolenou přispěje stát: cestovní ruch přichází kvůli pandemii o desítky miliard korun. Vláda chce 

podpořit Čechy, aby letos plánovali dovolenou v Česku (s. 4); Stát má nově dostávat od Airbnb informace 

o hostech. Řada těch, kteří pronajímají na černo, nejspíš skončí (s. 5); Největší ekonomická recese 

hrozí Španělsku a Itálii (s. 6); Biliony proti krizi: centrální banky světa vytáhly do tvrdého boje proti 

pandemii nemoci Covid-19 – Fed, Bank of England, ECB, Bank of Japan (s. 8-9); Část nájmů by mohl hradit 

stát (s. 11); Inflace se dál drží nad třemi procenty. V následujících měsících ale půjde dolů (s. 13).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 77 (21.4.2020)   

Propast mezi sliby a realitou: programy na pomoc podnikatelům jsou pomalé a jen pro někoho – 

programy Covid (s. 1 a 3) a související komentář na s. 12; Vláda schválila pokračování příspěvků 

živnostníkům (s. 2); Praha spustila vlastní program na podporu podnikatelů. Získá ji však pouze 

menšina z nich – program Covid Praha (s. 3); Banka Rady Evropy poprvé v historii půjčuje Česku (s. 4); 

Trh se staršími byty se zastavil. Lidé vyčkávají, zda stát zruší daň z nabytí nemovitostí (s. 5); Svět 

čeká kvůli koronaviru předlužení. Budou chybět peníze na investice i služby (s. 15).   

Hospodářské noviny  

Sv. 64, (2020) č. 79 (23.4.2020)   

Vylepšení rozpočtu přes vratky DPH neprošlo. S tím padlo i slíbené placení daní přes internet – projekt 

MOJE daně (s. 3); Za dlužné nájemné stát ručit nebude. Splátka se odloží (s. 4); Biliony na dopady pandemie: 

lídři států EU dnes nejspíš schválí část pomoci na boj s ekonomickými důsledky pandemie (s. 6); 

Italové řeší dilema: jak rozjet ekonomiku, ale vyhnout se druhé vlně nákazy koronavirem (s. 7); Stát prodal 

dluhopisy za 73,9 miliardy Kč (s. 13); Výhodou Česka je zdravý bankovní systém a veřejné finance (s. 14).   

Účetnictví   

Sv. 2020, č. 4  

Věcný záměr nového zákona o účetnictví (s. 2-8); Koordinační výbor k závislé práci z domova (home office) 

(s. 9-18); Korespondence se správcem daně: placení daní (s. 19-25); Novela zákona o elektronické 

evidenci tržeb (s. 26-34); Novinky v uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje (s. 39-43).  

Unes - účetnictví neziskového sektoru   

Sv. 18, (2020) č. 4  

Informace o přijatých daňových opatřeních v souvislosti s pandemií koronaviru (s. 3-6); Změny sazeb 

DPH v roce 2020 se zaměřením na činnost územních samosprávných celků a jimi zřízených 

příspěvkových organizací (s. 7-12); Vybraná specifika auditu nestátních neziskových organizací 

(s. 17-22); Vybrané změny služebního poměru ve světle aplikační praxe - 1. část (s. 23-26); Účetnictví 

společenství vlastníků jednotek - 4. část (s. 27-30). 
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Daně  

29550III  

Milan Vodička, Magdaléna Vyškovská   

Elektronická evidence tržeb - poslední fáze. Příjmy českých daňových rezidentů ze závislé 

činnosti vykonávané v zahraničí a povinnost podat daňové přiznání v ČR   

Praha : Svaz účetních České republiky, 2020, 64 stran  

Veškeré podstatné informace o chystané poslední fázi EET (platnost od 1.5.2020): shrnutí aktuální situace, 

legislativa, metodika, povinnosti, postup při zavádění do praxe, dosavadní zkušenosti, vztah EET k jiným 

předpisům a oblastem. Zdaňování příjmů českých daňových rezidentů ze závislé činnosti vykonávané 

v zahraničí a povinnost podat daňové přiznání v ČR - výklad včetně příkladů. - ISBN: 978-80-7626-

005-4 (brožováno)   

29577  

Zdeněk Vondrák, Lucie Vondráková, Michala Vondráková   

Elektronická evidence tržeb : praktická příručka pro 3. a 4. vlnu   

Olomouc : ANAG, 2020, 215 stran : obrázky  

Příručka je určená pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se zapojit do elektronické 

evidence tržeb (EET). Seznamuje s povinnostmi, které EET přináší a se základy zákona č. 112/2016 Sb., 

o evidenci tržeb, a o všech jeho důsledcích pro podnikání. V textu je zapracována novela zákona s účinností 

od 1.5.2020, kdy bude spuštěna třetí vlna EET. Do ní jsou zahrnuti všichni podnikatelé, kteří dosud 

tržby neevidují. Podrobně jsou rozebrána témata jako: kdo a od kdy musí evidovat tržby, co znamená termín 

"evidovaná tržba", co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb, časový harmonogram evidence tržeb, 

subjekty vyloučené z evidence tržeb aj. - 2. aktualizované vydání - Přílohová část obsahuje znění zák. 

č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. - ISBN: 978-80-7554-264-9 (brožováno)   

Ekonomické vědy. Ekonomie  

29575  

Jiří Blažek, Michal Janovec, Ivana Pařízková, Johan Schweigl, Eva Tomášková   

Ekonomické základy práva   

Praha : Wolters Kluwer, 2020, 186 stran : ilustrace   

Učebnice poskytuje základní informace z oblasti práva i ekonomie. Kromě obecných informací o vzájemných 

vztazích těchto dvou odvětví obsahuje kapitoly o jednotlivých formách ekonomicky činných subjektů, 

kapitolu věnující se účetnímu pohledu a auditu, financování a úroku, kapitolu vysvětlující daně, 

management a marketing, pracovněprávní problematiku a na závěr kapitolu o ukončení činnosti, 

insolvenci a likvidaci. - ISBN: 978-80-7598-699-3 (brožováno)   

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

29554  

Paul Tucker  

Unelected power : the quest for legitimacy in central banking and the regulatory state   

Nezvolená síla : hledání legitimity v centrálním bankovnictví a regulačním státě   

Princeton and Oxford : Princeton University Press, ©2018, xii, 642 stran   

Centrální bankéři vzešli z finanční krize jako třetí velký pilíř nevolené moci vedle soudnictví a armády. 

Ovládají regulační a finanční páky našeho ekonomického blahobytu, na rozdíl od demokraticky 

zvolených vůdců však jejich moc nepochází přímo od lidí. Kniha stanoví zásady potřebné k zajištění 

toho, aby centrální bankéři, technokraté, regulátoři a další zástupci správního státu zůstali správci 

společného dobra a nestali se mocnými občany. Paul Tucker čerpá z mnoha osobních zkušeností 

z mnohaleté tvorby domácích i mezinárodních politik, které řeší velké problémy vyvolané nezvolenou 

mocí, a obohacuje svou diskusi příklady ze Spojených států, Británie, Francie, Německa a Evropské 

unie. Tucker spojuje ekonomiku, politickou teorii a veřejné právo a zkoumá nezbytné podmínky pro 

to, aby byla přenesená, ale politicky izolovaná moc legitimní v očích ústavní demokracie a právního 
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státu. Vysvětluje, proč se řešení musí shodovat se strukturou vlády v reálném světě a proč technokraté 

a jejich političtí dozorci potřebují pobídky, aby systém fungoval tak, jak bylo zamýšleno. Ať se nám to 

líbí nebo ne, nezvolená moc se stala charakteristickým znakem moderní vlády. Tato kniha ukazuje, jak 

ji využít pro lidi. - Poznámky. - ISBN: 978-0-691-17673-4 (vázáno)   

29572  

Zdeněk Pikhart, Lukáš Pfeifer   

Výzvy a rizika pro fiskální a finanční stabilitu na počátku 21. století a rámcové možnosti jejich řešení   

Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020, 134 stran : ilustrace  

Studie se zabývá problematikou fiskální a makroobezřetnostní politiky s důrazem na dluhové a finanční 

krize. Jejím cílem je srozumitelnou formou vysvětlit příčiny vzniku fiskální a finanční nestability 

včetně možných způsobů řešení jejich příčin i následků, které se zodpovědným národohospodářským 

autoritám nabízí. V úvodní části studie jsou nejprve vymezeny přístupy k zachycení a monitorování 

fiskálních a finančních nerovnováh, aby byly následně identifikovány jejich příčiny vzniku a projevy. 

Studie pokračuje v analýze možných reakcí na dluhovou a finanční krizi z pohledu národohospodářské 

politiky. Nakonec jsou diskutovány výzvy pro fiskální a finanční stabilitu ležící především v optimálním 

nastavení obou politik a v jejich koordinaci s ostatními politikami. Hlavním přínosem studie je tak 

poskytnutí souvislostí o vzniku dluhových a finančních krizí od možností monitorování, analýzy 

příčin, až po nastínění možností řešení. - ISBN: 978-80-88018-31-5 (brožováno)   

Podnik a podnikání  

29576  

Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková   

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění   

Olomouc : ANAG, 2020, 183 stran   

Tvorba fondu FKSP, hospodaření s ním a jednotlivé druhy plnění. Tvorba sociálního fondu a jeho 

jednotlivé druhy plnění. Vybraná plnění z FKSP, ze sociálních fondů apod. ve prospěch zaměstnanců 

(benefity). Příspěvky (dary / bezúplatná plnění) na činnost odborové organizace. Vybraná poskytovaná 

plnění z hlediska daně z příjmů a odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u zaměstnanců. 

Dotazy z praxe. Účtování o tvorbě a čerpání FKSP. Přehled legislativy. V aktualizovaném vydání jsou 

doplněny legislativní změny účinné od 1. ledna 2020. - 7. aktualizované vydání - Přehled souvisejících 

právních předpisů. - ISBN: 978-80-7554-261-8 (brožováno)   

Pojišťovnictví. Sociální péče  

29573  

Marta Ženíšková  

Pojistné na sociální zabezpečení 2020 : zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně 

důchodově pojištěným : s komentářem a příklady   

Olomouc : ANAG, 2020, 159 stran   

Výklad předpisů souvisejících s odvodem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti. Komentář k jednotlivým ustanovením zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších 

zákonů ke dni 1.1.2020. Komentář se podrobně zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje 

i výklad k pojištění OSVČ a principy pojištění podle úpravy v Evropské unii a na základě dvoustranných 

smluv o sociálním pojištění. Výklad je doplněn příklady a vzory tiskopisů. - 9. aktualizované vydání - 

ISBN: 978-80-7554-262-5 (brožováno)   

29574  

Tomáš Červinka  

Zdravotní pojištění zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ : s komentářem a příklady 2020   

Olomouc : ANAG, 2020, 167 stran : tabulky  

Komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Výklad aktuální legislativy, ve které 

jsou zohledněny veškeré změny platné k 1.1.2020. Pozornost je věnována plnění zákonných 
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povinností jednotlivými skupinami plátců. Přehledně jsou popsány konkrétní situace, postupy platné 

při registraci u zdravotní pojišťovny, možnosti přeregistrací a základní pravidla pro komunikaci s příslušnou 

zdravotní pojišťovnou. Nechybí rozbor legislativy platné pro OSVČ, státní pojištěnce a osoby bez 

zdanitelných příjmů. Prostor je věnován i aplikaci evropských právních předpisů (rozbor problematiky, 

migrace pojištěnců a správné stanovení příslušnosti k předpisům při odvodu pojistného). Součástí 

publikace jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů. - 10. aktualizované vydání - 

ISBN: 978-80-7554-263-2 (brožováno)   

Právo 

Úplné znění zákonů (ÚZ)  

29540/1363  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 

24.2.2020  

29540/1362  

Obchodní korporace : změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021 : zákon 

o obchodních korporacích, zákon o evropské společnosti, zákon o přeměnách, rejstřík ZOK : redakční 

uzávěrka 18.2.2020  

Účetnictví  

29578I  

IFRS Foundation  

International Financial Reporting Standards [2020] : required for accounting periods beginning 

on or after 1 January 2020, excluding changes not yet required. Part A   

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2020] : povinné pro účetní období začínající 

1. lednem 2020 nebo později, s vyloučením dosud nepovinných změn. Díl A   

London : International Accounting Standards Board, 2020, 1771 stran   

Publikace přináší nejnovější oficiální konsolidované znění všech mezinárodních standardů (IFRS 1-16, 

IAS a výkladů IFRIC a SIC) účinných k 1. lednu 2020. Doplněno předmluvou k IFRS a přehledem 

změn. Toto vydání nezahrnuje standardy s datem účinnosti po 1. lednu 2020. První díl obsahuje texty 

standardů, které jsou doplněny úvodem a koncepčním rámcem pro sestavování a předkládání účetní 

závěrky. - Slovníček pojmů. -- Třídílné vydání (Blue Book). - ISBN: 978-1-911629-39-9 (brožováno)   

29578II  

IFRS Foundation  

International Financial Reporting Standards [2020] : required for accounting periods beginning 

on or after 1 January 2020, exluding changes not yet required. Part B   

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2020] : povinné pro účetní období začínající 

1. lednem 2020 nebo později, s vyloučením dosud nepovinných změn. Díl B   

London : International Accounting Standards Board, 2020, 864 stran : tabulky, schémata   

Druhý díl příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví přináší doprovodné dokumenty ke 

Koncepčnímu rámci, standardům IFRS, IAS, výkladům IFRIC a SIC platným k 1. lednu 2020 - 

názorné příklady a návod k implementaci. - Přílohy. -- Třídílné vydání (Blue Book). - ISBN: 978-1-

911629-40-5 (brožováno) 

 

 

 

  



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  

__________________________________________________________________________________________ 
 

36 

29578III  

IFRS Foundation  

International Financial Reporting Standards [2020] :required for accounting periods beginning 

on or after 1 January 2020, excluding changes not yet required. Part C   

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2020] : povinné pro účetní období začínající 

1. lednem 2020 nebo později, s vyloučením dosud nepovinných změn. Díl C  

London : International Accounting Standards Board, 2020, 2425 stran   

Publikace přináší nejnovější oficiální konsolidované znění všech mezinárodních standardů (IFRS 1-16, 

IAS a výkladů IFRIC a SIC) účinných k 1. lednu 2020. Třetí díl obsahuje zdůvodnění závěrů. - 

Třídílné vydání (Blue Book). - ISBN: 978-1-911629-41-2 (brožováno)   

Životní prostředí  

29579  

Znovu o klimatických změnách : shrnutí zprávy NIPCC a další texty   

Praha : Institut Václava Klause 2019, 147 stran : barevné ilustrace   

Do centra společenské diskuse se znovu vrátilo téma boje s klimatem. "Spor není o teplotě, spor je o radikální 

změně lidské společnosti a našeho způsobu života, je o omezení naší svobody, což jedna strana tohoto 

střetu požaduje a snaží se to té druhé vnutit," říká Václav Klaus. Sborník nabízí argumenty do této 

diskuse. V první části sborníku překlad části Zprávy NIPCC (Nevládního mezinárodního panelu 

o klimatických změnách) "Znovu o klimatických změnách", který je těžištěm celého sborníku. V druhé 

části jsou uveřejněny dvě reakce na tuto zprávu, a to P. Vaníčka a V. Klause. Třetí část obsahuje další 

doplňkové texty a rozhovory na téma boje s klimatem publikované spolupracovníky Institutu V. Klause. - 

ISBN: 978-80-7542-055-8 (brožováno)   
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