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

Vzhledem k tomu, že je světové ekonomické dění stále významně 
ovlivněno dopady pandemie viru COVID-19, doporučujeme 
vedle anotací nejnovějších odborných článků Vaší pozornosti 
též tiskovou zprávu Evropské komise (odkaz na ni najdete 
v aktualitách na následující stránce) ze dne 19. července 2021: 
“Next Generation EU: Evropská komise schválila plán Česka 
pro oživení a odolnost ve výši 7 miliard EUR”. Finančními 
prostředky v této výši se podpoří provádění klíčových 
investičních a reformních opatření nastíněných v plánu Česka 
pro oživení a odolnost. Tyto prostředky budou hrát klíčovou 
úlohu při pomoci Česku zvládnout ekonomické dopady 
pandemie COVID-19. Kromě řady hodnotících kritérií, na 
základě kterých byl plán Česka posuzován a které tisková 
zpráva přehledně shrnuje a budou jistě předmětem řady 
dalších komentářů, obsahuje zpráva na konci též seznam 
odkazů na další zásadní dokumenty, včetně přílohy návrhu 
prováděcího rozhodnutí Rady, z nichž je patrná detailní 
struktura investic, časový harmonogram a konkrétní reformy, 
které pomoc předpokládá. 

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 dne 19. 7. 2021 vydala kladné 
hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost.: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
cs/ip_21_3745 

Evropská komise dne 20. 7. 2021 předložila balík 
legislativních návrhů v oblasti boje proti praní 
špinavých peněz a financování terorismu:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/ip_21_3690 
 
 
Publikováno na webu MF 

Makroekonomická predikce srpen 2021: 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ 
makroekonomika/makroekonomicka-predikce/ 
2021/makroekonomicka-predikce-srpen-2021-42832  
 
Monitoring 
Pravidelný speciální monitoring za období 1. 8. - 
31. 8. 2021 se tentokrát věnuje tématu: 

Ceny elektřiny 

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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Daně  

Pietro Mastellone  

"Gone with the fiscal wind" : the success of tax breaks in supporting the film industry    

"Odváto (fiskálním) větrem" : úspěch daňových zvýhodnění na podporu filmového průmyslu   

European taxation, Vol. 61, (2021) No. 5, p. 209-217  

Filmový průmysl v Evropě je závislý jak na přímém veřejném financování, tak na nepřímé veřené podpoře 

(např. daňové zvýhodnění stimulující investice soukromých sponzorů). Příspěvek popisuje formy 

státního financování filmové produkce a jejich vývoj, zkušenosti s daňovými pobídkami v Kanadě a USA 

a daňové zvýhodnění pro filmový průmysl ve vybraných státech Evropské unie (Francie, Velká Británie, 

Německo, Španělsko, Belgie a Itálie). Autor zdůrazňuje, že nová éra daňových stimulů nezahrnuje 

pouze poskytování finančních prostředků, ale také podporu mimofiskálních cílů. - Poznámky.  

Bert Losse  

"Umverteilung zu einem hohen Preis"    

"Přerozdělení za vysokou cenu"  

WirtschaftsWoche, Jg. 2021, Nr. 25, S. 36-37  

Mnoho politiků a vědců požaduje, aby hory dluhů nashromážděných během krize byly splaceny 

prostřednictvím daně z majetku pro super bohaté. Historické zkušenosti ze sousedních zemí (např. Francie) 

ukazují, že státní pokladna může nakonec více ztratit, než získat.   

Roman Landgráf  

Aplikace obecné důkazní nauky v daňověprávních procesech : vybrané poznámky    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 2, s. 35-42  

Daňověprávní procesy jsou specifické tím, že důkazní břemeno prokázání skutkových otázek 

zásadním způsobem spočívá na daňovém subjektu. V této souvislosti článek poukazuje na některé 

možné nástroje, které by daňovým poplatníkům a jejich zástupcům mohly pomoci důkazní břemeno 

lépe snášet. Autor čerpá především z literatury věnující se obecné důkazní nauce, charakterizuje 

logiku jako nejobecnější a nejobjektivnější normativní systém a obecnou platnost nauky o dokazování. 

Následně rozebírá důkazní povinnost jako otázku pravděpodobnosti, vyvozování důsledků a důkaz, tři 

hlavní atributy důkazu i tři základní formy uvažování. Přibližuje též důkazní proces a vhodné logické 

principy a možnost grafického znázornění způsobu dokazování. - Poznámky.  

Marvin Mühlenstädt, Sergej Reberg  

ATAD II - Inhalt und Auswirkungen auf das nationale deutsche Steuerrecht    

ATAD II - obsah a dopady na německé daňové právo  

Der Betrieb, Jg. 74, (2021) Nr. 30, S. 1637-1641  

Díky implementaci evropské směrnice ATAD II (směrnice proti vyhýbání se dani č. 2017/952/EU) do 

národních práv jednotlivých členských států došlo v Německu k zavedení zákona o modernizaci práva 

daně z příjmů právnických osob. Autoři osvětlují pozadí této legislativy i v historickém kontextu 

zavádění BEPS (iniciativa OECD proti erozi daňového základu a přesouvání zisků) a ATAD I. Dále se 

zaměřují konkrétně na ATAD II a analyzují její obsah, účel i předpokládané dopady na německou 

praxi a zejména daňové právo. Velký důraz je kladen hlavně na tzv. hybridní struktury v podnikání, 

jejichž aktivity jsou nyní skrze ATAD II upraveny i v rámci třetích zemí. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M10.  

Alexander Horst, Christian Deák  

Auswirkungen des Digitalpakets für den E-Commerce : ein Überblick über die Änderungen für 

inländische Online-Händler    

Dopady digitálního balíčku na elektronické obchodování : přehled změn pro tuzemské 

online obchodníky   

Der Betrieb, Jg. 74, (2021) Nr. 26, S. 1425-1427  

Daňovým zákonem pro r. 2020 vstoupil v Německu v platnost druhý pilíř tzv. digitálního balíčku EU. 

Místní podnikatelé vykonávající svou činnost online tak budou moci využít pozitivních dopadů tohoto 

nového opatření. Autoři představují strukturu této evropské legislativy a s pomocí praktických 
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příkladů osvětlují princip nařízení o prodeji zboží na dálku. Poté se věnují i daňově právním dopadům 

balíčku (oblast DPH), který zároveň subjektivně hodnotí. Digitální balíček podle autorů přináší značné 

zjednodušení pro online podnikatele, a to zejména pro ty, kteří své zboží prodávají jen v rámci 

vnitřního trhu EU (MOSS). - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.  

CFE Tax Technology Committee   

CFE input on extending EU DAC to cryptocurrencies and e-money    

Příspěvek Evropské fiskální konfederace k rozšíření evropské směrnice DAC na kryptoměny a 

elektronické peníze  

European taxation, Vol. 61, (2021) No. 5, p. 218-221  

Seznámení se stanoviskem Evropské fiskální konfederace (CFE) z ledna 2021, které je součástí 

diskuse o rozšíření evropské směrnice DAC (o správní spolupráci v oblasti daní) na oblast kryptoměn 

a elektronických peněz. Připravovaná směrnice DAC8 by měla rozšířit oblasti působnosti směrnice 

tak, aby zahrnovala i výměnu informací o kryptoměnách a elektronických penězích, dále řeší vyšší 

koordinaci v oblasti sankcí za porušení povinností oznamovat uvedené informace. CFE doporučuje, 

aby se nová směrnice nezaměřovala primárně na represi v případě nedodržení daňových povinností, 

ale spíše vytvořila integrovaný systém spolupráce a odměn, jenž bude akceptován všemi účastníky. - 

Poznámky.  

Olaf Scholz ; rozhovor vedli Martin Greive, Jan Hildebrand   

Das bringt die globale Steuerreform    

Co přináší globální daňová reforma   

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 126 (5.7.2021), S. 7   

Shrnutí současné podoby globální daňové reformy, zahrnující minimální zdanění firem a upravující 

podmínky zdanění digitálních gigantů. Článek se dotýká otázek možných politických reakcí, dopadu 

na německé firmy, přesněji popisuje, jak nové daně fungují, a stručně zmiňuje problematiku tzv. 

„daňových závodů“.  

Sebastian Benz, Julian Böhmer   

Das Steueroasen-Abwehrgesetz    

Zákon o ochraně proti daňovým rájům   

Der Betrieb, Jg. 74, (2021) Nr. 30, S. 1630-1636  

V červnu 2021 byl v Německu schválen zákon o ochraně proti daňovým rájům (Das Steueroasen-

Abwehrgesetz, StAbwG), který cílí na boj proti daňovým únikům a nekalé daňové soutěži. Zákon je 

reakcí na kontext mezinárodní daňové politiky, zejména na iniciativy ke zlepšení výměny informací, 

transparentnosti a boje proti daňovým únikům (BEPS apod.) Autoři rozebírají podobné iniciativy 

rovněž na úrovni EU, vysvětlují jejich hlavní účel a následně se konkrétně zabývají novým zákonem z pera 

německých legislativců. Podobné kroky by mohly přispět k prosazení daňové spravedlnosti nejen 

v rámci EU, ale i mimo její členské státy. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M9.  

Tibor Schober   

Die Mobilitätsprämie : eine beispiellose Steuerinnovation 2.0    

Příspěvek na mobilitu : bezprecedentní daňová inovace 2.0   

Finanz-Rundschau, Jg. 103, (2021) Nr. 10, S. 482-487  

Němečtí legislativci v prosinci 2019 představili zákon, který v rámci implementace               

tzv. Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht (Program na ochranu klimatu 2030 v rámci 

daňového práva) zavádí tzv. prémii na mobilitu. Jedná se o součást tzv. příspěvku na dojíždění, jenž je 

již déle zakotven v německém zákoně o dani z příjmu. Uplatnit ho mohou občané, kteří dojíždějí do 

zaměstnání a chtějí si snížit výši zdanitelného příjmu. Zaměstnanci si díky němu mohou odečíst z daní 

paušální částku 0,30 eura za každý ujetý kilometr - bez ohledu na to, jaký dopravní prostředek použili. 

Prémie na mobilitu je poté určena osobám s nízkými příjmy, jejichž zdanitelný příjem je nižší než 

základní sleva na poplatníka, a které tudíž nemusí platit daně, což by znamenalo, že z příspěvku na 

dojíždění by jim nevznikl žádný prospěch. Autor popisuje, jakým způsobem tento systém funguje, a 

osvětluje aspekty, které jsou sporné s ohledem na právo EU. - Poznámky.  
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Gregor Kirchhof   

Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Vermögensteuer    

Ústavní limity daně z majetku  

Finanz-Rundschau, Jg. 103, (2021) Nr. 11, S. 517-522  

Německý ústavní soud v r. 1995 označil zákon o dani z nemovitostí za protiústavní. Od té doby se legislativně 

příliš nezměnilo, problematika byla nicméně častým tématem politických debat. Ačkoliv se v posledních 

letech zdálo, že daň znovu zavedena nebude, strana SPD, Die Grünen a Die Linke se rozhodly 

předložit návrh, jenž by daňově zatížil majetek fyzických osob a podniků. Autor popisuje dosavadní 

stav v této oblasti danění a pokládá si otázky ohledně pravděpodobnosti, že bude daň z majetku znovu 

zavedena. Závěrem se věnuje také kompetencím jednotlivých spolkových zemí v těchto otázkách a 

analyzuje ústavní limity této daně. - Poznámky.  

Michael van de Leur   

Double VAT taxation in the European Union    

Dvojí zdanění u DPH v Evropské unii   

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 3, p. 137   

Autor v článku upozorňuje na přetrvávající problém dvojího zdanění u daně z přidané hodnoty   

v Evropské unii, a to i přesto, že je DPH na úrovni EU harmonizována. Problém je ilustrován na 

případu "KrakVet" (C-276/18) projednávaném Soudním dvorem EU, ve kterém se jednalo o dvojí 

zdanění při přeshraniční transakci (nákup z eshopu) mezi Polskem a Maďarskem. Autor poukazuje na 

to, že na úrovni EU chybí mechanismus pro řešení sporů týkajících se DPH. U přímých daní, které 

harmonizovány nejsou, přitom tento mechanismus existuje. Osobám povinným k dani tak nezbývá jiná 

možnost, než se soudit, což bývá pomalé a nákladné. - Poznámky.  

Václav Benda  

DPH při přemístění zboží do jiného členského státu    

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 29, (2021) č. 9, s. 20-27  

Novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 343/2020 Sb., bylo doplněno, jak je třeba chápat 

pojem přemístění zboží do jiného členského státu. Přemístěním zboží nedochází ke změně 

vlastnického práva. Autor nejprve vysvětluje pravidla pro stanovení místa plnění při přemístění zboží. 

Dále s využitím příkladů představuje pravidla uplatnění DPH při přemístění zboží z jiného členského 

státu do tuzemska a naopak z tuzemska do jiného členského státu, včetně specifických postupů při 

dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území EU. Pravidla pro 

tento zvláštní režim vycházejí ze směrnice č. 2018/1910/EU, kterou se mění směrnice o DPH. 

Vymezuje rovněž, ve kterých případech se odeslání nebo přeprava zboží za přemístění zboží 

nepovažuje, a rozebírá porušení podmínek, za nichž se přepravení zboží nepovažuje za přemístění.   

Moritz Koch  

EU rückt von Plänen für eine Digitalsteuer ab    

EU se distancuje od plánů na digitální daň   

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 132 (13.7.2021), S. 9   

Po tlaku USA pozastavila Evropská unie přípravu vlastní podoby digitální daně. Její unilaterální ráz 

by mohl ohrozit konsensus v rámci G20 ohledně globální minimální daně.   

Ottavia Orlandoni and Giuseppe Moramarco   

Foreign investment funds: change in tax regime for dividends and capital gains    

Zahraniční investiční fondy: změny v režimu zdanění dividend a kapitálových příjmů   

European taxation, Vol. 61, (2021) No. 5, p. 202-208  

S účinností od 1.1.2021 je v Itálii daňový režim dividend a kapitálových příjmů realizovaných 

zahraničními organizacemi kolektivního investování (UCIs) ze států EU poskytujících výměnu informací 

obdobný jako u domácích UCIs. Změna má zejména bránit daňové diskriminaci zahraničních fondů 

kolektivního investování. Autoři přibližují tzv. dánské případy řešené SDEU (týkají se srážkové daně 

z titulu vyplacení úroků a dividend dánskými společnostmi jejich mateřským společnostem 

vlastněným společnostmi-nerezidenty EU) a jejich odraz v italské judikatuře. Poté analyzují dopad 

změn týkajících se srážkové daně pro evropské investiční fondy na investiční struktury často užívané 

private equity fondy zahrnujícími evropské holdingové společnosti. - Poznámky.  
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Ulrich Prinz  

Globalisierung des deutschen Umwandlungssteuerrechts durch das KöMoG : Begrüßenswert, 

aber unvollständig    

Globalizace německého transformačního daňového práva prostřednictvím zákona o modernizaci 

zákona o dani z příjmů právnických osob (KöMoG) : vítaná, ale neúplná  

Finanz-Rundschau, Jg. 103, (2021) Nr. 12, S. 561-564  

Přeshraniční podnikové restrukturalizace s sebou přinášejí komplexní právní i koncepční otázky, 

kterými se zabývá zejména restrukturalizační právo. Primární a sekundární právo EU navíc vyžaduje 

rovné zacházení s domácími restrukturalizacemi a těmi probíhajícími v jiných členských zemích EU. 

Podobný proces v nečlenských zemích však není podchycen ani nikterak harmonizován, což vedlo 

německé legislativce k rozhodnutí pokusit se o ,,globalizaci” práva o zdanění podnikových transformací. 

Díky ní by napříště mohli využít možnosti transakcí podle účetních cen i příslušníci tzv. třetích zemí. 

Autor se v úvodu věnuje problematice transformačního daňového práva v rámci EU, následně se 

zabývá konkrétně německým zákonem o modernizaci daně z příjmů právnických osob (KöMoG). 

Novou úpravu, jež má vstoupit v platnost 31.12.2021, autor hodnotí jako pozitivní, zároveň ji ale 

pokládá za neúplnou. - Poznámky.  

Anton Joseph  

GST and phoenixing of companies    

Daň ze zboží a služeb a jev zvaný "phoenixing" u australských podniků   

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 3, p. 160-164  

Autor se v článku zabývá nežádoucí aktivitou podniků v Austrálii zvanou "phoenixing" ("vstávání z popela"), 

která spočívá v zániku firmy, vyhlášení platební neschopnosti a opětovném založením firmy (nové 

právnické osoby) pod jiným jménem. "Phoenixing" mimo jiné snižuje daňové příjmy. V příspěvku je 

popsáno, jaké kroky ve smyslu zpřísnění daňové legislativy již Austrálie podnikla ve snaze jev omezit, 

a jaké jsou daňové dopady u GST. - Poznámky.  

Lena Calahorrano, Sven Stöwhase   

Kindergarten for free?! : empirical evidence on the utilization of income tax reductions for child 

care expenses    

Mateřská škola zdarma?! : empirické důkazy o využívání slev na dani z příjmu na výdaje 

spojené s péčí o děti   

CESifo Economic studies, Vol. 67, (2021) No. 2, p. 129-154  

Ve většině rozvinutých zemí existuje široké spektrum možností, jak snížit individuální daňovou zátěž. 

Výzkumů týkajících se ztrát na straně státních příjmů bylo provedeno nespočet, nicméně relativně 

málo prostoru bylo věnováno tomu, jaký podíl oprávněných daňových poplatníků tyto odpočty 

využívá. Autoři právě tuto problematiku otevírají a zkoumají konkrétně daňovou uznatelnost výdajů 

na péči o děti v Německu. Simulují politickou reformu, která by zvýšila velkorysost těchto daňových 

srážek a zkoumají, jaký vliv by měla na míru jejich využívání. - Poznámky.  

Martin Děrgel   

Koordinační výbor k odpočtu úroků z úvěrů na bydlení    

Účetnictví, Sv. 2021, č. 7, s. 36-45  

Zákonem č. 386/2020 Sb., který novelizoval zákon o daních z příjmů, byla zrušena daň z nabytí 

nemovitých věcí, zároveň však došlo ke zpřísnění podmínek pro odpočet úroků z úvěrů na bydlení i ke 

zdvojnásobení tzv. časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí. V článku jsou 

předloženy vybrané otázky, které se vztahují k této problematice a které byly projednávány odborníky 

na půdě tzv. koordinačních výborů. Koordinační výbory řešily mj. tato témata: vymezení pojmu 

obstarání bytové potřeby, změna časového testu u výstavby na koupeném pozemku, upřesnění 

započetí časového testu při koupi pozemku, den "obstarání" bytové potřeby (úplatné nabytí, výstavba, 

údržba a změna stavby), změny osvobození příjmu z prodeje "jiných nemovitých věcí". -- K tématu 

viz také Bulletin KDP č. 2/2021, s. 10-14.  
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Ambareen Beebeejaun  

Mauritius as an offshore financial centre and laws relating to tax avoidance and evasion    

Mauricius jako offshorové finanční centrum a zákony týkající se vyhýbání se daňovým 

povinnostem a daňových úniků  

Journal of financial crime, Vol. 28, (2021) No. 2, p. 548-565  

Mauricius je jedním z nejrychleji rostoucích finančních center v Africe, zároveň však někteří 

zahraniční experti a novináři upozorňují na to, že k tomuto vývoji dochází na úkor jiných rozvojových 

zemí tím, že ostrov funguje jako daňový ráj. Autorka v článku analyzuje mauricijské zákony a 

navrhuje několik změn - úpravu zákona o daních z příjmů (zahrnutí trestů a nápravných opatření pro 

subjekty, které se dopouštějí nepřípustného vyhýbání se dani) či zpřísnění sankcí za daňové úniky. 

Daňovým rájem však země podle autorčiny analýzy není. - Poznámky.  

Simona Hornochová, Jana Skálová  

Několik úvah ohledně daňových dopadů změn v oblasti hmotného a nehmotného majetku    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 2, s. 20-26  

Autorky představují změny, provedené daňovým balíčkem (zákon č. 609/2020 Sb.) v zákoně o daních 

z příjmů, v oblasti hmotného a nehmotného majetku. Nabyly účinnosti dnem 1.1.2021, zákon však 

obsahuje několik přechodných ustanovení, která umožňují užití změn zpětně, a to na hmotný i 

nehmotný majetek pořízený od 1.1.2020. Autorky upozorňují na některé dílčí rozdíly staré a nové 

úpravy, které mohou být důležité pro bezproblémový přechod na nová pravidla pro další období. 

Rozebírají zvýšení limitu pro zařazení movitých věcí do hmotného majetku a zrušení nehmotného 

majetku v kontextu pravidel uplatňovaných v účetnictví; mimořádné daňové odpisy hmotného majetku 

zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině; zrušení kategorie "nehmotný majetek" v zákoně o daních z 

příjmů; jeho technické zhodnocení i nehmotný majetek nabytý vkladem nebo přeměnou. - Poznámky.  

Katia Cejie  

New problems caused by the COVID-19 pandemic - income taxes and social security 

contributions : (an overview)    

Nové problémy zapříčiněné pandemií covid-19 v oblasti daní z příjmů a příspěvků na sociální 

zabezpečení : (přehled)   

European taxation, Vol. 61, (2021) No. 5, p. 185-194  

Dlouhodobější dopady pandemie covid-19 značně zkomplikovaly také problematiku zdanění 

pracovních příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení u přeshraničních pracovníků. Příspěvek 

identifikuje a analyzuje nové otázky, které probíhající pandemie vnesla do oblasti daně z příjmů a 

veřejného pojistného u skupin příhraničních pracovníků, pracovníků na home office a ve stálých 

provozovnách ve vyspělých zemích. Problematika je ilustrována vývojem a přístupem k situaci Švédů 

cestujících za prací do Dánska. Autorka nejprve přináší přehled právních zdrojů pro oblast daní a 

příspěvků na sociální zabezpečení se zaměřením na mezinárodní kontext. Dále z pohledu daňových 

smluv a pravidel pro odvody analyzuje situaci vyslaných pracovníků, sezónních a krátkodobých 

pracovníků, migrantů i krátkodobé volno zaměstnanců a odměny za toto období vycházející z vládních 

podpor. - Poznámky.  

Gorka Echevarría Zubeldia   

Nokia and World Comm : the conundrum of receiving global discounts    

Nokia a World Comm : zmatek v přijímání celkových slev   

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 3, p. 165-167  

Shrnutí a krátký rozbor případu C-684/18 (World Comm Trading Gfz SRL proti Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti) 

projednávaného Soudním dvorem EU, ve kterém se jednalo o slevy poskytnuté za dodání zboží uvnitř 

EU a v tuzemsku a odpočet daně u DPH. Společnost World Comm Trading se sídlem v Rumunsku 

konkrétně získávala od firmy Nokia množstevní slevy za prodej mobilních telefonů, nebylo však 

rozlišováno, zda se jedná o tuzemské dodání či dodání uvnitř Společenství, což později zpochybnily 

rumunské úřady (odhalily nadměrný daňový odpočet). V případu C-684/18 pak SDEU v návaznosti na 

to rozhodoval o výkladu článku 90 Směrnice o DPH a zásad neutrality a proporcionality. - Poznámky.  



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 

__________________________________________________________________________________________ 

 

9 

Simona Hornochová, Radek Novotný  

Nový daňový režim dluhopisů a několik úvah k cenným papírům    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 2, s. 27-34  

Polemický rozbor nové úpravy zdaňování dluhopisů, která je součástí daňového balíčku 2021 v ČR. 

Autoři zmiňují terminologickou změnu zákona o daních z příjmů (pojem úrok a úrokový příjem byl 

nahrazen pojmem výnos z dluhopisu), zavedení plošného osvobození státních dluhopisů od daně i některé 

technické aspekty provedených změn. Informují také o zrušení osvobození od daně pro eurobondy a 

o souběhu dvou poměrně rozdílných daňových režimů pro dluhopisy emitované před 1.1.2021 a 

po tomto dni. Detailně přibližují změnu metody zdanění výnosů dluhopisů, zajištění daně, změnu 

"rozsahu" zdanění a další změny § 8 odst. 2 zákona o daních z příjmů i daňový režim prémie za 

předčasné splacení. Krátce též analyzují problematiku úroku vs. výnosu (z držby) cenného papíru. - 

Poznámky.  

Christian Ramthun  

Nun wird's schmutzig    

Teď se to špiní  

WirtschaftsWoche, Jg. 2021, Nr. 27, S. 26-29  

Ministři financí 20 předních zemí nechtějí nic menšího než revoluci ve světovém daňovém zákoně pro 

korporace. Jediná jasná věc je, že to bude komplikovanější a dražší a konkurence mezi zeměmi bude 

ještě složitější.  

Michael Feldek  

Odvolací řízení ve věci zajišťovacích příkazů ve správní a soudní praxi    

Expertní příspěvky, Sv. 2021, č. 2 (květen)   

Bližší pohled na odvolací řízení ve věci zajišťovacích příkazů v ČR, zejména na jeho technické 

aspekty. Autor se zabývá třemi aspekty daňového a soudního řízení ve věci zajišťovacích příkazů: 

podobou odvolacího řízení, možností účinného uplatnění konkrétních námitek zpochybňujících zákonnost 

zajišťovacích příkazů v odvolacím řízení a případně v navazujícím řízení soudním a postupem 

správních orgánů v případě zrušení rozhodnutí o odvolání proti zajišťovacím příkazům soudem. 

Zdůrazňuje, že lhůta pro rozhodnutí o odvolání významně ovlivňuje podobu celého odvolacího řízení. 

Autor čerpá mimo jiné ze své praxe na Odvolacím finančním ředitelství, kde se rozhoduje o podaném 

odvolání. Poskytuje odpověď na některé otázky, které se opakovaně objevují v přezkumu 

zajišťovacích příkazů a k nimž se nedávno vyjádřil i Nejvyšší správní soud (zajištění daně dosud 

nestanovené; zajištění daně, u které dosud neuplynul den její splatnosti v důsledku podání odvolání 

proti rozhodnutí o jejím stanovení; zásah do ekonomické sféry adresátů). - Poznámky. Plný text 

dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2021/05/27/A5ZA21020201.htm   

Umut Turksen, Adam Abukari   

OECD's global principles and EU's tax crime measures    

Souhrnné principy OECD a opatření EU proti daňové kriminalitě   

Journal of financial crime, Vol. 28, (2021) No. 2, p. 406-419  

Autoři představují 10 souhrnných principů OECD proti daňové kriminalitě a u každého principu 

diskutují nad tím, jakým způsobem jej naplňuje Evropská unie prostřednictvím své legislativy a 

opatření. Jednotlivé principy se týkají mj. postihování daňové kriminality, pravomocí zabavovat 

majetek při vyšetřování daňové kriminality či mezinárodní spolupráce. - Poznámky.  

Helge Jacobs  

Outsourcing im Kreditkartengeschäft : zugleich Anmerkung zu BFH, Beschl. v. 10.12.2020 - V R 4/19    

Outsourcing v oblasti kreditních karet : zároveň vyjádření k rozhodnutí BFH ze dne 10.12.2020 - 

V R 4/19  

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 70, (2021) Nr. 11, S. 413-416  

Bezhotovostní peněžní výměna v posledních letech stále nabývá na významu. Na zpracování plateb se 

přitom obvykle podílejí nejen úvěrové instituce, poskytovatelé platebních služeb, ale také třetí strany. 

V tomto kontextu vzešlo i nedávné rozhodnutí Spolkového finančního soudu ze dne 10.12.2020, kdy 

se soud poprvé zabýval zdaněním DPH u služeb poskytovaných zpracovateli v oblasti kreditních karet. 

http://noviny.mfcr.cz/News/2021/05/27/A5ZA21020201.htm
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Autor rozebírá tento rozsudek, porovnává jej s předchozími rozhodnutími Soudního dvora EU a 

upozorňuje na objevující se nesoulady. V článku se rovněž věnuje dani z přidané hodnoty v případě 

plateb kreditními kartami a daňovým osvobozením. - Poznámky.  

Martin Cordes, Marvin Kraft   

Regierungsentwurf zum Optionsmodell : Körperschaftsteuer ab 2022 auch für 

Personengesellschaften?    

Vládní návrh opčního modelu : daň z příjmů právnických osob od roku 2022 i pro osobní společnosti?  

Finanz-Rundschau, Jg. 103, (2021) Nr. 9, S. 401-410  

Krátce před koncem stávajícího legislativního období se v Německu chystají změny v zákoně o dani z příjmů 

právnických osob. Spolková vláda předložila Spolkovému sněmu návrh tzv. Körperschaftssteuer-

Modernisierungsgesetz (Zákon o modernizaci daně z příjmů právnických osob). Jedná se o model, 

kdy by byla po případném schválení zákona, vytvořena možnost přejít u zdanění právnických osob 

z dosavadního režimu spolupodnikatelů na zdanění právnických osob tak, jak se uplatňuje u kapitálových 

společností. Tento návrh je vnímán jako největší reformní krok v oblasti daně z příjmů právnických 

osob od daňové reformy z r. 2008. - Poznámky.  

Ivo Šulc  

Soudy stále rozhodují podle (dnes již) neplatných zákonů : dokončení    

Expertní příspěvky, Sv. 2021, č. 2 (květen)   

Autor poukazuje na nesprávné využití starého a dnes již neplatného zákona o spotřebních daních pro 

výklad pojmu "výroba" vybraných výrobků. V této části se zabývá novelizací zákona o spotřebních 

daních, kterou přinesl zejména zákon č. 217/2005 Sb. Ten nově definoval význam pojmu "výroba" pro 

účely zákona o spotřebních daních s účinností od 1.7.2005. Uvádí také přehled judikátů NSS, které se 

opírají o výklad pojmu "výroba" podle starého zákona o spotřebních daních, i když se souzená kauza 

vztahovala již ke zdaňovacímu období po červenci r. 2005. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

http://noviny.mfcr.cz/News/2021/05/27/A5ZA21023701.htm   

Tarun Jain  

Supreme Court delineates scope of new GST law quite widely    

Nejvyšší soud vymezil rozsah nové daně ze zboží a služeb poměrně široce   

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 3, p. 157-159  

Indie zavedla v r. 2017 novou daň ze zboží a služeb (goods and services tax, GST), která nahradila 

různé zákony o nepřímých daních staré desítky let a celý systém sjednotila. Nová GST je obecně 

formulovaná, kvůli čemuž vznikají různé soudní spory: často se řeší, zda se GST vztahuje i na zboží a 

služby, které před jejím zavedením dani nepodléhaly. V článku je představeno rozhodnutí indického 

Nejvyššího soudu v případu "Skill Lotto", které potvrdilo široké (obecné) zaměření daně. - Poznámky.  

Rebecca Christie  

Taxing tech : digital services taxes take shape in the shadow of the pandemic    

Zdanění technologických gigantů : daň z digitálních služeb dostává konečnou podobu      

ve stínu pandemie   

Finance & development, Vol. 58, (2021) No. March, p. 54-57  

Článek přibližuje problematiku zavedení digitální daně pro celosvětové technologické společnosti, jak 

na úrovni OECD, tak na úrovni jednotlivých států. Daň z digitálních služeb by se mohla stát 

významným příjmem pro rozpočty států oslabené bojem s koronavirovou pandemií. Autorka rozebírá 

především otázku spravedlnosti zdanění s ohledem na místo tvorby zisku společností poskytujících 

digitální služby, s tím také souvisí otázka minimálního zdanění příjmů těchto firem. Shrnuje různé 

názory odborníků na podobu zdanění digitální ekonomiky s ohledem na její specifika, postoj USA k této 

problematice a detailněji se zaměřuje na přístup Evropské unie k problematice digitální daně (podoba 

výsledného návrhu měla být představena do poloviny r. 2021). 

 

 

  

http://noviny.mfcr.cz/News/2021/05/27/A5ZA21023701.htm


Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 

__________________________________________________________________________________________ 

 

11 

Stefan Weber  

Umsatzsteuerrechtliche Herausforderungen für den Versandhandel mit dem Vereinigten  

Königreich nach dem Brexit    

Výzvy v oblasti DPH pro zásilkový obchod se Spojeným královstvím po brexitu   

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 70, (2021) Nr. 10, S. 373-380  

Článek představuje předpisy o DPH, jež jsou platné od 1.1.2021 a vztahují se na zásilkový obchod s britskými 

zákazníky po brexitu. Zároveň přináší i výčet možností, jak se mohou zásilkové společnosti se sídlem 

v Německu vyhnout registraci pro účely DPH ve Spojeném království. V úvodu jsou do kontextu 

zasazena platná pravidla pro dodání zboží z Británie do členských zemí EU, včetně zdaňování v místě 

odeslání a v místě přijetí zboží. Na praktických příkladech je dále vysvětleno fungování vzájemného 

obchodu i s ohledem na obchod prostřednictvím online tržišť. - Poznámky.  

Aldo Bisioli and Marco Zanetti   

VAT exemption for financial services in the banking sector : the Italian approach    

Osvobození finančních služeb od DPH v bankovním sektoru : italský přístup   

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 3, p. 148-156  

Krátké shrnutí pravidel pro osvobození finančních služeb od DPH v EU dle směrnice o DPH a 

aplikace těchto pravidel v Itálii, také v reakci na případy projednávané před Soudním dvorem EU. 

Nastíněn je i možný vývoj do budoucna v souvislosti s příchodem tzv. fintechových služeb a rostoucí 

roztříštěností finančních služeb. - Poznámky.  

Hans-Martin Grambeck  

VAT on webinars    

DPH u webinářů  

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 3, p. 138-141  

Pandemie nemoci covid-19 mj. zapříčinila přesun různých konferencí a vzdělávacích akcí do online 

prostředí, což však s sebou přináší specifika z pohledu DPH. Autor se v článku zabývá otázkou místa 

poskytování služeb ("place of supply") u webinářů, pro něž je charakteristické, že se jich mohou 

zúčastnit lidé z různých míst (i z různých zemí) a že se přednášející (pořadatel) nachází fyzicky na 

jiném místě, než účastníci. Dle autora se nyní z hlediska zdanění postupuje stejně, jako u prezenčních 

seminářů, tzn. DPH se platí v místě, kde působí pořadatel. Z různých důvodů by ale bylo vhodnější na 

webináře aplikovat princip zdanění na základě místa určení (destination principle), a to u B2B i B2C 

transakcí. Změny u B2C by však vyžadovaly úpravu evropské směrnice o DPH. Článek je doplněn 

konkrétními příklady. - Poznámky.  

Klaus-Dieter Drüen  

Verfassungsfragen bei der Reform des Kapitalertragsteuerabzugsverfahrens durch das 

Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. (Teil I)   

Ústavněprávní otázky reformy srážkové daně z kapitálových výnosů provedené zákonem  

o modernizaci srážkové daně. (část I)   

Finanz-Rundschau, Jg. 103, (2021) Nr. 13, S. 605-621  

Německý Spolkový sněm schválil po obdržení souhlasného stanoviska Spolkové rady zákon o modernizaci 

úlev na dani vybírané srážkou a potvrzení o dani z kapitálových výnosů (AbzStEntModG). S ohledem 

na ústavnost však reforma zůstává sporná, zejména v otázce rozšíření informačních povinností 

úvěrových institucí v souvislosti s daňovými odpočty a v případě snížených požadavků na odpovědnost 

za nesprávné údaje v potvrzení o dani z kapitálových výnosů. Článek se právě zmíněnými spornými 

body zabývá a detailně osvětluje obsah této reformy. - Poznámky.  
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Klaus-Dieter Drüen  

Verfassungsfragen bei der Reform des Kapitalertragsteuerabzugsverfahrens durch das 

Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz. (Teil II)   

Ústavněprávní otázky reformy srážkové daně z kapitálových výnosů provedené zákonem   

o modernizaci srážkové daně. (část II)   

Finanz-Rundschau, Jg. 103, (2021) Nr. 14, S. 671-680  

Článek je součástí dvoudílné série, v níž se autor věnuje německému zákonu o modernizaci úlev na 

dani vybírané srážkou a potvrzení o dani z kapitálových výnosů (AbzStEntModG). Jelikož reforma i nadále 

zůstává kontroverzní, analýza definuje základní sporné body a popisuje obsah těchto reformních snah. 

Prostor je zároveň věnován otázce pohledávek z titulu ručení za nesprávné daňové doklady, přičemž 

jednotlivé režimy ručení autor osvětluje ve vnitrostátním i mezinárodním kontextu. - Poznámky.  

Filip Šimeček  

Výzkum a vývoj: vybrané aspekty odčitatelné položky od základu daně v kontextu aktuální 

judikatury. Část III,  Vývoj odpočtu v čase   

Expertní příspěvky, Sv. 2021, č. 3 (červenec)   

Příspěvek se zabývá podmínkami pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje, který 

představuje nepřímou podporu pro poplatníky, kteří se věnují výzkumné a vývojové činnosti. Odpočet 

na podporu výzkumu a vývoje je položkou odčitatelnou od základu daně ve smyslu § 34 odst. 4 zákona 

o daních z příjmů. Autor shrnuje jednotlivé zákonné požadavky, které musí být pro uplatnění daňového 

odpočtu současně splněny. Dále popisuje vývoj této daňové kategorie s ohledem na přibývající 

judikaturu a novelu zákona o daních z příjmů účinnou od 1.4.2019 (zákon č. 80/2019 Sb.). Rozebírá 

problematiku projektu VaV, vedení oddělené evidence výdajů vynaložených na VaV, věcných požadavků 

kladených na projekt a nutnosti doložení vývojové činnosti, výdajů spojených s klinickým testováním 

léků a zahrnutí náhrad mezd za neodpracovaný čas do odpočtu, která byla řešena rozhodnutími NSS. - 

Poznámky. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2021/07/28/A5ZA21030005.htm   

Zuzana Rylová  

Zamyšlení nad paušální daní    

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 2, s. 15-19  

Zákonem č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů v souvislosti s paušální daní, došlo 

k zavedení paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných pro některé 

poplatníky s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Autorka se zamýšlí nad překážkami, které 

využití paušální daně ve stávající podobě značně komplikují a mohou vést nikoli k administrativní 

úspoře, ale naopak k nutnosti zpětné rekonstrukce povinných evidencí. Zvažuje, pro které podnikatele 

je paušální daň vhodná, nutné podmínky pro paušální režim i stinné stránky přechodu na tuto daň. 

Rozebírá také, zda má smysl vstoupit do paušálního režimu v průběhu zdaňovacího období, a jaký je 

vliv přerušení činnosti na paušální režim, resp. paušální daň.   

Lucie Kořínková  

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování. 2. část   

Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 29, (2021) č. 9, s. 28-31  

S účiností od 1.7.2021 dochází ke změnám v uplatňování DPH u elektronického obchodování, nová 

pravidla pro přeshraniční operace jsou účinná na úrovni celé EU. Autorka postupně seznamuje s očekávanými 

změnami. V této části se zaměřuje na zvláštní režimy dle zákona o DPH: režim mimo Unii a nový 

dovozní režim. Přibližuje také zjednodušení pro výběr DPH prostřednictvím zvláštního režimu pro 

prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí (IOOS) a zvláštní režim pro přiznání a odvod DPH 

při dovozu. Problematika je doplněna praktickými příklady. - Poznámka.  

Dieter Dziadkowski   

Zur Neuregelung der Besteuerung legaler und legalisierter Glücksspielumsätze    

O nové úpravě zdanění obratu z legálních a legalizovaných hazardních her   

Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 70, (2021) Nr. 13, S. 501-508  

Tématem článku je nový regulační zákon o hazardních hrách, který v Německu vstoupil v platnost 

1.7.2021, přičemž autor se zaměřuje primárně na jeho daňově-právní dopady. Nejprve shrnuje kontext 

a historický vývoj německého přístupu k regulaci hazardu a následně představuje dosavadní snahy o zavedení 

http://noviny.mfcr.cz/News/2021/07/28/A5ZA21030005.htm
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systémového zdanění obratu z hazardních her, k nimž v minulosti opakovaně docházelo. Příspěvek 

mimo jiné upozorňuje na sporné momenty a potenciálně problematické aspekty příslušného zákona, 

který však autor hodnotí veskrze pozitivně a oceňuje snahu německé spolkové vlády přijít se 

systémovým řešením. - Poznámky. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Daňová a hospodářská kartotéka : DHK   

Sv. 29, (2021) č. 9  

Hmotný majetek a specifické případy jeho daňového odepisování na konkrétních příkladech z praxe - 

1. část (s. 3-9); Bezúplatná plnění a zaměstnanci (s. 10-14); Zakládání společností s ručením 

omezeným včetně změny od 1.1.2021 (s. 15-19); DPH při přemístění zboží do jiného členského státu - 

novela č. 343/2020 Sb. (s. 20-27); Změna pravidel DPH u elektronického obchodování - 2. část (s. 28-31); 

Rozsudek Soudního dvora EU ve věci "uplatněného plného nároku na odpočet DPH při výstavbě 

kancelářské budovy určené ke zdanitelnému pronájmu, která ale nakonec nesloužila k budoucímu 

dosažení zdanitelných příjmů" (s. 37-39); Souběžné příjmy a vybrané skupiny zaměstnanců ve 

zdravotním pojištění v roce 2021 (s. 40-44).  

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

Sv. 2021, č. 14  

Co vše může získat zaměstnanec paušálním způsobem? - paušalizace cestovních náhrad, náhrad hrazených 

zaměstnanci dle § 6 odst. 8 ZDP, stavenkový paušál (s. 1-4); Zdanění příjmů fyzických osob ve světle 

koordinačních výborů (s. 5-7); Pořízení apartmánu - daňové souvislosti - dotazy a odpovědi (s. 7-8).  

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

Sv. 2021, č. 15-16  

Odpisy zděděného nebo darovaného hmotného majetku (s. 1- 4); Jak vykázat vklad do právnické 

osoby neziskového charakteru (s. 5-6); Přerušení podnikání a zdravotní pojištění (s. 7-8); Stravenkový 

paušál v otázkách a odpovědích (s. 9-12).  

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH  

Sv. 2021, č. 14  

K účinnosti novely zákona o DPH (s. 1); Co nového z hlediska DPH nastalo u e-shopů od 1.7.2021 

aneb "Zasílání zboží" v novém kabátě, tzv. režim One Stop Shop (s. 2-5); DPH a opravný daňový doklad - 

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

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH   

Sv. 2021, č. 15  

Aktuální informace z oblasti DPH za 1. pololetí 2021 (s. 1-3); DPH a přefakturace ve společnosti 

(sdružení) - dotazy a odpovědi (s. 4); Faktura za dodání služeb do EU - dotazy a odpovědi (s. 4-5); 

Dodání zboží s instalací v rámci tuzemského plnění - dotazy a odpovědi (s. 5-6); DPH a pořízení zboží 

osvobozené od daně - dotazy a odpovědi (s. 7); Finanční dobropis do EU a třetí země (s. 7-8).  

Ekonomické vědy. Ekonomie  

Martin Mandel, Jan Vejmělek  

Analýza vzájemných vztahů v nekryté úrokové paritě : (příklad měnového páru CZK/EUR)    

Politická ekonomie, Sv. 69, (2021) č. 3, s. 340-359  

Nekrytá úroková parita patří mezi tři základní paritní podmínky vývoje měnového kurzu a je součástí 

současných prognostických modelů centrálních bank. Autoři se v článku věnují empirické verifikaci 

hypotézy o platnosti nekryté úrokové parity a analýze dynamiky proměnných vstupujících do nekryté 

úrokové parity. Pracují s časovými řadami kurzů CZ/EUR za období 5/2009 až 12/2019, které 

poskytují databáze ČNB. V rámci analýzy využívají predikce finančních analytiků jako proxy 

proměnnou za kurzová očekávání, což umožňuje testovat nekrytou úrokovou paritu i v pojetí ex ante. 

Vlastní empirická analýza zahrnuje popisné statistiky, testy jednotkového kořene (ADF test), korelační 

analýzu, Grangerův test kauzality, kointegrační analýzu a model korekce chyb. - Poznámky.  
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By Paul Milgrom  

Auction research evolving : theorems and market designs    

Vývoj výzkumu v oblasti aukcí : teorémy a podoby trhů   

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 5, p. 1383-1405  

Představení a shrnutí jednotlivých směrů výzkumu v oblasti teorie aukcí, kterými se během své 

vědecké kariéry zabýval nositel Nobelovy ceny za ekonomii za r. 2020 Paul Milgrom. Milgromův 

výzkum lze shrnout do tří okruhů: navázání na základy svého kolegy a spolunositele Nobelovy ceny 

R. Wilsona (Milgrom toto období charakterizuje jako "porozumění existujícím pravidlům"), tj. charakteristika 

rovnovážných strategií u aukčních her či výzkum odrazu soukromých informací v cenách na aukčních 

trzích; design nových aukcí a design aukcí a řešení problémů v případě, že některé z položek nepatří 

mezi substituty. - Poznámky.  

By Steven Pennings  

Cross-region transfer multipliers in a monetary union : evidence from social security and  

stimulus payments    

Meziregionální multiplikátory transferových plateb v měnové unii : zjištění z dávek sociálního 

zabezpečení a ekonomických stimulů  

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 5, p. 1689-1719  

Americká federální výdajová politika je založena především na poskytování transferů - v praxi 

docházelo k těmto fiskálním stimulům během finanční krize i v důsledku pandemie nemoci covid-19. 

Při federálních transferech dochází k přerozdělování příjmů mezi regiony, tj. pomoc se dostane k regionům, 

kde došlo k místnímu šoku. Autor v článku určuje velikost tzv. meziregionálního multiplikátoru 

transferových plateb v USA a zjišťuje, jaký je vliv transferů poskytovaných jednotlivcům na 

krátkodobý regionální hospodářský růst. - Poznámky.  

By Stefano Giglio, Matteo Maggiori, Johannes Stroebel, and Stephen Utkus   

Five facts about beliefs and portfolios    

Pět skutečností o přesvědčeních a portfoliích  

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 5, p. 1481-1522  

Autoři v článku zkoumají souvislost mezi přesvědčením ekonomických subjektů o budoucím vývoji 

ekonomiky a jejich chováním. Použita byla metoda online průzkumu, který probíhal v letech 2017-2020 

a v rámci kterého bylo respondentům pokládáno každé dva měsíce několik jednoduchých otázek. 

Z více než 46 tis. odpovědí vyplývá podle autorů 5 skutečností, které mohou pomoci při tvorbě 

modelů v oblasti makrofinancí. - Poznámky.  

By Gabriel Chodorow-Reich, Plamen T. Nenov, and Alp Simsek  

Stock market wealth and the real economy : a local labor market approach    

Majetek ve formě akcií a reálná ekonomika : přístup založený na zkoumání lokálního trhu práce   

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 5, p. 1613-1657  

Dle některých odborných analýz ovlivňují v USA fluktuace na trzích s cennými papíry pracovní trh 

prostřednictvím tzv. efektu bohatství (consumption wealth effect). Konkrétně přispívá snížení cen akcií 

k poklesu bohatství (majetku) domácností, jež tyto akcie vlastní. V důsledku toho dochází k omezování 

výdajů a snížení zaměstnanosti. Autoři v článku předkládají důkazy o platnosti této teorie v praxi v USA 

u tzv. nontradables (zboží a služby vyráběné i spotřebovávané lokálně, které nemohou být předmětem 

dovozu a vývozu). - Poznámky.  

Prakash Loungani   

The guru of globalization    

Duchovní otec globalizace   

Finance & development, Vol. 58, (2021) No. March, p. 38-41  

Článek představuje profesora mezinárodní ekonomie Assafa Razina z Tel Avivské univerzity, jeho 

vědeckou kariéru i oblasti akademického výzkumu, kterým se věnuje. Jako uznávaný odborník na přísliby 

i problémy spojené s globalizací a na integraci světa prostřednictvím mezinárodního obchodu i toků 

kapitálu a práce je autorem mnoha výzkumných publikací. Některé z nich jsou v článku přiblíženy. 

  



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 

__________________________________________________________________________________________ 

 

15 

Henning Fischer and Oscar Stolper   

The nonlinear dynamics of corporate bond spreads : regime-dependent effects of their determinants    

Nelineární dynamika výnosového rozpětí firemních dluhopisů : režimově podmíněná působnost 

jejich určujících faktorů  

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 241, (2021) 

No. 2, p. 187-238  

Autoři modelují vztah mezi výnosovými rozpětími (spready) podnikových dluhopisů a jejich hlavními 

určujícími faktory za použití MS-VAR modelu. Zkoumají dynamiku chování rozpětí v různých tržních 

režimech v období 2004-2016. Zjišťují existenci výrazných odlišností v tom, jak faktory spojené 

s vyplácením a nevyplácením dluhopisů ovlivňuijí agregátní rozpětí podnikových dluhopisů. Zejména 

šoky likvidity v rámci celého trhu prokazují poměrně velký dopad na rozpětí v režimech s vysokou 

volatilitou ve vztahu k persistenci a rozsahu. Výsledky dokládají, že v průběhu vysoce nestabilního 

období (jako je např. globální finanční krize) investoři požadují prémii ve vztahu k riziku likvidity, 

což výrazně více ovlivňuje výnosová rozpětí podnikových dluhopisů, než se dosud soudilo. - 

Poznámky.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

John Cochrane ; rozhovor vedla Malte Fischer   

"Inflation ist wie ein Erdbeben"    

"Inflace je jako zemětřesení"   

WirtschaftsWoche, Jg. 2021, Nr. 26, S. 38-39  

Americký ekonom J. Cochrane v rozhovoru varuje: americká centrální banka je sotva v pozici, aby 

mohla výrazně zvýšit úrokové sazby. Měla by se distancovat od myšlenky každoročního zvyšování 

cenové hladiny o dvě procenta a zajistit stabilní ceny.   

Dominik Stroukal   

2021: Bitcoin čeká zatím vůbec nejtěžší rok    

Profi poradenství & finance, Sv. 9, (2021) č. 2, s. 44-47  

Prognóza budoucího vývoje trhu s kryptoměnami, zejména bitcoinem. Autor nejprve zmiňuje zásadní 

faktory dynamiky vývoje tohoto trhu v r. 2020 (propad bitcoinu s ohledem na situaci v reálné ekonomice; 

masivní vstup velkých hráčů na trh; zhodnocení bitcoinu nad 40 tisíc dolarů a jeho výrazná volatilita). 

Letošní rok je dle autora charakterizován několika momenty, které mohou zásadně ovlivnit budoucnost 

bitcoinu: růst konkurence ze strany alternativních kryptoměn (především ethereum); inovace bitcoinu; 

vypořádání se s regulací; riziko propadu ceny o desítky procent v závislosti na koncentraci množství 

bitcoinu u institucionálních investorů; expanzivní hospodářská politika a uvolněné měnová politika. -- 

Více k investicím do bitcoinu viz Profi poradenství & finance č. 3/2021, s. 46-50.  

Boom and doom? : inflation   

Boom a zkáza? : inflace   

The Economist, Vol. 440, (2021) No. 9253, p. 17-19  

Míra inflace je v červenci 2021 v rozvinutých zemích, zejména v USA, na nejvyšších úrovních za řadu 

let. Příčinou jsou faktory na nabídkové i poptávkové straně. Jedním z důvodů je také pohyb 

pracovníků mezi odvětvími, z nichž některá byla během pandemie omezená, a v souvislosti s tím tlak 

na růst mezd. Otázkou do budoucna je, jak se budou vyvíjet sebenaplňující se inflační očekávání a zda 

je současný vývoj inflace trvalý či přechodný.   

Jens Klose and Peter Tillmann   

COVID-19 and financial markets : a panel analysis for European countries    

Pandemie covid-19 a finanční trhy : analýza panelových dat z evropských zemí   

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 241, (2021) 

No. 3, s. 297-347  

Měnové a fiskální instituce vypsaly jako součást boje proti ekonomickým důsledkům pandemie covid-19 

různé objemné podpůrné balíčky. Studie představuje empirickou analýzu reakcí evropských finančních 

trhů na tuto politiku oznámenou na jaře 2020. Autoři zkoumají odezvy trhů s akciemi a dluhopisy a 
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přinášejí jedno z prvních hodnocení účinnosti zkoumaných opatření fiskální a monetární politiky. 

Pracují s podrobnými obsáhlýmí údaji o prohlášení opatření z oblasti měnové politiky, národní fiskální 

politiky a fiskální politiky na úrovni celé Evropské unie (více než 400 opatření), následně odlišují také 

první uvedení opatření z řady postupných kroků a dodatečná prohlášení (v období 17.2.2020 až 

24.4.2020). Popisují odlišnosti opatření v jednotlivých zkoumaných evropských státech a dále se 

zaměřují na interakci mezi nárůstem pandemie a reakcemi ze strany státu. Zjištění ukazují citlivost 

kapitálových trhů na vývoj počtu onemocnění. Ceny akcií byly ovlivněny zejména globálním vývojem 

pandemie, zatímco výnosy dluhopisů závisely na vývoji počtu onemocnění v jednotlivých státech. - 

Poznámky.  

Bank of Finland  

COVID-19 is accelerating the payment revolution  [elektronický zdroj]   

Covid-19 urychluje platební revoluci   

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 95 (2021), No. 2, p. 3-5  

V úvodním článku k monotematickému číslu, které se týká aktuální situace v oblasti platebního styku, 

jsou stručně shrnuty změny, ke kterým došlo v průběhu pandemie covid-19 i otázky probírané na 

úrovni EU. Vlivem pandemie a souvisejících omezení došlo ve Finsku k růstu nákupů na internetu, a 

tím i k vzestupu online plateb. Používání bezkontaktních plateb a např. i plateb prostřednictvím 

chytrých telefonů vzrostlo také v kamenných obchodech. V souvislosti s tím je třeba se věnovat 

otázkám kyberbezpečnosti při nakupování. Evropské instituce vydaly speciální komuniké, ve kterém 

se věnují mj. možnosti vzniku digitálního eura. -- K tématu podrobněji viz i zbývající články v čísle. 

Plný text dostupný z: https://www.bofbulletin.fi/en/archive/   

Shazeeda Ali  

Criminal minds : profiling architects of financial crimes    

Myšlenky zločince : profilace pachatelů finanční kriminality   

Journal of financial crime, Vol. 28, (2021) No. 2, p. 324-344  

Popis postupu při profilování pachatelů finanční kriminality a faktorů, které se zohledňují, včetně 

konkrétních příkladů a častých vlastností pachatelů v praxi. Uvedeny jsou i možné spouštěče finanční 

kriminality a stručně také metody prevence. - Poznámky. -- Viz i článek na související téma na s. 420-432.  

Susanne Lenz, Markus Joachimsthaler   

Das Gesetz über elektronische Wertpapiere : beginnt jetzt die Zukunft?    

Zákon o elektronických cenných papírech : začíná nyní budoucnost?   

Der Betrieb, Jg. 74, (2021) Nr. 25, S. 1384-1389  

V nedávné době v Německu vstoupil v platnost zákon o zavedení elektronických cenných papírů, 

který utváří právní základ pro jejich vydávání. Dojde tak k výraznému zjednodušení, kdy budou dříve 

požadovaná osvědčení o cenných papírech nahrazena zápisem do evidence cenných papírů. Článek 

nová ustanovení podrobně rozebírá a kriticky jej hodnotí. Součástí je rovněž kapitola o definici této 

formy cenných papírů i popis způsobu, jakým zmíněná registrace probíhá. Autor tento legislativní 

počin nepokládá za příliš inovativní, nicméně kladně hodnotí vládní snahu vytvořit jasně daný právní 

rámec, který operuje s větším množstvím variant. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M11.  

Felix Holtermann, Moritz Koch, Mareike Müller, Gregor Waschinski   

Die EU will durchgreifen    

EU zasáhne  

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 136 (17.7.2021), S. 8-9  

Evropská komise připravuje nová pravidla pro prevenci praní špinavých peněz. Motivem pro 

zvýšenou pozornost tématu se stala kauza Wirecard a pokračující reorganizace a reformy finančního 

dohledu v Německu. To se s problematikou praní peněz dlouhodobě potýká; kromě případu Wirecard 

je odhadováno, že každoročně unikne kontrole 30 miliard eur. Ačkoli současná německá legislativa 

(GwW, Geldwäschegesetz – zákon o praní špinavých peněz) problematiku pokrývá, je německou 

vládou v rámci spolupráce s EK zvažován horní limit hotovostních transakcí. 

 

  

https://www.bofbulletin.fi/en/archive/
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Jan Mallien, Frank Wiebe  

EZB mit neuer Strategie    

ECB s novou strategií  

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 130 (9.7.2021), S. 3, 6-7  

Evropská centrální banka aktualizuje strategické zásady, jedná se o první výraznou změnu od r. 2003. 

Stěžejními tématy jsou inflační míra, geopolitický rozměr a ochrana klimatu. Inflační cíl byl stanoven 

na 2 %, namísto dosavadní flexibilní hranice okolo 2 %. -- Viz také komentář na s. 28.   

A. Busch, A. Dörner, W. Drechsler, D. Heide, F. Holtermann, M. Koch, M. Müller, M. Peer   

Feldzug gegen Bitcoin : Kryptoregulierung    

Polní tažení proti bitcoinu : regulace kryptoměn   

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 126 (5.7.2021), S. 30-31  

Přehled současně platných i chystaných opatření, zejména restriktivních a kontrolních, ve vztahu k bitcoinu. 

Článek stručně popisuje situaci v Číně, Indii, Indonésii, Thajsku, USA, Evropské unii, Velké Británii, 

vybraných afrických státech a státech Jižní a střední Ameriky. Především asijské státy se k bitcoinu 

staví značně restriktivně, až do míry kompletního zákazu (Čína), v Evropě a USA má různou míru volnosti. 

Jasné a striktní legislativní podmínky pak nastavilo Švýcarsko a Velká Británie.   

H. Kent Baker, Hugo Benedetti, Ehsan Nikbakht, Sean Stein Smith, Andrew C. Spieler   

Financial applications of blockchain    

Finanční využití blockchainu  

The European financial review, Vol. 12, (2021) No. 2 (April-May), p. 20-25  

Podrobný pohled na využití technologie blockchainu, resp. na něm založených digitálních měn a 

kryptoměn, v oblasti akcií, výplat dividend, devizových transakcí, pojištění, investičních fondů 

zaměřených na nemovitosti i v oblasti účetnictví a auditu.   

Malte Fischer, Julian Heissler, Rüdiger Kiani-Kress, Annina Reimann, Peter Steinkirchner   

Im Strudel der Preise : Inflation    

Ve víru cen : inflace  

WirtschaftsWoche, Jg. 2021, Nr. 23, S. 14-23  

Ceny rostou. Život je dražší. Centrální banky však nadále tisknou peníze - také proto, že vysoce 

zadlužené země jsou na nich závislé. Světu hrozí dlouhé období vyšší inflace. Rizika pro hospodářství 

a společnost jsou značná.  

Kateřina Vodičková  

Investice do ESG fondů neustále rostou : odpovědné investování jako reakce na ekonomický 

vývoj ve 20. století    

Profi poradenství & finance, Sv. 9, (2021) č. 4, s. 52-54  

Společensky odpovědné investování (ESG investice) představuje investice do fondů zaměřených na 

udržitelná aktiva. Článek popisuje environmentální, sociální a správní kritéria sloužící jako vodítka 

investorům, kteří hledají investiční příležitosti s přesahem do oblasti ekologie, etiky, sociálních 

dopadů na společnost a udržitelného ekonomického rozvoje. Informuje také o možnosti certifikace 

společnosti, že plní a dodržuje ESG kritéria (Ekoznačka EU). Krátce též představuje investiční fond 

NOVA Green Energy, který jako první fond v zemích střední a východní Evropy získal certifikát 

udržitelného investování. -- Viz také Profi poradenství & finance č. 6-7/2021, s. 58-59.  

Jan Mallien, Frank Wiebe  

Kommt die große Inflation?    

Přijde velká inflace?   

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 123 (30.6.2021), S. 4-5  

Stručný pohled na současný vývoj inflace ve srovnání se 70. a 20. lety 20. století. Článek shrnuje a 

porovnává situaci v Japonsku, Venezuele, Zimbabwe a dalších zemích se zkušeností s vysokou inflací 

a poukazuje na paralely s německou hyperinflací 20. let. Vedle finančně-ekonomického pohledu 

článek zohledňuje specificky německou zkušenost s inflací a dopady historické zkušenosti na finanční 

politiku a veřejné povědomí o dané problematice.   
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Elisabeth Atzler, Andreas Kröner, Moritz Koch   

Konkurrenz für Visa und Paypal    

Konkurence pro Visu a Paypal   

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 130 (9.7.2021), S. 30-31  

Evropské banky plánují zavedení vlastního platebního systému EPI (European Payment Initiative), 

jako protiváhu systémům PayPal a Visa. V iniciativě působí 31 bankovních domů, mj. ING a Société 

Générale. Ačkoli zavedení systému provází řada otazníků, zejména v ohledu jeho přijetí veřejností a 

značných finančních nákladů, je evropským bankovním sektorem vnímán jako důležitý a vítaný 

strategický krok. Projekt počítá s modernizací platebního styku, zejména v kontextu vyšších nároků na 

evropské banky k podpoře transakcí v reálném čase (instant payment).   

Arthur Bauer, Nicolas Krakovitch   

Macroprudential mortgage lending measures  [elektronický zdroj]   

Makroobezřetnostní opatření týkající se poskytování hypotečních úvěrů   

Trésor-economics, No. 277 (2021), p. 1-8  

Během krize, která propukla v r. 2007, se ukázalo, jak velkým rizikem pro finanční stabilitu mohou 

být hypoteční úvěry. Zaváděna byla proto opatření, která měla toto riziko snížit. Článek analyzuje 

současnou situaci v oblasti regulace v Evropě se zaměřením na Francii - uvedeny jsou používané 

indikátory (DSTI, DTI, doba splatnosti úvěru, velikost splátky) a navrhované změny francouzské Rady 

pro finanční stabilitu (High Council for Financial Stability, HCSF), která by měla být přijata v letních 

měsících letošního roku a dle kterých by měla být u většiny hypoték omezena splatnost úvěru na 

maximálních 25 let a výše DSTI na 35 %. Dále autoři ověřují dopady obou opatření prostřednictvím 

modelu hypotečního trhu. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2021/ 

07/Tresor_economics_277_2021.pdf   

Jan Mallien  

Neue EZB-Strategie lässt den Euro steigen    

Nová strategie ECB může posílit euro   

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 135 (16.7.2021), S. 33   

Nově oznámená dlouhodobá strategie ECB se pravděpodobně projeví na kurzu eura, zejména vůči 

americkému dolaru. Vzhledem k odhadu výše inflace 1,5 % v r. 2022 a 1,4 % v r. 2023 a celkově 

razantnějšímu přístupu k inflaci je dlouhodobá politika ECB hodnocena jako striktnější, než měnová 

politika Fedu, s očekávaným posílením kurzu eura od letošního podzimu.   

Jan Mallien  

Neue Strategie auf altem Fundament : Europäische Zentralbank    

Nová strategie se starými základy : Evropská centrální banka   

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 130 (9.7.2021), S. 28   

Komentář k nově přijaté strategii Evropské centrální banky. Týká se zejména vztahu Maastrichtské 

dohody a Paktu stability a růstu ve vztahu k současným okolnostem inflačního cílování. Srovnává 

situaci s finanční a peněžní politikou v USA a poukazuje na skutečnost, že mantinely, stanovené 

zmíněnými dokumenty, jsou vzhledem k současné situaci a většímu manévrovacímu prostoru ECB 

potenciálně svazující. -- Viz též s. 3, 6-7.  

Sönke Iwersen, Volker Votsmeier   

Razzia bei der Hamburg Commercial Bank : Cum-Ex-Steuerskandal    

Razie v Hamburg Commercial Bank : skandál s cum-ex obchody  

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 128 (7.7.2021), s. 32   

V Hamburg Commercial Bank zasahovalo přes 30 vyšetřovatelů v souvislosti s daňovými úniky cum-ex 

z let 2008-2011. Podle dosavadního zjištění kolínského státního zastupitelství nezákonné praktiky 

neustaly ani po razantních personálních změnách a odkupu banky investiční společností Cerberus . 

V současnosti v souvislosti s cum-ex a Hamburg Commercial Bank probíhají dvě vyšetřování a 

80 dalších je ve fázi přípravy. 

 

  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2021/07/Tresor_economics_277_2021.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2021/07/Tresor_economics_277_2021.pdf
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Tomas Janoušek  

Rodí se nové odvětví finanční regulace    

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 7-8, s. 36-39  

Článek přibližuje chystané nařízení o kryptoaktivech (markets on cryptoassets, MiCA), které 

představila Evropská komise v rámci strategie v oblasti digitálních financí. Charakterizuje hlavní 

důvody pro přijetí zvláštní regulace oblasti kryptoaktiv, pravidla pro poskytování služeb souvisejících 

s kryptoaktivy podle MiCA a povinnosti poskytovatelů i otázku jejich licencování. Návazně rozebírá 

povinnost zpracovat, oznámit regulátorovi a zveřejnit bílou knihu (white paper) místo prospektu a její 

obsahové požadavky. Autor upozorňuje na zvláštní úpravu pro některé druhy kryptoaktiv - tokeny 

vázané na aktiva, elektronické peněžní tokeny (tzv. stablecoiny) a užitné tokeny. Přibližuje také 

způsob ochrany proti zneužití trhu s kryptoaktivy i očekávané hrozby a příležitosti, které kryptoaktiva 

a jejich finanční regulace přináší pro banky a další tradiční poskytovatele finančních služeb. Účinnost 

MiCA je odhadována na r. 2024. - Poznámky.  

Stabilité, libéralité, égalité   

Stabilita, štědrost, rovnost   

The Economist, Vol. 440, (2021) No. 9253, p. 66  

Během pandemie došlo k prohloubení majetkových nerovností ve společnosti, částečně vlivem 

uvolněné měnové politiky centrálních bank, která přispěla k růstu cen aktiv. Otázkou je, zda je 

vhodné, aby se boj proti nerovnostem stal jedním z cílů centrálních bank. Článek reaguje na novou 

zprávu Banky pro mezinárodní vypořádání (BIS), která se distribučním účinkům měnové politiky 

věnovala v samostatné kapitole. Aby centrální banky nepřispívaly k nerovnostem ve společnosti, je 

třeba, aby úkol zachránit ekonomiku nespočíval pouze na jejich bedrech - v případě většího zapojení 

fiskální politiky nemusí být měnová politika tak agresivní.   

The quest to quit QE : quantitative easing   

Snaha ukončit QE : kvantitativní uvolňování   

The Economist, Vol. 440, (2021) No. 9253, p. 61-63  

S rostoucí inflací se ve vyspělých zemích nabízí otázka, kdy a jak ukončit program nákupu aktiv 

(kvantitativní uvolňování, QE) a jaké dopady bude tento krok mít. Důležité je (zejména v USA) 

postupovat opatrně, už kvůli signalizační funkci, kterou centrální banky působí svými sděleními na 

trhy (je třeba se vyhnout nežádoucímu jevu "taper tantrum", který nastal v r. 2013). Zároveň se může 

stát, že se zvýšením úrokových sazeb se nabobtnalé rozvahy centrálních bank mohou stát ztrátovými, 

což s sebou přináší další negativní dopady do veřejných financí (růst nákladů na obsluhu dluhu). Tento 

problém se však bude zhoršovat tím více, čím déle se bude konec QE odkládat. Dalším argumentem, 

proč QE ukončit, je snaha centrálních bank mít nástroj k dispozici pro případ, že nastane další krize 

(v případě, že by byl používán i v „normálních“ časech, v době krize už by nebyl účinný).   

Marie Karfíková, Michaela Hladká   

The supervision in the area of anti-money laundering (AML) in relation to legal and 

advisory professionals    

Dohled nad oblastí boje proti praní peněz ve vztahu k právním a poradenským profesím   

Právník, Vol. 160, (2021) No. 6, příl. The Lawyer Quarterly No. 2/2021, p. 289-304  

V rámci systému opatření na potírání praní špinavých peněz a financování terorismu jsou významným 

institutem povinné osoby. Zvláštní skupinu povinných osob tvoří právní a poradenské profese, na které 

se článek zaměřuje. Autorky popisují tyto jednotlivé profese (advokáti, notáři, daňoví poradci, auditoři, 

autorizovaní účetní a soudní exekutoři) a specifikují rozdíly mezi těmito nezávislými odborníky 

(zejména povinnost mlčenlivosti), důvody jejich zařazení mezi povinné osoby a úroveň rizika v oblasti 

boje proti praní peněz. Poté se věnují dohledu nad povinnými osobami. Posuzují ho ve vztahu k právnímu 

rámci, který platil do konce r. 2020, i po účinnosti novely č. 527/2020 Sb., která do českého zákona 

transponovala pátou AML směrnici. Článek odráží znalosti získané z praxe, relevantní případy řešené 

FAÚ a přináší i krátké srovnání právních rámců systému dohledu v oblasti AML v různých jurisdikcích. - 

Poznámky. 
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Ondřej Poupě  

Změny v AML oblasti    

Expertní příspěvky, Sv. 2021, č. 2 (květen)   

Článek se týká základních institutů zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu č. 253/2008 Sb., resp. změn, které tyto instituty doznaly v souvislosti 

s novelou č. 527/2020 Sb. (transpoziční novela), zákonem č. 49/2020 Sb. (zákon o bank ID) a zákonem 

č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Autor představuje změny vymezení stávajících povinných 

osob, zejména u osob zabývajících se ekonomickým poradenstvím; změny v procesu identifikace a kontroly 

klienta (rozšíření možnosti využít distanční identifikaci klienta, a to jak zavedením identifikace za 

použití prostředků pro elektronickou identifikaci, které je postaveno na úroveň fyzické identifikace, 

tak rozšířením možnosti využití zjednodušené identifikace či převzetí identifikace); hodnocení rizik 

(zavedení postupů a strategií vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik 

legalizace výnosů z trestné činnosti) a systému vnitřních zásad (vnitřní oznamovací systém porušení AML). - 

Poznámky. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/News/2021/05/27/A5ZA21023001.htm   

J. Mallien, A. Neuhaus, T. Stiens, F. Wiebe   

„Kein Ersatz für das Bargeld“ : digitaler Euro    

„Žádná náhrada hotovosti“ : digitální euro   

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 134 (15.7.2021), S. 30-31  

Článek v sedmi bodech přibližuje současnou podobu projektu digitálního eura, poprvé v podobě 

konceptu představeného před devíti měsíci. Stručně shrnuje oblasti bezpečnosti, technologie, rozdíl 

mezi CBDC a ostatními digitálními měnami, potažmo kryptoměnami, ochrany soukromé sféry a rizika. 

Napříč evropským politickým spektrem panuje podpora tohoto projektu jako protiváhy digitálních 

měn soukromých společností (zejm. Libra společnosti Facebook). Deutsche Kreditwirtschaft předložilo 

koncept fungování měny, který počítá se třemi navzájem směnitelnými podobami digitálního eura: 

pro soukromé užití, pro transakce mezi bankami a ECB a variantu emitovanou bankami pro platební 

styk s právnickými osobami s ohledem na potřeby průmyslu 4.0. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank   

Sv. 29, (2021) č. 7  

Rizika bankovního sektoru jsou makroekonomického charakteru - zpráva o finanční stabilitě ČNB (s. 10-13); 

Regulatorní novinky aneb přehled toho nejzajímavějšího za druhé čtvrtletí 2021 (s. 18-20); AML a 

moderní technologie (s. 22-23); Ačkoli se Covid III relativně vydařil, zájem je malý (s. 26-27); Více 

informací z bank nerovná se jejich větší transparentnost (s. 30-31); Fond pojištění vkladů je již naplněn, 

Fond pro řešení krizí bude brzy také (s. 32-34); Mezinárodní pozice České republiky v době pandemie - 

SWOT analýza ekonomické pozice ČR (s. 42-43); ESG je na Slovensku veľkou témou. Zdá sa, že 

uhlie podporí len málokdo (s. 46-48); Střípky poznatků z posledního udílení Oscarů v ekonomii - 

Nobelovy ceny z nedávné minulosti (s. 49).   

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

A decade of Chinese lessons   

Čínská ekonomika v uplynulém desetiletí   

The Economist, Vol. 440, (2021) No. 9252, p. 69  

Hodnocení vývoje čínské ekonomiky v uplynulých deseti letech. Mnozí odborníci dříve hovořili 

o obrovských problémech, do kterých se Čína může dostat kvůli svému zadlužení. Hospodářská 

situace sice není stabilní, přesto však ekonomika šlape. Vypořádání se se zadlužením se posouvá a 

země spoléhá na investice do infrastruktury a export. Za vysoký hospodářský růst v uplynulých 

desetiletích nelze přičítat zásluhy politikům, ale spíše ekonomovi A. Lewisovi, který poukázal na to, 

jak rozvíjející se ekonomiky mohou dohnat rozvinutější země pouhým přerozdělením pracovní síly 

do odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Zároveň Čína v mnohém kopíruje strategii jiných asijských 

zemí, konkrétně Japonska, Jižní Koreje či Tchaj-wanu. Zdá se, že by zemi do budoucna mohla 

http://noviny.mfcr.cz/News/2021/05/27/A5ZA21023001.htm
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potkat spíše stagnace, a to kvůli demografické situaci, zadlužení či tlaku zahraničí, zkušenosti z minulosti 

s podobnými prognózami v případě Číny však naznačují, že realita může být nakonec zcela jiná.   

Lenka Veselovská, Ján Závadský, Lucia Bartková   

Consumer behaviour changes during times of the COVID-19 pandemic : an empirical study on 

Slovak consumers    

Změny spotřebitelského chování v době pandemie COVID-19 : empirická studie situace 

slovenských spotřebitelů  

E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 24, (2021) No. 2, p. 136-152  

Koronavirová pandemie, jež byla svým rozsahem bezprecedentní, měla značné dopady na chování 

spotřebitelů. Cílem této studie je posoudit prvotní reakce slovenských spotřebitelů na nastalou situaci a 

v návaznosti na výsledky analýzy předat doporučení podnikatelům. Výzkum ukázal, jak se změnily 

nákupní návyky obyvatel s ohledem na jejich věk, příjem a pohlaví: u žen bylo méně pravděpodobné, 

že vlivem pandemie změní množství nakupovaného zboží (třetina z nich objem navýšila), zatímco u mužů 

byl nárůst množství poptávaného zboží větší (46,71 %). Patrné byly také změny ve formách 

nakupování, kdy byly využívány převážně elektronické platformy. Možná překvapivým výsledkem je, 

že všichni účastníci výzkumu nad 25 let během pandemie snížili objem svých úspor.  

Jörn Petring, Annina Reimann, Martin Seiwert   

Der große Treck nach Westen    

Velká výprava na Západ  

WirtschaftsWoche, Jg. 2021, Nr. 25, S. 16-23  

Číňané rádi kupují německá auta - a naopak? To se brzy ukáže, protože mnoho čínských výrobců 

automobilů útočí v Evropě s modely elektroaut. Přicházejí se spoustou kapitálu, čerstvými nápady, jak 

zajistit jejich odbyt - a především jako bezkonkurenční technologický lídr.   

Bert Rürup  

Die unterschätzte Corona-Lücke    

Podceňovaný koronavirový propad  

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 130 (9.7.2021), S. 14  

Komentář  k dlouhodobému efektu propadu ekonomiky na celosvětové i lokální úrovni vlivem 

pandemie koronaviru, s důrazem na Německo. Primárními vlivy a současně otázkami jsou podle 

autora celkový ekonomický propad, propad poptávky jak spotřebitelské, tak na pracovním trhu, a 

nevyhnutelně rostoucí zadlužení.   

Antoine Bergerot, Gabriel Comolet, Thomas Salez  

Do road users pay a fair price for their journeys?  [elektronický zdroj]   

Platí uživatelé silnic za své cesty spravedlivou cenu?  

Trésor-economics, No. 283 (2021), p. 1-8  

Silniční doprava je spojována s významnými externalitami v podobě znečištění, hluku, dopravních 

nehod i poškození vozovek. Státy tento problém obvykle řeší zaváděním silničních poplatků a daní 

z pohonných hmot. Autoři v článku po krátkém úvodu do problematiky silniční dopravy a externalit 

zjišťují, zda zaváděné daně a poplatky dokáží problém odstranit, a dále se zabývají možností zlepšení 

společensko-ekonomických dopadů silniční dopravy. Je zjištěno, že dosavadní daně a poplatky jsou 

nedostatečné - zejména ve městech nekryjí náklady v podobě ucpaných silnic a znečištění. Znečištění 

způsobené naftovými motory je vyšší než u benzinových motorů, přesto je však zdanění u tohoto typu 

paliva mírnější. K výzkumu byla použita data z Francie. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2021/07/Tresor_economics_283_2021.pdf   

Bank of Finland  

Finnish economy takes off as pandemic eases  [elektronický zdroj]   

Finská ekonomika je s útlumem pandemie na vzestupu   

Bank of Finland - Bulletin, Vol. 95 (2021), No. 3, p. 7-27  

Hodnocení vývoje finské ekonomiky v červnu 2021 s prognózou do budoucna. Předpokládá se 

postupné zotavení ekonomiky s pokračujícím ústupem pandemie. Ekonomika by měla růst tempem 2,9 % 

v r. 2021 a 3 % v r. 2022. V r. 2023 se tempo růstu zpomalí na 1,3 %. Prognózu ovlivňuje nejistota 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2021/07/Tresor_economics_283_2021.pdf
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ohledně budoucího vývoje pandemie. - Poznámky. -- Viz i zbývající články v čísle (stav finských 

veřejných financí, alternativní scénář prognózy, tabulky). Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 

earchiv/2021/07/BOF_bulletin_3_2021.pdf   

Pavel Zdražil, Ivana Kraftová   

Indirect estimation of the development of capital productivity in the regions : the case of Poland    

Nepřímý odhad vývoje produktivity kapitálu v regionech : na příkladu Polska   

E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 24, (2021) No. 2, p. 4-20  

Studie představuje nový model pro nepřímý odhad vývoje struktury produktivity v jednotlivých 

regionech s přihlédnutím k faktoru kapitálu. Předpokladem analýzy je, že v současné době globalizace 

není možné za ukazatel vývoje považovat množství surovin apod., ale zejména jejich produktivitu. 

Autoři navíc k výzkumu nepřistupují prizmatem národní ekonomiky, jak bývá obvyklé, ale na příkladu 

Polska se zaměřují na jeho konkrétní regiony. Velký prostor věnují osvětlení nové metodologie a její 

význam dokazují skutečností, že může podstatně obohatit dosavadní možnosti analýzy produktivity.   

Marie-Apolline Barbara, Claire Le Gall, Adrien Moutel   

The economic effects of epidemics  [elektronický zdroj]   

Ekonomické dopady epidemie  

Trésor-economics, No. 279 (2021), p. 1-8  

Pandemie nemoci covid-19 naplno odhalila zranitelnost většiny ekonomik po celém světě vůči propuknutí 

epidemie. V článku jsou hodnoceny ekonomické dopady epidemií z teoretického i praktického pohledu: 

představen je transmisní mechanismus, prostřednictvím kterého epidemie dopadá na ekonomiku, 

popsány jsou metody měření těchto dopadů, dále jsou vyčísleny ekonomické dopady dřívějších 

epidemií a krátce jsou okomentovány i možné ekonomické důsledky pandemie nemoci covid-19. 

Z historie je zřejmé, že epidemie může ekonomiku ovlivnit různými způsoby: změnou chování 

jedinců, dopadem na pracovní sílu a produktivitu i odstartováním strukturálních změn. - Poznámky. 

Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2021/07/Tresor_economics_279_2021.pdf    

Informatika. Počítače  

Petra Gronwaldtová Wagnerová   

Boj proti šíření dezinformací : Evropský kodex zásad boje proti šíření dezinformací    

Správní právo, Sv. 54, (2021) č. 4, s. 260-264  

Představení Evropského kodexu zásad boje proti šíření dezinformací vypracovaného Evropskou 

komisí v říjnu 2018, jehož účelem je popis opatření, která by signatáři mohli zavést za účelem řešení 

problémů s šířením prokazatelně falešných nebo zavádějících informací na internetu. Autorka 

přibližuje definici dezinformace, jednotlivé části Kodexu a jejich cíle i složitosti boje proti 

dezinformacím v právním státě s ohledem na respekt k zaručeným právům a svobodám. Informuje 

také o připravované evropské směrnici pro posílení Kodexu z května 2021, jež má vytvořit 

transparentnější, bezpečnější a důvěryhodnější online prostředí, také v návaznosti na požadavky 

zákona o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). - Poznámky.  

Eric Blake Jackson, Richard Dreyling  

E-governance in Estonia : balancing citizen data privacy, security and e-service accessibility    

E-government v Estonsku : vyvážení ochrany dat občanů, bezpečnosti a přístupnosti  

elektronických služeb  

The European financial review, Vol. 12, (2021) No. 2 (April-May), p. 44-46  

Bližší pohled na technickou stránku e-governmentu v Estonsku. Článek se zabývá i využitím eID v oblasti 

daní a celní správy. Dále jsou popsány systémy X-Road, PKI a KSI. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace  

Claire De Lepeleire and Lionel Van Reet   

Brexit - Trade and Cooperation Agreement : the proof of the pudding is in the eating    

Brexit - Dohoda o obchodu a spolupráci : funkčnost se prověří v praxi   

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 3, p. 142-147  

Shrnutí vybraných celních a daňových aspektů v oblasti DPH, které vyplývají z Dohody o obchodu a 

spolupráci (Trade and Cooperation Agreement, TCA) uzavřené mezi EU a Velkou Británií na konci r. 2020. 

Autoři se dotýkají např. otázky jmenování zástupce v celním řízení (customs representative) a získání 

identifikátoru EORI, povinnosti platit dovozní cla či daňové povinnosti k DPH při dovozu. - 

Poznámky.  

Philip R. Lane  

The resilience of the euro    

Odolnost eura  

The Journal of economic perspectives, Vol. 35, (2021) No. 2, p. 3-22  

První dekáda po vzniku společné evropské měny byla poměrně úspěšná, příznivý vývoj v eurozóně 

nicméně zvrátila krize, která probíhala v letech 2007-2013. Autor se v článku zabývá odolností 

eurozóny - zjišťuje makroekonomické dopady členství v eurozóně od vzniku eura až do současnosti, 

popisuje reformy provedené od r. 2012 a zkoumá politické základy eurozóny (provázanost s institučním 

rámcem EU). Podle autora vzrostl význam společných šoků (oproti asymetrickým šokům, ke kterým 

docházelo v minulosti) a existence společné měny tak může posílit stabilitu a soudržnost eurozóny. 

Řešení dluhové krize bylo sice nákladné, reformy, ke kterým v důsledku této krize došlo, však mohou 

pomoci zvládat podobné krize v budoucnu. Euro proto může být díky těmto zkušenostem odolnější. - 

Poznámky.  

Keith Head and Thierry Mayer   

The United States of Europe : a gravity model evaluation of the four freedoms    

Spojené státy evropské : hodnocení čtyř svobod prostřednictvím gravitačního modelu   

The Journal of economic perspectives, Vol. 35, (2021) No. 2, p. 23-48  

Myšlenku vytvoření Spojených států evropských vyslovil W. Churchill po 2. světové válce. Cílem 

mělo být ukončit války na evropském území, integrovat trhy a vytvořit politickou unii. Autoři v článku 

prostřednictvím tzv. gravitačního modelu ekonomické integrace hodnotí, jakých cílů se podařilo na 

úrovni EU dosáhnout. Podle jejich názoru se podařilo dosáhnout ekonomické integrace srovnatelné s USA, 

při porovnání čtyř svobod (volný pohyb osob, zboží, služeb, kapitálu) však oproti USA přetrvávají 

bariéry v oblasti migrace. - Poznámky.  

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

Michael Lux and Christopher Matt   

Classification of goods : what are the hurdles and pitfalls in the use of automation or IT support?    

Klasifikace zboží : jaké existují překážky a nástrahy při používání automatizace či IT podpory?   

Global trade and customs journal, Vol. 16, (2021) No. 6, p. 237-247  

Smyslem klasifikace zboží je vzájemné odlišení různých druhů výrobků mj. kvůli rozdílným daňovým 

sazbám a clům, restrikcím uvaleným na některé produkty či za účelem statistiky. V současné době 

roste zájem o automatickou klasifikaci zboží, popř. o podpůrné IT nástroje, které klasifikaci usnadňují. 

Článek shrnuje na konkrétních příkladech nevýhody (či překážky) podobných nástrojů: mj. jde o závislost 

na kvalitě a úplnosti vstupních dat či obtíže s automatickým posouzením skupin výrobků (set of goods) a 

účelu použití výrobků (zejména u zboží na zakázku). Dále jsou v příspěvku uvedena doporučení, 

jak postupovat při zavádění klasifikace. - Poznámky. 
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Torsten Riecke  

Entkoppelung von China fällt schwer    

Obtížné rozpojení s Čínou  

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 122 (29.6.2021), S. 26   

Komentář k propadu zahraničního obchodu mezi Čínou a zbytkem světa, zejména Evropou. Negativní trend 

trvá i navzdory nenaplněným obavám z čínských investic do podniků oslabených koronavirovou pandemií.  

Martijn L. Schippers  

Software and customs valuation    

Software a určování celní hodnoty   

Global trade and customs journal, Vol. 16, (2021) No. 6, p. 222-228  

V souvislosti s neustálou digitalizací a modernizací výrobků je podstatnou částí mnoha produktů 

software - bez něj daný výrobek nefunguje. Autor v článku v návaznosti na soudní rozhodnutí v případu 

"BMW Bayerische Motorweke AG vs. Hauptzollamt München" analyzuje, do jaké míry by se měl 

software brát v úvahu při výpočtu celní hodnoty dováženého zboží. - Poznámky.  

James J. Nedumpara and Manya Gupta   

Special economic zones and free trade enclaves : a troubled existence after India: export related 

measures (panel) ruling?    

Zvláštní ekonomické zóny a enklávy volného obchodu : problémová existence po rozhodnutí 

panelu Světové obchodní organizace v případu, který se týkal opatření zavedených v souvislosti 

s vývozem v Indii?  

Global trade and customs journal, Vol. 16, (2021) No. 6, p. 229-236  

Zvláštní ekonomické zóny a zóny volného obchodu jsou vymezené oblasti na území určitého státu, 

kde platí jiná legislativa a pravidla než na zbývajícím území. Existence těchto zón je pro některé státy 

nepochybně prospěšná, otázkou nicméně zůstává kompatibilita zvláštních ekonomických zón s pravidly 

Světové obchodní organizace. V článku jsou představeny závěry vůbec prvního panelu pro řešení 

sporů (dispute settlement panel) WTO, který se touto otázkou zabýval. Spojené státy konkrétně v r. 2018 

napadly vybraná opatření (fiskální pobídky) zavedená ve zvláštní ekonomické zóně v Indii jako 

"nedovolenou podporu exportu", což posléze potvrdil i panel WTO. Závěry panelu mohou mít dopady 

i na jiné zvláštní ekonomické zóny. - Poznámky.  

Colette Debever, Nicolas Toulemonde   

TARGET2 imbalances in the euro area    

Nerovnováha v zúčtovacím systému TARGET2 v eurozóně   

Trésor-economics, No. 284 (2021), p. 1-8  

Popis fungování systému TARGET2 (Transevropský zúčtovací mechanismus eurových plateb   

v reálném čase), vývoj salda a rozbor příčin nerovnováhy systému. Ty se měnily v čase - až do r. 2008, 

kdy vypukla finanční krize, byly pohledávky i závazky mezi členy eurozóny v TARGET2 vyrovnané, 

později ale vznikla vlivem dluhové krize nerovnováha mezi "periferií eurozóny" (Itálie, Řecko, 

Španělsko, Portugalsko, Irsko) a Německem, Nizozemím a Lucemburskem. Dnes nerovnováha sald 

odráží spíše rozdíly ve velikosti finančních trhů. Očekává se, že nerovnováhu zmírní omezování 

kvantitativního uvolňování a prohlubování bankovní unie a unie kapitálových trhů. - Poznámky. Plný 

text dostupný z: https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Tresor-Economics   

Sena Kimm Gnangnon  

Tax reform, trade openness and export product diversification in developing countries    

Daňová reforma, otevřenost obchodu a diverzifikace vývozních produktů v rozvojových zemích   

CESifo Economic studies, Vol. 67, (2021) No. 2, p. 210-237  

Autorka zkoumá dopad daňové reformy na diverzifikaci exportu produktů v rozvojových zemích. 

Výzkum je postaven na vzorku 112 rozvíjejících se zemí, které jsou pozorovány v období mezi lety 

1980-2014. Závěry naznačují, že daňová reforma, která daňový režim těchto zemí přiblíží systému 

fungování v rozvinutých státech světa, pozitivně dopadá na exportní diverzifikaci. Zároveň se ukázalo, 

že čím větší byla tržní otevřenost dané ekonomiky, tím silněji se pozitivní efekt projevil. - Poznámky. 

  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Tresor-Economics
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Laura Fraedrich and Andrew Bisbas   

US customs rulings highlight importance of arm's length valuation requirement    

Rozhodnutí amerických celních orgánů zdůrazňují význam požadavku tržního odstupu při 

stanovení celní hodnoty  

Global trade and customs journal, Vol. 16, (2021) No. 6, p. 256-261  

Dovozci do USA jsou povinni vynaložit "přiměřenou péči" (reasonable care) při poskytování 

informací celním orgánům o hodnotě dováženého zboží. Konkrétně musí být schopni aplikovat 

příslušné metody dle tzv. "valuation statute" a splnit požadavky tržního odstupu (arm's length 

requirement) u transakcí, které probíhají mezi spřízněnými subjekty. V článku jsou diskutována dvě 

rozhodnutí americké celní správy, která se týkají této problematiky. - Poznámky.  

Podnik a podnikání  

Werner Gleißner, Volker Stein, Arnd Wiedemann  

Die Business Judgement Rule als Treiber der Evolution des Risikomanagements    

Pravidlo obchodního úsudku jako hnací síla vývoje řízení rizik   

Der Betrieb, Jg. 74, (2021) Nr. 27-28, S. 1485-1490  

Tématem článku je podnikový risk management, tedy řízení rizik s přihlédnutím k tzv. pravidlu 

obchodního úsudku (business judgement rule, BJR). Toto pravidlo omezuje odpovědnost jednatelů, 

členů představenstva a dozorčí rady za negativní důsledky rozhodnutí, pokud bylo učiněno na základě 

dostatečně kvalitních informací a jednoznačně v nejlepším zájmu společnosti. Autoři pracují se stupni 

vyspělosti řízení rizika a popisují fáze úspěšného risk managementu ve firmě. Právě to je totiž 

potřebné pro uplatnění zmíněného pravidla, které omezuje odpovědnost vedoucích zaměstnanců za 

jejich případná špatná rozhodnutí. Článek přináší kontext a vymezení všech požadavků, jejichž splnění 

je podmínkou pro uplatnění pravidla obchodního úsudku. - Poznámky. -- Shrnutí na s. M8.  

Marie Koričanská   

Financování podniku prostřednictvím příplatku    

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 6, s. 42-45  

Expertní příspěvek představuje možnost jednoduchého, levného a rychlého zdroje vnitřního 

financování společnosti v podobě příplatkové povinnosti společníka. Spočívá v oprávnění a následné 

povinnosti společníka poskytnout společnosti příplatek mimo základní kapitál, a to ve formě peněžitého 

či nepeněžitého plnění. Poskytnutý příplatek se stává majetkem společnosti a je účtován v rámci 

ostatních kapitálových fondů, aniž by společnosti vznikl vůči společníkovi dluh. Přijetí příplatku 

mimo základní kapitál není pro společnost spojeno s daňovou zátěží. Autorka blíže charakterizuje právo 

uložení povinného příplatku, dobrovolný příplatek i problematiku vracení příplatku společníkovi. - 

Poznámky.  

Lenka Farkačová  

Přístup ke zdanění a konkurenceschopnost zemí Visegrádské skupiny    

Fórum sociální politiky, Sv. 15, (2021) č. 3, s. 20-25  

Autorka zkoumá stupeň mezinárodní konkurenceschopnosti zemí Visegrádské skupiny, přičemž jako 

hlavní ukazatel používá míru přívětivosti podnikatelského prostředí. V úvodu jsou představeny 

předpoklady daňové konkurenceschopnosti, včetně jejího historického vývoje, následně je přiblížena 

výzkumná metoda MCDA, jež je v analýze aplikována. Základními kritérii výzkumu jsou kvalita 

správy daňového systému, daňové zatížení, HDP, odměna za práci, míra korupce atd. Ze závěrů plyne, 

že země V4 jsou si ve zkoumaných aspektech velmi podobné, avšak nejpřívětivější daňové prostředí 

pro podnikatelské subjekty nabízí Maďarsko.   

Peter Krištofík, Lea Šlampiaková   

Rozdiely v kapitálovej štruktúre verejne obchodovateľných podnikov Európy a USA    

Politická ekonomie, Sv. 69, (2021) č. 3, s. 322-339  

Autoři vytvářejí přehled základních teorií kapitálové struktury podniku a prostřednictvím syntézy 

teoretických modelů a analýzy finančních proměnných specifikují některé odlišnosti mezi podniky 

kótovanými na burze v Evropě a v USA v současnosti. Na aktuálních datech empiricky testují platnost 
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klíčových teoretických přístupů v oblasti kapitálové struktury podniku a potvrzují, resp. vyvracejí 

jejich platnost. Výsledky naznačují významné rozdíly nejen v úrovni zadlužení a ve struktuře 

podnikového dluhu, ale také ve vztahu mezi zadlužeností a hodnotou podniku při porovnávání 

podniků na evropském a americkém trhu. Podniky v USA jsou obecně více zadlužené a zároveň mají 

větší podíl dlouhodobých úvěrů. Význam vztahu mezi kapitálovou strukturou a hodnotou podniku se 

liší s ohledem na vyspělost kapitálového trhu, na kterém podnik působí. Vztah mezi zadlužeností a 

rizikem autoři považují za konzistentní s teoretickými koncepty.   

Marek Zanker, Vladimír Bureš, Anna Cierniak-Emerych, Martin Nehéz  

The GDPR at the organizational level : a comparative study of eight European countries    

GDPR na podnikové úrovni srovnávací studie osmi evropských zemí   

E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 24, (2021) No. 2, p. 207-222  

Autoři přinášejí analýzu podnikatelské sféry v osmi členských zemích EU, v nichž se zaměřili na 

výzkum míry povědomí o evropské regulaci o ochraně osobních údajů (GDPR). Ve svém průzkumu 

podnikatelům rovněž kladli otázky související s náklady na GDPR, technickou přípravou zaměstnanců 

a hodnotili, jakým způsobem jsou data ve skutečnosti chráněna. Závěry ukázaly, že 64 % zaměstnanců 

bylo schopno správně definovat a interpretovat tuto evropskou regulaci. Ze zkoumaných zemí je 

GDPR hodnoceno nejhůře v České republice a Slovensku. Podniky z Francie a Velké Británii nařízení 

naopak hodnotily spíše kladně.   

Benjamin Hadjibeyli, Guillaume Roulleau, Arthur Bauer   

The impact of the COVID-19 pandemic on French firms  [elektronický zdroj]   

Dopady pandemie nemoci covid-19 na francouzské podniky  

Trésor-economics, No. 282 (2021), p. 1-8  

Pandemie nemoci covid-19 tvrdě dopadla na podniky po celém světě, francouzské nevyjímaje. Došlo 

k prudkému poklesu obratu, společnosti byly nuceny redukovat náklady a půjčovat si, aby byly 

schopné dostát svým závazkům. Částečně firmám pomohla i veřejná podpora. Autoři v článku s pomocí 

speciálního modelu simulují dopady pandemie na francouzské podniky a odhadují počty ilikvidních 

firem i firem, které se ocitly v insolvenci. Zároveň jsou porovnány vlastnosti společností, které se 

do problémů dostávají v běžné situaci, a firem, jejichž problémy způsobila pandemie. Do budoucna 

lze očekávat nepříznivé dopady na investice podniků. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2021/07/Tresor_economics_282_2021.pdf   

Pojišťovnictví. Sociální péče  

Jaroslav Vostatek  

Česká rodinná politika : quo vadis?    

Fórum sociální politiky, Sv. 15, (2021) č. 3, s. 2-12  

Analýza reformních kroků druhé vlády Andreje Babiše (2018-2021) s ohledem na délku placené 

mateřské a rodičovské dovolené. Reformní snahy jsou v souladu s trendem v zemích OECD, které 

v čím dál větší míře kladou důraz na sociální politiku zaměřenou na podporu rodin. Autor shrnuje 

modely rodinné politiky a analyzuje silné a slabé stránky české rodinné politiky v současnosti. 

Pozornost věnuje i návrhům důchodových komisí a genderové mzdové mezeře, jež je i v současnosti 

stále patrná. Provedená analýza navrhuje aplikaci sociálně-demokratického sociálního modelu a zavedení 

univerzálních příspěvků na děti, které budou mít zaručeno místo v mateřské škole od 1. roku věku.   

Jan Klusáček  

Kdo (ne)čerpá příspěvky na bydlení    

Statistika & my, Sv. 11, (2021) č. 6, s. 30-31  

K aktuální situaci nadměrných nákladů na bydlení v ČR a k nároku na pobírání dávky na bydlení, 

jejímž cílem je zmírňovat dopady těchto nadměrných nákladů. Autor se zaměřuje na využívání 

příspěvku na bydlení domácnostmi v ČR a porovnává počet domácností, který mají nárok na příspěvek 

na bydlení, s počtem domácnost, které jej skutečně pobírají. Zjišťuje, že míra čerpání příspěvku na 

bydlení se pohybuje pouze mezi 15-20 % domácností, které na něj mají nárok. -- Viz také další 

příspěvky tematické přílohy Životní podmínky domácností na s. 22-31.  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2021/07/Tresor_economics_282_2021.pdf
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Jaroslav Urban  

Vývoj pojistného trhu 2020 : jen zpomalení růstu    

Profi poradenství & finance, Sv. 9, (2021) č. 2, s. 36-39  

Shrnutí vývoje pojistného trhu v ČR za r. 2020. Dle metodiky ČAP byl celkový růst trhu 3,6 %, je 

zdůrazněn výrazný růst živelních pojistných událostí z povodní, vichřice a krupobití. Autor stručně 

charakterizuje vývoj v segmentu životního pojištění, které v částce předepsaného pojistného zrychlilo 

meziročně svůj růst, nicméně stále pokračuje pokles počtu pojistných smluv životního pojištění. 

V rámci segmentu neživotního pojištění se potvrdil růstový trend, autor přibližuje meziroční srovnání 

výsledků pro hlavní segmenty neživotního pojištění. Grafy dokumentují podíl pojišťoven na celkovém 

pojistném i v jednotlivých segmentech v ČR na konci r. 2020. -- Více k pojistnému trhu viz Profi 

poradenství & finance č. 4/2021, s. 48 i č. 5/2021, s. 48-50.  

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

Počty prodejů rostou navzdory pandemii i roustoucím cenám   

Profi poradenství & finance, Sv. 9, (2021) č. 5, s. 36-37  

Seznámení s výsledky analýzy dat z realitního trhu v ČR za období leden až duben 2021. Zohledněny 

byly prodeje bytů a domů, k nimž došlo na základě kupní smlouvy. Ve zkoumaném období změnilo 

majitele o 20 % více bytů a domů než za stejné období r. 2020, největší nárůst počtu prodejů byl 

zaznamenám v Moravskoslezském kraji (34 %). Meziroční růst cen bytů v tomto období byl 17 %. 

Graf ukazuje meziroční nárůst počtu prodejů bytů a domů mezi r. 2020 a 2021 v jednotlivých krajích 

ČR. -- K tématu hypoték viz také s. 38-39 a 44-45.  

Dana Heide, Carsten Herz, Tanja Kuchenbecker, Katharina Kort, Carsten Volkery   

Sorgen vor weltweiter Immobilienblase    

Obavy z celosvětové nemovitostní bubliny   

Handelsblatt, Jg. 2021, Nr. 135 (16.7.2021), s. 30-31  

Trh s nemovitostmi za posledních několik let stabilně roste, tento vývoj byl dále akcelerován 

koronavirovou krizí, kdy nemovitosti plnily úlohu bezpečné investice. Článek shrnuje a porovnává 

situaci v USA, Číně, Německu, Francii a Velké Británii. USA zatím proti rostoucím cenám nemovitostí 

podle Fedu zasahovat nebudou, ačkoli je za primární příčinu nadhodnocení trhu často považována nízká 

úroková míra hypoték. Obdobná situace panuje i v ostatních zmíněných státech s výjimkou Číny, kde 

vládní politika prosazuje snahu o regulaci trhu, ačkoli je jednou z mála možností domácích investic.   

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

Štěpán Jurajda, Pavla Doleželová   

Czech kurzarbeit : first evidence from the first pandemic wave    

Český kurzarbeit : první důkazy z první pandemické vlny  

Finance a úvěr, Vol. 71, (2021) No. 1, p. 2-32  

Autoři zkoumají český podpůrný program Antivirus B, který byl představen v souvislosti s pandemií 

nemoci covid-19 na jaře 2020. Jeho cílem bylo pomoci při řešení nepřímých hospodářských dopadů 

pandemie a částečně tak kompenzovat např. zvýšení nákladů na výplatu náhrad za mzdy apod. 

V rámci své analýzy vztahují firemní strukturu podpory ke struktuře ekonomiky a ke struktuře 

poptávkových šoků aproximovaných poklesem odpracovaných hodin. Z výsledků vyplývá, že vznikly 

relativně velké rozdíly v účasti ve prospěch velkých zaměstnavatelů a zároveň byla pozorována 

nepřiměřeně vysoká intenzita využívání programu výrobními podniky, zejména těmi, které vykazovaly 

klesající mzdové náklady již před pandemií. S ohledem na konkrétní odvětví program kurzarbeit 

nejvíce pomohl zejména ve výrobě, avšak ne tolik v pohostinství a u podniků činných v  oblasti 

kultury, které byly pandemií nejvíce postiženy. - Poznámky. 
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Bernd Schiefer  

Homeoffice-Vereinbarungen : Begriff, Formen, aktuelle Rechtsfragen und Gestaltungshinweise    

Dohody o práci z domova : pojem, formy, aktuální právní otázky a pokyny pro uspořádání   

Der Betrieb, Jg. 74, (2021) Nr. 24, S. 1334-1340  

Práce formou home-office nabyla během koronavirové pandemie na významu. Autor proto pokládá za 

podstatné vymezit v pracovní smlouvě nebo jiné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

jakým způsobem bude práce na dálku probíhat a jaké povinnosti a práva se s ní pojí. V úvodu článku 

se věnuje vysvětlení samotného pojmu home office a představuje jeho jednotlivé formy. Autor 

následně přináší výčet výhod a nevýhod a upozorňuje na aspekty, na něž by v pracovní dohodě měl 

být kladen zvláštní důraz (pracovní doba, pracovní činnost, místo výkonu práce, ochrana dat apod.). 

Jednotlivé aspekty dále podrobněji rozebírá s cílem předejít možným nesrovnalostem a sporům při 

uplatňování této formy výkonu práce. - Poznámky. -- Viz také s. M12.  

Martin Kartner, Aneta Průšová   

Kurzarbeit po česku    

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 7-8, s. 32-34  

Novela č. 248/2021 Sb. zákona o zaměstnanosti v ČR uzákonila institut tzv. kurzarbeitu. Ten je 

využíván při dočasném propadu ekonomiky za účelem předejití propouštění zaměstnanců a následnému 

prohlubování nepříznivé finanční situace podnikatelů. Zaměstnavatelé mají při vyhlášení kurzarbeitu 

možnost nechat zaměstnance doma "na překážkách" z důvodu poklesu poptávky či odbytu, přičemž 

náhrada mzdy, která jim v takové situaci náleží, je částečně nebo zcela kompenzována státem (státní 

příspěvek na náhradu mezd). Článek seznamuje s novelou zákona, přibližuje parametry nařízení vlády, 

prostřednictvím kterého se kurzarbeit vyhlašuje, možnou délku trvání, podmínky čerpání státního 

příspěvku, jeho vyplacení i výše. Autoři také porovnávají nový koncept kurzarbeitu a program 

Antivirus vyhlášený v souvislosti s pandemií covid-19. Krátce také srovnávají český koncept s modelem 

německým, který byl předlohou pro české zákonodárce. - Poznámky.  

David Dorn and Josef Zweimüller   

Migration and labor market integration in Europe    

Migrace a integrace trhu práce v Evropě   

The Journal of economic perspectives, Vol. 35, (2021) No. 2, p. 49-76  

Občané Evropské unie se mohou v rámci EU volně stěhovat za prací, pracovní povolení není potřeba. 

Oproti USA je však evropský trh práce méně integrovaný a existují velké rozdíly mezi členskými 

zeměmi EU, např. v nezaměstnanosti. Zároveň se také evropští občané méně stěhují za prací a migrace 

se stala politicky ožehavým tématem. Autoři v článku analyzují situaci na evropském pracovním trhu - 

zkoumají vzorce migrace, konvergenci pracovních trhů mezi členskými zeměmi EU a překážky 

migrace i vyrovnávání rozdílů mezi trhy práce. - Poznámky.  

Dalibor Holý  

Mzdy žen vzrostly v koronakrizi více    

Statistika & my, Sv. 11, (2021) č. 6, s. 45-47  

Rok 2020 se svými mimořádnými opatřeními zatřásl pracovním trhem, jedním z pozoruhodných 

statistických výsledků je snížení propasti mezi průměrnými výdělky mužů a žen, neboť ženské profese 

nesly větší zátěž a byly pak lépe odměňovány. Příspěvek rozebírá dynamiku snižování počtu zaměstnanců 

i mzdové pohyby na odvětové úrovni. Dále se detailněji zaměřuje na strukturální mzdovou statistiku 

za r. 2020 a informuje o výdělcích podle sociodemografických faktorů i v jednotlivých zaměstnáních. 

Grafy ukazují vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v nominálním a reálném vyjádření od r. 2010 do r. 2021 

a průměrné mzdy a jejich meziroční změny podle odvětví v 1. čtvrtletí r. 2021.   

Karolína Zábojníková  

Nezaměstnanost v EU opatrně klesá    

Statistika & my, Sv. 11, (2021) č. 6, s. 20   

Statistický pohled na vývoj nezaměstnanosti v Evropské unii a meziroční srovnání dynamiky 

nezaměstnanosti. Autorka zdůrazňuje příznivý efekt stabilizačních programů na udržení pracovních 

míst v souvislosti s koronavirovou pandemií a ukazuje mírný nárůst nezaměstnanosti v EU (od března 
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do září 2020 vzrostla ze 6,4 % na 7,8 %) s postupným poklesem až k 7,3 % v březnu 2021. V letošním 

březnu byla ve všech zemích EU nezaměstnanost meziročně vyšší, výraznější nárůst pociťují Švédsko 

(+2,9 p.b.) a Itálie (+2,6 p.b.). Míra nezaměstnanosti v ČR zůstává jednou z nejnižších v EU (3,2 %). 

Graf přibližuje stav obecné míry nezaměstnanosti v jednotlivých státech EU v březnu 2021.   

Radiah Othman, Rashid Ameer   

Unemployment and fraud during the Great Depression in New Zealand    

Nezaměstnanost a podvody během Velké hospodářské krize na Novém Zélandu   

Journal of financial crime, Vol. 28, (2021) No. 2, p. 375-385  

Autoři v článku analyzují novinové příspěvky publikované v letech 1931-1950 na Novém Zélandu s cílem 

zjistit, zda zvýšená nezaměstnanost v době Velké hospodářské krize nutila novozélandské obyvatele 

k páchání podvodů. Podle autorů se část lidí skutečně mohla dopouštět podvodů v důsledku toho, že se 

ocitli v nouzi ("crimes of survival" vs. "crime of choice") - z tehdejších mediálních příspěvků je 

zřejmé, že obyvatelé Nového Zélandu trpěli chudobou a že se objevovaly sociální nepokoje.   

Michael Irlacher and Michael Koch   

Working from home, wages and regional inequality in the light of COVID-19    

Práce z domova, mzdy a regionální nerovnosti ve světle pandemie covid-19  

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 241, (2021) 

No. 3, p. 373-404  

Empirická analýza vztahu mezi příležitostmi práce z domova a mzdou na úrovni jedinců i regionů 

v Německu. Autoři se zaměřili na propuknutí koronavirové pandemie jako na šok, který potenciálně 

ovlivňuje regionální trhy práce v odlišné míře. V případě, že existují regionální nerovnosti v podílu 

osob s možností pracovat z domova, může mít krize heterogenní dopad na různé regiony a zvyšovat 

tak regionální rozdíly. Autoři zkoumají, zda existuje systematický rozdíl ve výši mezd mezi zaměstnáními 

s možností a bez možnosti home office. Analýza podává důkazy o tom, že regiony s nižším podílem 

zaměstnání s možností práce z domova se také vyznačují nižším průměrným příjmem. Možnost práce 

z domova mají zejména pracovníci s vysokými příjmy, ve skupině zaměstnanců s nejvyššími příjmy 

v rámci mzdové distribuce využívá práci z domova téměř 80 % osob, oproti 13 % osob z nejnižší příjmové 

skupiny. Nízký podíl zaměstnání s home office se projevil zejména v nových spolkových zemích. - 

Poznámky. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Práce a mzda  

Sv. 69, (2021) č. 7-8  

Zavedení chráněného účtu pro osoby zatížené exekucí (s. 10); Otazníky kolem čerpání dovolené v rozsahu 

kratším než délka směny (s. 12-15); Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením: data, právní 

úprava, kazuistiky a praktická doporučení (s. 18-24); Vysílání zaměstnanců v rámci EU - VI. Kypr, 

Španělsko (s. 25-28); Souběžné příimy ve zdravotním pojištění v roce 2021 (s. 29-34); Vliv nemoci 

ve zdravotním pojištění (s. 35-38); Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU (s. 55-58); 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné - judikát NS sp. zn. 21 Cdo 

504/2021 (s. 59-61); OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy (s. 66-67).  

Právo  

David Kittel   

Dědění bitcoinu    

Ad Notam, Sv. 27, (2021) č. 2, s. 26-29  

Autor nejprve představuje základní fungování bitcoinu a některé pojmy s ním spojené (veřejný a 

privátní klíč, peněženky), dále se zaměřuje na právní i faktickou povahu této kryptoměny. Následně 

rozebírá zvláštnosti vyplývající z povahy bitcoinu při projednávání pozůstalosti, přechodu na dědice a 

pořízení o bitcoinu pro případ smrti. Upozorňuje i na překážky v dědění této movité nehmotné věci. - 

Poznámky.  
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Vítězslav Kozák  

K novému judikaturnímu vymezení skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu    

Trestněprávní revue, Sv. 20, (2021) č. 2, s. 85-87  

Článek představuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, které nově precizně vymezuje znaky skutkové 

podstaty trestného činu úvěrového podvodu v případě tzv. účelových úvěrů (usnesení NS z 22.4.2020, 

sp. zn 4 Tdo 118/2020). Toto rozhodnutí znamená jistý odklon od předchozí aplikační praxe, soud se 

vypořádal se vztahem smluvních úvěrových podmínek a znaků skutkové podstaty uvedeného trestného činu. 

Nemělo by ujít pozornosti odborné veřejnosti, přestože nebylo publikováno v oficiální tzv. zelené 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. - Poznámky.  

Martin Provazník, Juraj Gazda  

Když statutární orgán již nemůže jednat za společnost    

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 7-8, s. 54-56  

Pohled na uplatňování institutu "rozhodnutí o vyloučení" dle slovenského právního řádu. Tento institut 

spočívá v rozhodnutí soudu, na jehož základě nebude moci fyzická osoba vykonávat funkci člena 

statutárního orgánu nebo člena dozorčího orgánu v obchodní společenosti nebo družstvu. Vyloučená 

osoby přestává být statutárním orgánem bez ohledu na zápis ve slovenském obchodním rejstříku ke 

dni pravomocného rozhodnutí. Na Slovensku existují dva zákony, na jejichž základě lze vydat 

rozhodnutí o vyloučení - zákon o konkurzu a restrukturalizaci a trestní zákon. Příspěvek popisuje typy 

rozhodnutí o vyloučení dle uvedených zákonů a blíže se zaměřuje na chystanou novelu daňového řádu 

č. 563/2009 Z. z., která mimo jiné navrhuje zavést rozhodnutí o vyloučení i v rámci daňového řízení. 

Autoři představují důvody, za kterých bude správce daně oprávněn vydat rozhodnutí o vyloučení, a 

shrnují možné dopady této změny na občany ČR.  

Martin Novotný  

Limity aplikace § 577 občanského zákoníku na příkladu lichvy : in favorem negotii poprvé    

Obchodní právo, Sv. 30, (2021) č. 6, s. 23-29  

Článek hodnotí ustanovení § 577 občanského zákoníku jako zvláštní vyjádření principu in favorem 

negotii (in favorem contractus), tzn. ve prospěch právního jednání (ve prospěch smlouvy). Zvláštní 

pozornost je věnována výkladu a aplikačním limitům uvedeného ustanovení. Na příkladu lichvy je ukázáno, 

že zachování platnosti smlouvy není vždy žádoucí - právní akty, které jsou v rozporu s dobrými mravy, 

nelze chránit s odkazem na skutečnou vůli smluvní strany, protože taková praxe by byla v rozporu 

s ochranným a sankčně motivujícím účinkem neplatnosti. - Poznámky.  

Dominic Šolc, Adam Tietz  

Moderní nástroje pro elektronické právní jednání    

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 7-8, s. 50-53  

Stávající česká legislativa předpokládá, že právní jednání lze platně učinit i prostřednictvím moderních 

elektronických nástrojů. Autoři zvažují, jaké jsou základní možnosti a limitace pro elektronické právní 

jednání, podepisování a doručování právních dokumentů a v jaké míře splňují moderní nástroje pro 

elektronické právní jednání formální požadavky českého práva. Rozebírají problematiku prostého 

elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu, kvalifikovaného elektronického podpisu, 

aplikací pro elektronické jednání a podepisování, datové zprávy a schránky a bankovní identity. - 

Poznámky.  

Josef Bejček  

Možné či sporné funkční substituty násobné náhrady škody    

Právní rozhledy, Sv. 29, (2021) č. 12, s. 430-435  

Autor se zabývá problematikou násobné a sankční náhrady škody v českém právu a identifikuje 

některé funkčně srovnatelné možnosti nadkompenzační náhrady škody, skryté pod hávem jiných 

právních pojmů a institutů. Instituty jako excesivní smluvní pokuta, náhrada ucházejícího zisku, ztráty 

obchodní příležitosti, obchodního znehodnocení nebo tzv. čisté ekonomické ztráty rozšiřují obsah 

pojmu skutečné škody či ušlého zisku nad jejich původní prostý kompenzační základ. U většiny 

zkoumaných institutů se dle autorova zjištění ale nejedná o funkční substitut násobné náhrady škody. - 

Poznámky.  
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Luboš Tichý  

O rovnosti členských států EU    

Jurisprudence, Sv. 30, (2021) č. 3, s. 13-24  

Rovnost členských států Evropské unie lze považovat za jeden z principů unijního práva, který je 

klíčovým faktorem jak při tvorbě, tak při používání unijního práva. Příspěvek objasňuje význam, 

právní charakter a funkci rovnosti, zejména její uplatnění v unijním právu, a to jak při jeho normotvorbě, 

tak výkladu. Autor se nejprve zabývá právně filozofickou problematikou pojmu rovnost, dále vymezuje 

působnost rovnosti (formální a faktická rovnost) a zjišťuje postavení rovnosti ve vztahu k jiným 

principům a hodnotám EU. Poté analyzuje uplatňování principu rovnosti ve vybraných oblastech některých 

politik EU (kohezní politika, fakultativní státní podpora a meze správního uvážení, formální rovnost a 

řízení o porušení SFEU). Zaměřuje se rovněž na otázku výjimek z rovnosti a jejich uplatňování. - 

Poznámky.  

Martin Mach  

Právo být zapomenut jako reakce na vývoj informačních technologií    

Právník, Sv. 160, (2021) č. 7, s. 597-609  

Právo být zapomenut je reakcí na proměny společnosti, konkrétně na vývoj informačních technologií a 

s tím související požadavky na ochranu jednotlivců. U historického vývoje práva být zapomenut lze 

sledovat postupný vývoj práva na ochranu soukromí jednotlivce do podoby práva na ochranu osobních 

údajů. Autor se zabývá vývojem práva být zapomenut v členských státech EU i mimo Evropu a verifikuje 

hypotézu, že je Evropská unie limitována v efektivním provádění práva být zapomenut nečlenskými 

státy. Vzhledem k nemožnosti teritoriálního omezení řeší otázku přínosu zakotvení práva být zapomenut 

v unijním právu, a nikoliv v právních řádech jednotlivých členských států. Autor zdůrazňuje, že v některých 

právních řádech, primárně mimo EU, převažuje právo veřejnosti být informován nad právem na 

výmaz či právem být zapomenut (např. USA). Zvažuje též aktuální problémy práva být zapomenut 

vzniklé vývojem informačních technologií a výzvy do budoucna, před kterými tato oblast práva stojí. - 

Poznámky. -- K tématu regulace sociálních sítí a veřejnému zájmu viz s. 580-596.  

Anna Chamráthová Richterová  

Problémy současného pojetí veřejné moci v české právní doktríně i praxi    

Právník, Sv. 160, (2021) č. 7, s. 510-524  

Článek analyzuje, zda je obecné chápání pojetí veřejné moci a orgánu veřejné moci pro účely použití 

v právních normách dostačující, a jaký má tato problematika význam pro uplatňování práv jednotlivců. 

Autorka nejprve tyto pojmy vymezuje za užití judikatury, dále se věnuje užití pojmů veřejná moc a 

orgán veřejné moci ve vybraných právních normách (ústavní pořádek, zákon o Ústavním soudu, zákon 

o odpovědnosti za škodu, trestní zákoník), a to za pomoci judikatorního a doktrinálního výkladu. 

Analyzuje také použití pojmu "orgán veřejné moci" jako legislativní zkratku. Autorka zjišťuje, že ačkoliv 

ve výkladu pojmu "výkon veřejné moci" panuje v doktríně i aplikační praxi na první pohled shoda, 

objevuje se již při užití tohoto pojetí samotnou doktrínou řada problémů. To může mít zásadní význam 

pro uplatňování práv jednotlivců, zejména s ohledem na postup obrany těchto práv. - Poznámky.  

Kateřina Staňková  

Přestupky v době koronavirové - stav 2021    

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 7-8, s. 40-43  

V době pandemie covid-19 byla na území ČR vydávána restriktivní opatření ve třech odlišných 

zákonných režimech - krizová opatření dle krizového zákona, mimořádná opatření v režimu zákona o ochraně 

veřejného zdraví a mimořádná (pandemická) opatření v režimu pandemického zákona. Porušení těchto 

opatření představuje přestupek dle daného zákona. Autorka se nejprve zaměřuje na tyto speciální 

"koronavirové" přestupky a jejich rozdíly a dále uvádí, jak okolnosti spočívající ve skutečnosti, že byl 

běžný přestupek spáchán v době nouzového stavu, ovlivňují ostatní přestupky a jejich přitěžující 

okolnosti. Následně informuje, jak se v odpovědnosti za přestupky spočívající v porušení 

restriktivních opatření projeví skutečnost, že Ústavní soud některá mimořádná či pandemická opatření 

později zrušil. - Poznámky. 
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Lucie Kovářová  

Vydědění po rekodifikaci v praxi    

Ad Notam, Sv. 27, (2021) č. 2, s. 13-17  

Institut vydědění prošel s účinností nového občanského zákoníku řadou změn. Autorka s odstupem 

času hodnotí některé provedené změny a interpretuje jednotlivé důvody k vydědění (neposkytnutí 

potřebné pomoci v nouzi; neprojevování opravdového zájmu; odsouzení pro trestný čin; trvalé vedení 

nezřízeného života; zadluženost nebo marnotratnost). Z hlediska judikatury se zaměřuje zejména na 

neprojevování opravdového zájmu a trvalé vedení nezřízeného života, které jsou v praxi nejčastěji 

využívány. Současně nastiňuje některá doporučení pro vyhotovení prohlášení o vydědění, případně 

jiné možnosti, které může zůstavitel pro řešení situace zvolit. - Poznámky.  

Statistika. Demografie. Sociologie  

Stanislav Konvička  

Není dovoz jako dovoz ani vývoz jako vývoz    

Statistika & my, Sv. 11, (2021) č. 6, s. 42-43  

Autor upozorňuje na zásadní odlišnost výstupů statistiky zahraničního obchodu se zbožím mezi 

Českým statistickým úřadem a Eurostatem. Ačkoliv jsou oba výstupy postaveny na stejném měsíčním 

sběru dat, striktně regulovaném institucemi EU, vyskytují se mezi nimi rozdíly. V článku jsou identifikovány 

a vysvětleny faktory vedoucí k odlišné ekonomické interpretaci dat. Problémem jsou zejména 

obchodní transakce realizované prostřednictvím nerezidentských jednotek (zahraničních firem).  

Účetnictví  

Ann-Kristin Großkopf, Thorsten Stellhorn, Victor Wagner, Katharina Weiß   

Globale Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung : eine kritische Analyse des Vorstoßes 

der IFRS-Stiftung    

Globální standardy pro vykazování udržitelnosti : kritická analýza postupu Nadace IFRS   

Der Betrieb, Jg. 74, (2021) Nr. 30, S. 1621-1629  

V září 2020 byl nadací IFRS (International Financial Reporting Standards) vydán dokument k veřejné 

konzultaci, jehož cílem bylo vyvolat poptávku po vytvoření globálních standardů udržitelnosti v podnikání. 

Iniciativa se brzy začala projevovat i na mezinárodním poli, kde začal být např. ve vykazování firem 

stále více zohledňování faktor udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Autoři se zabývají 

snahou IFRS o vytvoření globálního účetního standardu v této oblasti a provádějí empirickou analýzu 

jednotlivých východisek i s ohledem na jednotlivé zájmové skupiny. Na závěr přinášejí souhrn 

stanovisek a kritických argumentů k návrhům IFRS i s návrhem možného dalšího postupu. - 

Poznámky. -- Shrnutí na s. M8.   

Ladislav Čížek  

Připravovaný nový zákon o účetnictví    

Expertní příspěvky, Sv. 2021, č. 2 (květen)   

V článku jsou shrnuty zásadní změny a novinky, které lze očekávat od připravovaného nového zákona 

o účetnictví, a též možné přetrvávající nedostatky navrhované právní úpravy. Autor se zaměřuje na 

obecná východiska nového zákona, novou strukturu české účetní legislativy i na potenciální změny 

účetních postupů a způsobů vykazování. Dále se věnuje koncepčnímu rámci nového zákona, rozsahu 

vedení účetnictví, rozšíření použití IFRS, možnosti účtování v tzv. funkční měně, inventarizaci 

majetku a závazků, vykazování leasingů. Zmiňuje také některé otevřené body, které by dle autorova 

názoru měly být diskutovány v rámci přípravy nové účetní legislativy (např. spojené účetní závěrky, 

digitalizace a modernizace účetnictví). - Poznámky. Plný text dostupný z: http://noviny.mfcr.cz/ 

News/2021/05/27/A5ZA21021101.htm 

 

   

http://noviny.mfcr.cz/News/2021/05/27/A5ZA21021101.htm
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Zkrácené obsahy časopisů 

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

Unes - účetnictví neziskového sektoru   

Sv. 19, (2021) č. 6  

Účtování o transferech aneb prověřte si své znalosti - 1. část (s. 7-11); Uplatnění nároku na odpočet 

daně u příspěvkových organizací jako plátců DPH - dokončení (s. 12-15); Zvláštnosti účtování v SVJ 

a variantní postupy účtování - 2. část (s. 25-29). 

Veřejná správa  

Marcela Káňová  

"Marně" vynaložené náklady na účast v zadávacím řízení jako škoda?    

Veřejné zakázky, Sv. 2021, č. 3, s. 33-36  

Blíže k problematice soukromoprávního nároku na náhradu škody vzniklého v důsledku postupu 

stanoveného zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Autorka se zaměřuje na případy, 

kdy se dodavatelé domáhají náhrady škody spočívající v "marně" vynaložených nákladech na jejich 

účast v zadávacím řízení, které je zrušeno z důvodu pochybení zadavatele při formulaci zadávacích 

podmínek. Zvažuje, zda lze v takových případech hovořit o vzniku škody a zda je dána příčinná 

souvislost s protiprávním jednáním zadavatele. Přibližuje rozsudek NS sp. zn. 25 Cdo 1409/2015, 

který je prvním případem, kdy byl připuštěn nárok účastníka zadávacího řízení na náhradu škody 

spočívající ve vynaložených nákladech na přípravu nabídky. Návazně pak rozebírá problematiku 

právní úpravy náhrady škody ve veřejných zakázkách, vzniku škody a příčinné souvislosti i podmínku 

úplnosti nabídky žalobce. - Poznámky.  

Lukáš Pruška, Markéta Schwarzová   

Jak pandemie ovlivní veřejné zakázky do budoucna?    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 9, (2021) č. 4 (červenec), s. 4-7  

Autoři charakterizují, jak se pandemie nemoci covid-19 dotkla účastníků zadávacího řízení, vedla k určitým 

dílčím změnám v zadávání veřejných zakázek a k osvojení si postupů, které mohou být zachovány i po jejím 

skončení. Jde především o kroky k další elektronizaci a digitalizaci nejen zadávacího řízení, ale také 

řízení před ÚOHS. Ilustrují, jaký vliv na zadávání veřejných zakázek mělo omezení volného pohybu, 

opatření proti šíření nemoci ve formě změny ve způsobu nahlížení do spisu ÚOHS i zda byly 

zadavatelé oprávněni ke zrušení či zastavení zadávacího řízení. Autoři zdůrazňují, že pandemie netvoří 

všeobecný důvod pro zrušení všech zadávacích řízení za jejího trvání.   

Kamil Jelínek  

Podstata mimořádně nízké nabídkové ceny, její zjištění a navazující postup    

Veřejné zakázky, Sv. 2021, č. 3, s. 50-52  

Bližší seznámení s institutem mimořádně nízké nabídkové ceny zakotveným v § 113 zákona o zadávání 

veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Autor charakterizuje ochrannou funkci mimořádně nízké nabídkové 

ceny, samotné posouzení této ceny a možnost zadavatele, aby předem v zadávací dokumentaci stanovil 

hodnotu nabídkové ceny, kterou bude následně považovat za velmi nízkou. Dále přibližuje změny, 

které do zkoumané oblasti přinesla elektronizace ZVZ, skutečnosti vedoucí ke kvalifikaci nabídkové 

ceny jako mimořádně nízké i žádost o písemné objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Autor 

zdůrazňuje, že uvedený institut může zadavatelům poskytnout prakticky jedinou legální možnost, jak 

se vyhnout povinnosti uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku s dodavatelem, jehož nabídková cena 

indikuje nemožnost realizace předmětu veřejné zakázky či jeho realizaci v nedostatečné kvalitě. - 

Poznámky.  

Zuzana Hrdinková  

Stručné pojednání o služebních předpisech dle zákona o státní službě    

Správní právo, Sv. 54, (2021) č. 4, s. 201-220  

Článek přináší komplexní a praktický náhled na problematiku služebních předpisů dle zákona   

č. 234/2014 Sb., které jsou velmi podstatnou částí služebních poměrů státních zaměstnanců 
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vykonávajících ve služebních úřadech státní službu. Věnuje se charakteristice služebních předpisů, 

jejich věcné a osobní působnosti a rozboru závaznosti. Dále se zaměřuje na rozpor služebního 

předpisu s platnými právními předpisy a na rozpor se služebními předpisy vydanými služebním 

orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro státní službu. Upozorňuje také na 

možnost nežádoucích situací v průběhu možných soudních řízení. V závěru je krátce provedeno 

srovnání služebních předpisů s podobným institutem příkazů k výkonu služby (slouží k ukládání 

služebních úkolů a povinností). - Poznámky.  

Tomáš Kruták  

Změna dodavatele v důsledku korporátní transakce    

Veřejné zakázky v praxi, Sv. 9, (2021) č. 4 (červenec), s. 21-24  

Změna v osobě dodavatele se obecně považuje za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, kterou nelze provést bez nového zadávacího řízení. Autor v příspěvku přibližuje, v jakých 

případech a za jakých podmínek zákon o zadávání veřejných zakázek změnu dodavatele připouští. 

Zmiňuje také relevantní evropskou úpravu dle směrnice č. 2014/24/EU i rozhodovací praxi. Rozebírá 

možnost pokračovat místo původního vybraného dodavatele v případě změn v důsledku korporátních 

transakcí, jejichž důsledkem je přechod práv a povinností ze smlouvy na právního nástupce - ovšem 

výslovně v případě právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí či převodem 

závodu dodavatele nebo jeho části. Zvažuje též vyčlenění realizace veřejné zakázky do účelové 

společnosti (často typu tzv. special purpose vehicle).   

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu   

Sv. 27, (2021) č. 8  

Jaká je bilance hospodaření obcí a krajů ke konci letošního dubna (s. 14-15); Tlak na české veřejné 

finance se stupňuje (s. 18) a související článek na s. 16-17; Poslední část pražského městského okruhu 

by mohl zaplatit stát (s. 30); Šest signálů pro budoucí změny. Které to jsou? (s. 37); Elektronický 

portál občana umožňuje snadné vyřizování dokumentů (s. 38); Projekt ESO překonává potíže 

vyvolané pandemií covidu-19 - efektivní správa obcí (s. 44-45); Dětské skupiny mohou projít auditem 

kvality. Co jim přinese? (s. 47); Jak zrychlit a automatizovat chod úřadu při vyřizování žádostí podle 

informačního zákona (s. 50-51).  

Veřejná správa  

Sv. 32, (2021) č. 7  

Cesta k optimální informační souhře úřadu a občanů (s. 4-5); Strategická komunikace měst a obcí 

očima odborníka (s. 6); Identita pro 21. století? Vizuál a brand (s. 7); Radniční noviny mají důležitou 

roli (s. 8-9); Dialogu s občany vládla za krize adresnost (s. 10-11); Snadné čtení: Srozumitelně lze 

podat všechny informace (s. 12); Home office je zapotřebí posuzovat individuálně (s. 13); Úřad v zámku 

či bývalém obchodním centru: Města představují v soutěži své “top” projekty za třicet let (s. 18-20); 

Sociální bydlení v Česku funguje, ověřil to projekt MPSV Podpora sociálního bydlení (s. 21-23); 

Pravidla přidělování obecních bytů a jejich úskalí (s. 24-25); Veřejné sbírky (s. 26); Pravidla při 

schvalování peněžité pomoci (s. 27); Zátěž obecních rozpočtů v chatařských oblastech (s. 30-31); 

Nový služební předpis o výkonu služby z jiného místa - č. 2/2021 (s. 32-33); Pozor! Státní hranice (II.) 

(s. 34-35); Kreativita ve městech a regionech (s. 36-37); Etika přestává být popelkou veřejné správy (s. 39); 

Kvalitní příprava a vzdělávání patří k předpokladům úspěšného předsednictví  (s. 40). 
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Veřejné finance. Rozpočet  

Florin Bilbiie, Tommaso Monacelli, and Roberto Perotti   

Fiscal policy in Europe : controversies over rules, mutual insurance, and centralization    

Fiskální politika v Evropě : kontroverze ohledně pravidel, vzájemného pojištění a centralizace   

The Journal of economic perspectives, Vol. 35, (2021) No. 2, p. 77-99  

Maastrichtská smlouva ukotvila limity pro zadlužení a rozpočtové deficity členských zemí EU v reakci 

na obavy některých států (Německo, severské země) z příliš uvolněné fiskální politiky, ze "zachraňování" 

ostatních členských zemí a z možného růstu inflace. Postupně se však postoj k fiskální politice v EU 

mění, což dokládá i program masivního nákupu aktiv ECB, v důsledku něhož se inflace nezvýšila. 

O rozpočtech a zadlužení se stále hovoří, ale nově spíše v kontextu přelévání ekonomických problémů 

mezi členskými zeměmi. Autoři v článku popisují vývoj postoje k fiskální politice na úrovni EU - 

věnují se mj. i evropskému systému pojištění vkladů a návrhům na posílení integrace v oblasti fiskální 

politiky (mj. myšlenky vzniku Evropského měnového fondu). - Poznámky.  

Vláda schválila rámec k přípravě státního rozpočtu ČR na r. 2022 a střednědobý výhled na léta 

2023 a 2024   

Právní rozhledy, Sv. 29, (2021) č. 12, příl. Legislativa s. ii   

Blíže k základním předpokládaným parametrům návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na r. 2022. 

Ministerstvo financí navrhuje deficit státního rozpočtu ve výši 390 mld. Kč a pro následující dva roky 

počítá s deficity 370 a 343 mld. Kč, což by mělo vést k meziročnímu zlepšování strukturálního salda 

o 0,5 % HDP. Článek přináší také stanovisko Národní rozpočtové rady k tomuto návrhu, které 

zdůrazňuje zvyšování již existující strukturální nerovnováhy rozpočtu. Dosažení dluhové brzdy 

stanovené na 55 % HDP je pravděpodobné již v r. 2024. NNR vyzývá ke konsolidační strategii pro 

zabránění kolizi s dluhovou brzdou a k okamžitým úpravám daňových a výdajových politik.  

Zdravotnictví  

Joseph P. Newhouse  

An ounce of prevention    

Trocha zdravotní prevence   

The Journal of economic perspectives, Vol. 35, (2021) No. 2, p. 101-118  

Autor se v článku zabývá preventivními opatřeními (zejména u chronických nemocí) ve zdravotnictví 

z pohledu ekonomické vědy. Preventivní opatření fungují podle autora jako pojištění, prostřednictvím 

kterého dochází ke snížení pravděpodobnosti situací spojených s nižší úrovní užitku. Mezi jednotlivými 

opatřeními i jedinci je heterogenita (různorodost). Prevence by měla být kryta ze zdravotního pojištění 

do větší míry než léčba, plné krytí prevence však není optimální. - Poznámky.  

Lives v livelihoods : the economics of lockdowns   

Životy vs. živobytí : uzávěra hospodářství   

The Economist, Vol. 440, (2021) No. 9252, p. 64-66  

Jedním ze způsobů, kterými státy po celém světě bojují s pandemií nemoci covid-19, jsou uzávěry 

ekonomik (tzv. lockdowny). Objevují se polemiky, zda upřednostňovat ochranu životů a zdraví či 

ochranu ekonomik, popř. do jaké míry, a zda lze vůbec oba cíle považovat za protichůdné. 

Problematika dále úzce souvisí s tím, jak určit hodnotu lidského života. Článek nabízí přehled závěrů 

různých studií i zkušeností ze zemí z celého světa na toto téma. 
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Životní prostředí  

At the coalface of climate policy   

Klimatická politika v praxi   

The Economist, Vol. 440, (2021) No. 9254, p. 66  

Evropská unie v polovině července 2021 oznámila záměr přejít od systému emisních povolenek k systému 

CBAM (carbon border-adjustment mechanism). Nový systém dopadne na dovozce vybraných surovin 

a produktů (hliník, ocel, cement, hnojiva) v podobě cla. Cílem je zabránit situaci, kdy firmy 

přesouvaly své neekologické aktivity do zemí s benevolentnějšími pravidly (vznik "carbon leakage"). 

V článku je diskutováno, jak CBAM může přispět ke snižování emisí i jaké dopady může mít tento systém 

(zatím neschválený Evropským parlamentem) na chování firem. -- Ke klimatické politice viz i články 

na s. 14-15 a 26.  

Anetta Čaplánová, Rudolf Sivák, Keith Willett   

Dynamický model spoločného trhu s emisnými povoleniami ako spôsob riešenia problému 

znečišťovania perzistentnými látkami    

Politická ekonomie, Sv. 69, (2021) č. 3, s. 273-297  

Autoři navrhují dynamický model společného trhu na obchodování s emisními povolenkami na 

znečišťování vhodný pro řešení problému obtížně odbouratelných látek znečišťujících ovzduší. 

Všechny obchody se uskutečňují na společném trhu, což umožňuje výrazně snížit transakční náklady 

obchodování. Představený model je rozšířením jejich předcházejících statistických modelů 

obchodování s povolenkami na znečištění. Přínosem příspěvku je také vytvoření souboru numerických 

simulací, které ilustrují reálné fungování tohoto dynamického společného trhu.   

Životní úroveň  

Aleš Poklop  

Češi spoří víc než dřív, měsíčně přes 2850 korun : s hrubou úsporou jsme těsně nad 

evropským průměrem    

Profi poradenství & finance, Sv. 9, (2021) č. 5, s. 20-21  

Statistický pohled na dynamiku úspor českých domácností podle výsledků průzkumu Erste Group. 

Autor výsledky také porovnává se situací v dalších středoevropských zemích (Chorvatsko, Maďarsko, 

Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko). Ukazuje se, že Češi začali i přes nepřízeň pandemie v r. 2020 

více spořit než v uplynulých letech. Měsíčně ušetří 2853 Kč, průměrná ušetřená měsíční částku se v ČR 

za posledních 5 let zvedla o 43 %. Zatímco v dalších státech si lidé ukládají peníze na spořicí účty, u nás 

dominuje penzijní spoření. Autor také blíže specifikuje důvody pro spoření a způsoby ukládání peněz. -- 

Podrobněji k investicím do podílových fondů v ČR a jejich výnosům viz s. 58-60.  

Peter Redler, Amelie Wuppermann, Joachim Winter, Hannes Schwandt and Janet Currie   

Geographic inequality in income and mortality in Germany    

Geografická nerovnost v příjmech a úmrtnost v Německu   

Fiscal studies, Vol. 42, (2021) No. 1, p. 147-170  

Studie se zaměřuje na socioekonomickou nerovnost v míře úmrtnosti v období 1990-2015 u různých 

věkových skupin obyvatel v Německu. Za pomoci roztřídění 401 regionů Německa dle průměrného 

disponibilního příjmu na osobu autoři pozorují značné nerovnosti v míře mortality v regionech v r. 1990. 

Tyto nerovnosti téměř vymizely nebo se alespoň výrazně vyrovnaly do r. 2015 (zejména v kategorii 

kojenců, dětí a velmi starých osob). Jako nejvýraznější určující faktor zmírnění nerovností bylo identifikováno 

znovusjednocení Německa v r. 1990. - Poznámky. -- Viz i další příspěvky tematického čísla zaměřeného 

na vývoj úmrtnosti v 11 státech OECD v období 1990-2018 z geografického hlediska.  

Simona Měřinská  

Jak si půjčují české domácnosti    

Statistika & my, Sv. 11, (2021) č. 6, s. 26-27  

Statistický pohled na zadlužení českých domácností na základě šetření Životní podmínky v r. 2020. 

Obecně lze říci, že napříč věkovými skupinami nebo typy rodin je minimálně každá čtvrtá česká 
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domácnost zatížena nějakým dluhem v podobě půjčky. Článek informuje o druzích a účelech úvěrů a 

půjček domácností i o celkových finančních situacích vybraných domácností a o okolnostech, za 

jakých si peníze půjčují. Výrazné rozdíly lze pozorovat u různých typů domácností. -- Viz také další 

příspěvky tematické přílohy Životní podmínky domácností na s. 22-31. -- Více k zadlužení obyvatel 

viz Profi poradenství & finance č. 3/2021, s. 22-24. 

  

Paola Bertoli and Veronica Grembi   

Mortality inequality in the Czech Republic    

Nerovnost v oblasti úmrtnosti v České republice   

Fiscal studies, Vol. 42, (2021) No. 1, p. 171-191  

Autorky zkoumají vývoj úmrtnosti a její nerovnost v 77 oblastech České republiky za období 1994-2016. 

Členění ČR bylo provedeno na základě nového indexu chudoby vycházejícího z úrovně materiální 

i sociální deprivace. Autorky pozorují výrazný pokles míry úmrtnosti u všech věkových kategorií 

spojený s mírným nárůstem nerovnosti v úmrtnosti. Potvrzují také jasný rozdíl v úmrtnosti mezi muži 

a ženami, muži vykazují v bohatších i chudších oblastech vyšší úmrtnost. Přinášejí statistický pohled 

na úmrtí dle jednotlivých příčin a detailněji rozebírají nerovnost v míře úmrtnosti dle určených 

věkových kategorií. - Poznámky. -- Viz i další příspěvky tematického čísla zaměřeného na vývoj 

úmrtnosti v 11 státech OECD v období 1990-2018 z geografického hlediska (situaci Norska zpracovává 

příspěvek na s. 193-221, odhady pro USA, Kanadu a Francie přináší článek na s. 25-46).  

Ostatní  

 
Zkrácené obsahy časopisů 

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 65, (2021) č. 29  

Elektřina v Česku zdraží i kvůli spekulantům (s. 8); Nemovitosti jsou v Česku přepálené, investice do 

nich se nevyplácí - rozhovor s D. Krajným z Re/Max (s. 18-23); Kvůli dluhům Česku hrozí historicky 

největší utahování opasků - vývoj veřejného dluhu, návrh státního rozpočtu na r. 2022 a ozdravné 

kroky (s. 24-27); Dějiny ekonomiky: průmyslová revoluce učinila z Velké Británie dílnu světa - seriál 

(s. 30-33); Americké akcie letos letí vzhůru. Varování před pádem přibývají (s. 38-39).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 65, (2021) č. 30  

Sucha v Brazílii zasáhnou celý svět. Zdraží cappuccino i espresso - téma čísla o produkci, vývozu a 

spotřebě kávy (s. 10-17); Musíme vyřešit čtvrt století staré resty - rozhovor s ekonomem P. Kysilkou 

o státním dluhu, ozdravných programech a stárnutí populace v ČR (s. 18-23); Lidé se do restaurací 

nevrátili. Desetina podniků už zanikla, další krach teprve čeká (s. 24-27); Ministerstvo financí chce 

ovládnout státní cloud: na východ od Prahy vzniká datové centrum, které by se mohlo stát základem 

pro digitalizaci státní správy - Zeleneč (s. 36-37); Evropa hodlá zkrotit umělou inteligenci, v některých 

oblastech ji zcela zakáže - příprava nařízení na regulaci AI (s. 38-39).  

Ekonom : týdeník Hospodářských novin  

Sv. 65, (2021) č. 31-32  

Kam investovat úspory v čase rostoucí inflace: dlouhodobě nejvýnosnější jsou akcie, kupovat 

nemovitost na pronájem se naopak už v Česku nevyplácí - téma čísla (s. 10-17); Investice do půjček 

jsou na vzestupu. Jde ale o nebezpečnou hru (s. 20-21); Trh fúzí a akvizic prochází výrazným 

postpandemickým oživením (s. 36-38); Práce ve Škodovce se změní, může za to elektromobilita - 

rozhovor s manažerkou Maren Gräfovou z představenstva automobilky Škoda Auto (s. 40-43); Stát 

chce firmy donutit zvýšit výdělky, pomoci má historicky nejvyšší růst minimální mzdy (s. 46-49); 

Energošmejdy přibrzdí registrace, ale až za dva roky (s. 56-57). 
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Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2021, č. 11-12  

Apokalyptická olympiáda: letní hry v Tokiu se konají navzdory covidu - téma čísla (s. 12-27);    

Pryč s penězi ve štrozoku: lidé si během pandemie odkládali více peněz než před ní. Nyní hledají 

nové možnosti, jak je investovat. Tupý konzum už tak netáhne (s. 28-29); Konec doby pobočkové: 

evropské bankovní domy do roku 2023 zavřou pod tlakem klesajících výnosů až dvě pětiny svých 

filiálek (s. 36-37); Bát se a poslouchat: brutalita pracovních podmínek, jež stojí za technologickým 

rozmachem Číny - ve spolupráci s Financial Times (s. 38-43); Válku s CO2 vedeme špatně: v globální 

snaze snížit emise oxidu uhličitého nastal čas poučit se od starých mistrů boje (s. 44-47); 

Geopolitická přetahovaná: EU nedokáže zaujmout jednotný postoj v otázce 5G sítí (s. 58);  

Nový stavební zákon pomůže, ale ceny neklesnou (s. 66).   

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2021, č. 13-14  

Hodit stát do formy: musíme věřit v sebe. Jinak to tu můžeme rozpustit. Pokud si nejsme schopni sami 

vládnout, stát ztrácí smysl své existence, říká ekonomický expert ODS Jan Skopeček (s. 18-25); 

Řekni, kde ty lidi jsou...Ekonomiky celého světa se po třech vlnách koronavirové pandemie pokoušejí 

vrátit do "normálu". Všechno se pomalu rozjíždí, něco ale zásadně chybí (s. 26-27); Zelená neúsporám: 

zatímco progresivisté jásají, jak emisní povolenky v boji proti změnám klimatu "skvěle fungují", 

schyluje se u nás i v celé Evropě ke gigantickému průšvihu nejen na energetickém trhu (s. 28-29); 

Američtí streamovací giganti si zamilovali evropskou filmovou produkci - ve spolupráci s Financial 

Times (s. 40-45); Jak boj o prostor změní život ve městech: města po pandemii - ve spolupráci  

s Financial Times (s. 54-55).  

Euro : ekonomický týdeník  

Sv. 2021, č. 9-10  

Lidé do kin zase přijdou: o natáčení v Česku je velký zájem, ale chybějí peníze na pobídky - 

rozhovor s H. Bezděk Fraňkovou z ministerstva kultury (s. 28-29); Exekuce: revoluce, nebo 

evoluce? - novela exekučního řádu (s. 30-31); Předsednictví černého pasažéra: příští červenec Česko 

začne předsedat EU, vláda se však do příprav moc nehrne (s. 32-33); Rekord, který nestačí:             

v Německu loni postavili nejvíce bytů za dvacet let, přesto v zemi panuje silná nespokojenost s tempem 

bytové výstavby (s. 32-33); Tyranie tabulek: příběh o tom, jak se jeden z nejužitečnějších nástrojů 

změnil v lidských rukách v generátor chyb - ve spolupráci s Financial Times - excelové tabulky a 

covid (s. 44-49); Whistleblowing v Česku (s. 50-51); Když pošleme úředníky na home office, čekají 

nás dobré věci: trend práce z domova se může stát jedním z největších přínosů pandemie -        

ve spolupráci s Financial Times (s. 58-59).   

Hospodářské noviny  

Sv. 65, (2021) č. 135 (15.7.2021)   

Zelená smršť z Bruselu dělá těžkou hlavu českému průmyslu - balík opatření k uhlíkové neutralitě 

(s. 1-2) a související komenář na s. 13; Nový stavební zákon: školení úředníků letos, digitalizace a 

centrální úřad příští rok (s. 3) a komentář na s. 12; Rána na solár. Poslanci chtějí osekat podporu 

slunečním elektrárnám, ty přijdou o miliardy (s. 8); Nová strategie ECB: mnoho povyku (téměř) 

pro nic (s. 11).   

Hospodářské noviny  

Sv. 65, (2021) č. 138 (20.7.2021)   

Šéfka Evropské komise přivezla miliardy na obnovu. S Babišovým střetem zájmů o ně ale Česko 

přijde - obnova po pandemii, Next Generation EU, Národní plán obnovy (s. 3) a související 

komentář na s. 12; V září můžeme reálně mít naočkovaných 70 procent všech lidí v Česku - 

rozhovor s ministrem zdravotnictví A. Vojtěchem (s. 4-5); Prodeje e-shopů slábnou a důvodem není 

pouze otevření kamenných obchodů (s. 8); Zelená dohoda je šance investovat do udržitelné 

ekonomiky. Nabídka firem a fondů se rozšiřuje (s. 11); OPEC se dohodl na zvýšení těžby. Kartel 

byl v ohrožení (s. 11). 
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Hospodářské noviny  

Sv. 65, (2021) č. 140 (22.7.2021)   

Ani sto průměrných mezd nestačí na koupi vlastního bydlení ve čtyřech krajích - téma realitní trh a 

nedostupnost bydlení v ČR (s. 2); Američané řeší, jak odškodnit Ukrajinu za Nord Stream 2 (s. 5); 

Jih eurozóny dohnal sever, říká ekonomka Merlerová. Jen Itálie je černou ovcí (s. 11); Tokio čeká 

olympijská ekonomická katastrofa. Pokolikáté už? - komentář (s. 14).   

Hospodářské noviny  

Sv. 65, (2021) č. 141 (23.7.2021)   

Ant Group chystá podruhé rekordní vpád na burzu, i když mu čínské úřady nepřejí - IPO (s. 9); 

Odevzdejte zbraň. Amnestie pro lidi, kteří drží nelegálně pistole či pušky, se chýlí ke konci - zbraňová 

amnestie v ČR (s. 11); Nový zákon by měl snížit byrokracii a nabádá k ekologii - seriál o novém 

stavebním právu - co zákon přináší nového? (s. 11); Proč není krize bydlení předvolební téma? 

Protože jde o Pražáky - komentář (s. 13). 
  

Hospodářské noviny  

Sv. 65, (2021) č. 147 (2.8.2021)   

Poslanci schválili zvýšení penzí. Maláčová to označila za svůj splněný životní sen (s. 4); Ekonomika 

sice rekordně roste, Česko se však stále nedostalo ani na úroveň roku 2018 - HDP (s. 4) a související 

komentář na s. 16; Se Zemanen se neshodujeme. Proti Číně se postavíme, pokud ohrozí zájmy NATO - 

rozhovor s náměstkem ministra zahraničí USA pro střední Evropu M. Boysem (s. 10-11); Jak ženy 

odblokovaly spor v klíčovém projektu, který digitalizuje Česko - bankovní identita (s. 12).   

Hospodářské noviny  

Sv. 65, (2021) č. 152 (9.8.2021)   

Plyn letos dvojnásobně podraží. Lidé si i s elektřinou připlatí desítky procent (s. 1); Výkon českého 

průmyslu předčil očekávání. Kdyby nechyběl materiál a součástky, byl by jeho růst ještě vyšší (s. 2); 

Saská ministryně: nechci dělit EU na Východ a Západ, ale Orbánovy kroky jsou nepřijatelné - zásady 

vlády práva (s. 6).  

Hrot  

Sv. 2021, č. 28  

Deset let solárních soudů: do vězení šly přes dvě desítky lidí, další dostali podmínku. Vymáhat škodu 

se ale státu moc nedaří (s. 18-20); Stát zneužil policii proti solárníkům: během solárního boomu se ani 

úřady nevyznaly v tom, jaké dokumenty by měli investoři do fotovoltaiky předložit a jaká pravidla 

splnit - rozhovor s G. Hotarem (s. 21-23); Sever proti Jihu: kontroverzní fotbalové Euro skončilo. 

Potvrdilo, že turnaje rozhodují miliardy? (s. 28-29); Zeleným slibem nezarmoutíš: země se zavázala 

k ochraně klimatu. Na své cíle by ale měla dávat šestkrát víc peněz každý rok - energetika (s. 34-35); 

Prolomíme dluhovou brzdu. A co se stane? - makropohled M. Zámečníka (s. 36-37); Afghánské fiasko: 

nejdelší americká válka končí drtivou porážkou. Američané nechávají Afghánistán v katastrofálním 

stavu napospas Tálibánu - ve spolupráci s The Economist (s. 40-41).  

Hrot  

Sv. 2021, č. 29  

Jdi na sever, mladý muži: Rusko má šanci stát se v teplejším světě supervelmocí. Může vyhrát      

v chaotickém závodě desítek milionů lidí o jídlo - téma čísla o dopadech oteplování (s. 6-15); 

Poslanci si střihli solární pohromu - komentář k novele zákona o podporovaných zdrojích energie 

(s. 20); Průmysl se trápí i po covidu: zotavení průmyslu z prvotního šoku z pandemie čínské 

chřipky bylo rychlejší, než se čekalo. Po akutní nemoci ale automobilky trápí chronické bolesti - 

výroba automobilů v ČR (s. 28-30); Stavební zákon prošel. Ale na jak dlouho? (s. 33); Čína slaví. 

A co bude dál?: střední třída je zatím "potichu", ale pokud by stát nedokázal naplňovat její 

očekávání, mohou mít komunisté na krku velký problém - makropohled M. Zámečníka (s. 34-35); 

Zobali sportovci, zobali: doping je stále velmi běžný. Často chybí ochota hříšníky odhalovat - 

ve spolupráci s The Economist (s. 38-39).   
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Hrot  

Sv. 2021, č. 30  

Evropa na cestě k zelenému "nerůstu": zpřísnění ekologických cílů navrhované Evropskou komisí 

ohrozí evropskou konkurenceschopnost. Na důsledky v podobě zdražení nejvíce doplatí méně majetní - 

téma čísla (s. 6-11); Katastrofu nečekám. Autem se bude jezdit dál: bývalý ministr průmyslu Tomáš Hüner 

srovnává nástup elektromobility s LED žárovkami, které dříve také mnozí odmítali a dnes jsou běžné 

(s. 18-22); Ze státního se nenajíš. Ledaže bys zpíval: antimonopolní úřad poprvé potrestal firmu 

odejmutím veřejných zakázek. Soudy už sledují, jak jejich zákazy firmy obcházejí (s. 24 -26); 

Přihořívá, přihořívá: soukromý sektor začíná ve velkém investovat do adaptace na změnu klimatu, aby 

se vyhnul obrovským ztrátám při přírodních katastrofách - ve spolupráci s The Economist (s. 32-33); 

Jihoafrické zúčtování: současnou krizi vyvolalo více než dvě desetiletí korupce a mizerné správy země - 

ve spolupráci s The Economist (s. 34-35).  

Hrot  

Sv. 2021, č. 31-32  

Konopné šachy: v Česku se hraje o největší legislativní změnu v pěstování a zpracování konopí od revoluce. 

Má otevřít nový trh i odstranit nejistotu (s. 32-34); Tahle půda není pro cizí: zemědělské pozemky v USA 

skupují cizinci. Obavy vzbuzují hlavně čínské investice (s. 40-41); Účet za chaos: miliarda denně. 

Chyby v řízení pandemie musela vláda kompenzovat stovkami miliard ze státního rozpočtu. Pomoc 

byla komplikovaná a nespravedlivá (s. 42); Hasnoucí hvězda arabské demokracie: prezident za jásotu 

davu odstavil od moci Parlament a možná zpečetil osud jediné plnokrevné arabské demokracie - 

Tunisko - ve spolupráci s The Economist (s. 48-49); Zrušte prohibici. Škodí víc než drogy: boj proti 

nelegálním drogám je drahý a neefektivní - esej (s. 52-54).  

Účetnictví   

Sv. 2021, č. 7  

Finanční analýza (2.) (s. 2-10); Analytické účty v účtovém rozvrhu aneb Analytiky pro správné sestavení 

výkazů - pokračování (s. 28-31); Koordinační výbor k odpočtu úroků z úvěrů na bydlení (s. 36-45); 

Nové povinnosti podle AML zákona od roku 2021 (3.) (s. 45-47); Nová úprava evidence skutečných 

majitelů - nové povinnosti i sankce za jejich nesplnění - 2. část (s. 48-51).  
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Daně  

29833I  

Ben Terra, Julie Kajus  

A guide to the European VAT directives. Volume 1., Introduction to European VAT 2021   

Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 1., Úvod do evropské daně z přidané hodnoty 2021  

[Místo vydání není známé] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2021, xxvii, 1718 stran   

Systematický přehled dopadů práva ES na problematiku nepřímých daní a souvisejících předpisů a 

pojednání o precedenčním právu soudů ES v záležitostech nepřímých daní, zejména DPH. Kniha 

nejprve přináší výklad obecných témat - zdroje komunitárního daňového práva, právní principy a 

nástroje, soudní opatření, účinnost evropského práva a metody výkladu práva Společenství. Dále se 

věnuje problematice daně z přidané hodnoty - DPH jako rozpočtový fenomén, evropská DPH: důkladný 

pohled na sazby, výpočty, transakce podléhající dani, osoby povinné k dani a jejich povinnosti, 

zdanitelná plnění a místo zdanitelného plnění, osvobození od daně, odpočet daně, povinnosti osob 

povinných k dani a některých osob nepovinných k dani, srážky, nemovitý majetek, zvláštní režimy, 

odchylky atd. Evropská DPH je pojednávána na základě přepracované směrnice o DPH (2006/112/ES), 

která nahrazuje První a Šestou směrnici o DPH a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 282/2011 

(přepracování). Problematiku DPH objasňují výňatky z rozhodnutí Evropského soudního dvora. - 2021 - 

Poznámky. - ISBN: 978-90-8722-680-0 (brožováno)   

29833II  

Ben Terra, Julie Kajus  

A guide to the European VAT directives. Volume 2., Integrated texts of the VAT directives 2021   

Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. Svazek 2., Plné znění směrnic o DPH pro rok 2021   

[Místo vydání není známé] : International Bureau of Fiscal Documentation, 2021, cliv, 447 stran, viii, 

154 stran : tabulky  

První část publikace přináší text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty 

ve znění prováděcího nařízení Rady EU č. 282/2011 (prováděcí pravidla týkající se osob povinných k dani, 

dodávání zboží a poskytování služeb a místa zdanitelného plnění) s přílohami a dále texty směrnic 

Rady: 2008/9/ES, 86/560/EHS, 2006/79/ES, 2007/74/ES a 2009/132/ES. Ve druhé části je obsažen 

text Šesté směrnice o DPH 77/388/EHS platné před 1. lednem 2007. - 2021 - Poznámky, přílohy. - 

ISBN: 978-90-8722-681-7 (brožováno)   

29735VI  

Jana Tepperová, Jiří Kostohryz, Tereza Krupová   

Aplikace smluv o zamezení dvojímu zdanění; Nový zákon o evidenci skutečných majitelů;  

Dotazy z praxe  

Praha : Svaz účetních České republiky, 2021, 64 stran   

V prvním článku je popsán cíl a obsah mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění v kontextu 

celého právního řádu a dalších souvislostí. Jeho smyslem je ukázat na konkrétních případech a 

vybraných okruzích základní principy, na kterých nadnárodní koordinace zdaňování příjmů stojí. Více 

z obsahu: interpretace a praktické aplikace vybraných ustanovení těchto smluv, modelové smlouvy, 

právo státu na zdanění, metody zamezení dvojímu zdanění, povinnosti plátců, daňových rezidentů 

i nerezidentů v ČR, doložka nejvyšších výhod. Druhý článek seznamuje se zákonem o evidenci 

skutečných majitelů č. 37/2021 Sb., s účinností dne 1.6.2021. Jsou popsány nejvýznamnější změny, 

které nová právní úprava přináší a dopady zákona na praxi. Zabývá se definicí skutečného majitele, 

automatickým průpisem, povinnostmi a sankcemi i přístupem do evidence skutečných majitelů. - 

Pravidelná rubrika Stanoviska k dotazům, např. účetní souvislosti a COVID-19, daňové rezidenství 

vědeckých pracovníků a učitelů při on-line výuce a jejich sociální a zdravotní pojištění aj. - ISBN: 

978-80-7626-018-4 (brožováno) 
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29805  

Vladimír Pelc  

Daně z příjmů : zákon s poznámkami a judikaturou   

V Praze : C.H. Beck, 2021, xxxvii, 623 stran   

Znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších zákonů, pro zdaňovací období 

let 2020 a 2021. Systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů a jednotlivých 

ustanovení zákona. V první části je výklad pojmů, které zákon definuje a používá, a je upřesněna 

jejich lokalizace v zákoně. V části druhé jsou ve vysvětlujících poznámkách stručně popsány 

daňověprávní skutečnosti dané jednotlivými ustanoveními zákona, stručné citace z judikatury, 

související ustanovení a předpisy. Součástí výkladu je také aktuální judikatura českých soudů a 

Soudního dvora EU. - Vydání první - Přehled zákonů, pokynů a sdělení GFŘ, MF ČR apod. Seznam 

vyhlášek, pokynů a sdělení GFŘ a MF. - ISBN: 978-80-7400-833-7 (brožováno)   

29795  

Tomáš Rozehnal   

Daňový řád : praktický komentář   

Praha : Wolters Kluwer, 2021, xvii, 551 stran   

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších zákonů. Komentář objasňuje 

podstatu a úskalí jednotlivých postupů, řízení či dalších institutů daňového procesu. Podchycuje 

novelizaci daňového řádu a aktualizovanou judikaturu. Právní stav publikace je k 1.3.2021. - 2. vydání - 

ISBN: 978-80-7598-963-5 (vázáno)   

29812  

International Bureau of Fiscal Documentation   

European tax handbook 2021   

Evropská daňová příručka 2021  

Amsterdam : International Bureau of Fiscal Documentation, ©2021, 1340 stran : tabulky   

Referenční příručka věnovaná základům daňových systémů evropských zemí a výběru nejdůležitějších 

daňových aspektů každé jurisdikce. Popis je založen na informacích o 49 evropských státech a 

jurisdikcích dostupných na počátku roku 2021. První kapitola je věnována zdanění v Evropské unii - 

základní charakteristice daní a výši sazeb. Je doplněna textem několika směrnic EU (č. 2009/133/ES - 

směrnice o fúzích, č. 2011/96/EU - o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností 

z různých členských států a její doplňky a č. 2003/49/ES - o společném systému zdanění úroků a licenčních 

poplatků). Další kapitoly přinášejí podrobnější informace o zdanění právnických a fyzických osob, 

kapitálových příjmů, o DPH a o daních vybíraných srážkou z dividend, úroků a licenčních poplatků 

i o mezinárodních aspektech, oblasti správy daní a zamezení vyhýbání se daňové povinnosti v jednotlivých 

zemích Evropy (abecedně uspořádaných). - 32nd annual edition - ISBN: 978-90-8722-690-9 

(brožováno)   

29807  

Tomáš Rydval   

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně   

V Praze : C.H. Beck, 2021, xii, 92 stran : ilustrace   

Komplexní pohled na úpravu podpory výzkumu a vývoje, smysl a účel odčitatelné položky od základu 

daně v zákoně o daních z příjmů. První část publikace seznamuje s obecnými problémy výzkumu a 

vývoje, jejich popisem a vztahu ke konkurenceschopnosti (včetně porovnání úrovně konkurenceschopnosti 

ČR a ostatních zemí). Následující část poskytuje detailní pohled na českou právní úpravu nepřímé 

veřejné podpory výzkumu a vývoje. Vysvětluje, jak položku uplatnit, jakým způsobem sestavit 

projektovou dokumentaci i jaké má mít náležitosti. Zabývá se také postavením znalce a účetními 

aspekty odpočtu. Výklad je podpořen stanovisky a právními závěry tuzemských soudů. - Vydání první - 

ISBN: 978-80-7400-831-3 (brožováno) 
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29793  

Petr Beránek  

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ a další poplatníky s dílčím základem v § 7   

Olomouc : ANAG, 2021, 311 stran : ilustrace   

Publikace shrnuje maximum povinností a problémů OSVČ. Velký důraz je věnován novinkám, které 

přinesl daňový balíček pro rok 2021. Kniha postihuje i někdy opomíjené oblasti, jako zdanění poplatníka 

účtujícího v hospodářském roce, problematiku přechodu mezi jednotlivými způsoby vykazování 

(vedení účetnictví, daňové evidence, paušální výdaje, paušální daň) nebo daňové problémy obchodního 

majetku při jednotlivých způsobech vykazování. Veškerá problematika je začleněna i do kontextu 

dalších souvisejících zákonů, důraz je také kladen na formální náležitosti, jako je registrace, podávání 

přiznání a dalších podání, hrozby případných sankcí. Důležité informace jsou doplněny textem zákonů 

a také ilustrovány na jednoduchých příkladech. Autor se nevyhýbá nejasným nebo sporným oblastem 

a dává prostor pro samostatné posouzení vyjádřením alternativních názorů, a to hlavně názorů GFŘ, 

pokud se odchylují od jiných výkladů zákona. - 1. vydání - ISBN: 978-80-7554-318-9 (brožováno)   

Ekonomické vědy. Ekonomie  

29758  

Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo   

Good economics for hard times : better answers to our biggest problems   

Dobrá ekonomie pro zlé časy : lepší řešení našich největších problémů  

[London] : Penguin, 2020, x, 402 stran   

V této knize držitelé Nobelovy ceny za ekonomii A. V. Banerjee a E. Duflo ukazují, jak nám může 

ekonomika, je-li provedena správně, pomoci vyřešit nejzávažnější sociální a politické problémy naší 

doby. Od přistěhovalectví přes nerovnost, zpomalení růstu až po zrychlení změny klimatu, máme 

zdroje pro řešení výzev, kterým čelíme, ale jsme často zaslepeni ideologií. Originální, provokativní a 

naléhavá kniha nabízí nové myšlení, které potřebujeme. Staví na špičkovém ekonomickém výzkumu a 

letech zkoumání nejúčinnějších řešení ke zmírnění extrémní chudoby, aby přesvědčivě prosazovala 

inteligentní intervencionismus a společnost postavenou na soucitu a respektu. - Poznámky. - ISBN: 

978-0-141-98619-7 (brožováno)   

29800  

John Maynard Keynes ; přeložil a úvodní esej napsal Jiří Zatloukal   

Jsem liberál? : Výbor esejů   

Praha : Academia, 2021, 370 stran   

Výbor obsahuje politické, hospodářské a peněžní i biografické eseje J. M. Keynese. Ve statích o Versailleské 

smlouvě, hospodářské krizi a úvahách o budoucnosti kapitalismu se skrývají zárodky základního díla 

dějin ekonomie, Keynesovy "Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz". Názvy některých esejů: 

Jsem liberál?; Momentka z Ruska; Velký propad 1930; Sociální důsledky změny hodnoty peněz; 

Inflace; Komentář k Obecné teorii zaměstnanosti aj. Výbor obsahuje i psychologický portrét či 

biografickou skicu některých osobností. Např. státníků G. Clémenceaua, W. Wilsona nebo L. George, 

vědců jako např. A. Einsteina a I.Newtona či ekonomů R. Malthuse či W. S. Jevonse. - Vydání první - 

ISBN: 978-80-200-3188-4 (vázáno)   

29815  

Jason Hickel   

Less is more : how degrowth will save the world   

Méně je více : jak "nerůst" zachrání svět   

London : William Heinemann, 2020, xiii, 318 stran : grafy  

Naše planeta má potíže. Jak ale můžeme zvrátit současnou krizi a vytvořit udržitelnou budoucnost? 

Odpověď zní: nerůst. Tím, že osvětlil ekologické zhroucení a systém, který ho způsobuje, ukazuje 

Hickel, jak můžeme uvést naši ekonomiku zpět do rovnováhy s živým světem a vybudovat prosperující 

společnost pro všechny. Toto je naše šance změnit směr, ale musíme jednat hned. - ISBN: 978-1-785-

15249-8 (vázáno)   
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29813  

Joseph E. Stiglitz  

Rewriting the rules of the European economy : an agenda for growth and shared prosperity   

Přepsání pravidel evropské ekonomiky : agenda pro růst a sdílenou prosperitu   

New York : W.W. Norton & Company, 2020, xx, 369 stran : grafy  

Evropa je v krizi. Pomalý ekonomický růst v mnoha zemích, rozsáhlá stagnace příjmů a recese 

vedly k vážným politickým a sociálním důsledkům. Sociální ochrana občanů byla snížena. Vlády 

bázlivě reagují na hluboce zakořeněné problémy. Tato hospodářská a politická selhání přispěla k vzestupu 

pravicových extremistických stran. Marginalizované populace se stávají obětními beránky pro strasti Evropy. 

Problémy dnešní Evropy však pramení z rozhodnutí založených na slepém uctívání trhů v příliš mnoha 

oblastech politiky. Má-li se Evropa vrátit k inovativní a dynamické ekonomice - a pokud má existovat 

sdílená prosperita, sociální solidarita a spravedlnost -, musí se země EU rozejít se svou současnou 

destruktivní trajektorií. Kniha nabízí konkrétní strategie obnovy, které by také oživily projekt evropské 

integrace, s novými nápady v oblastech makroekonomie a mikroekonomie, včetně centrálního 

bankovnictví, veřejných investic, správy a řízení společností, politiky hospodářské soutěže, sociální 

politiky a mezinárodního obchodu. - Poznámky. - ISBN: 978-0-393-35563-5 (vázáno)   

Finance. Bankovnictví. Měnový systém  

29778  

Daniel Gladiš  

Akciové investice   

Praha : Grada, 2021, 214 stran : ilustrace   

Principy investování do akcií a jejich aplikace v praxi. Základní dovednosti úspěšného investora - 

správné ocenění společnosti a znalost pohybů trhu. Výklad správného používání nástrojů podpůrného 

aparátu tj. kruh kompetencí, bezpečnostní polštář a jejich praktické použití. Formulace vlastní investiční 

filozofie a vytvoření vlastního investičního procesu. Další kapitoly jsou věnovány riziku, psychologii 

investora, inflaci a obsahu pojmu "dobrá společnost". Čtivý text je doplněn příklady z autorovy praxe. 

Toto vydání reaguje na vývoj na finančních trzích a změny, které si vynutila globální recese spojená 

s virovou pandemií v roce 2020. - 2., rozšířené vydání - ISBN: 978-80-271-3122-8 (brožováno)   

29797  

Radek Vojtek  

Bail-in a ochrana vlastnického práva   

V Praze : C.H. Beck, 2021, xxiii, 243 stran   

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení 

selhání nebo předúpadkové situace finančních institucí (především bank). Autor se zabývá praktickými 

i teoretickými aspekty nového způsobu řešení (hrozících) úpadků bank formou rekapitalizace z vnitřních 

zdrojů prostřednictvím konverze pohledávek za korporací na vlastnický podíl na této korporaci (debt-

for-equity-swap), tj. vynucenou restrukturalizací pasiv korporace (fait accompli), a to bez zapojení 

valné hromady (akcionářů), vlastníků dluhopisů, věřitelů či jiných zainteresovaných osob (stakeholderů), 

ale na základě rozhodnutí správního orgánu a mimo úpadkové soudní řízení. Tento nový způsob řešení 

hrozících úpadků typicky bank (bail-in) je poměřován se stávajícím způsobem jejich řešení poskytnutím 

veřejné podpory coby rekapitalizací z veřejných zdrojů (bail-out). Cílem publikace je snaha o nalezení 

odpovědí na otázky spojené s ústavně konformními východisky problematiky řešené bail-in. - Vydání první - 

Judikatura. - ISBN: 978-80-7400-813-9 (brožováno)   

29779  

Dominik Stroukal, Jan Skalický  

Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti : historie, ekonomie a technologie kryptoměn, stručná 

příručka pro úplné začátečníky   

Praha : Grada, 2021, 289 stran : ilustrace   

Vznik bitcoinu a jeho potenciál stát se penězi budoucnosti. Lze bitcoin považovat za spolehlivé 

digitální peníze? Jak se vytvářejí a kolik jich je a bude? Kde se dají koupit a jak se s nimi pracuje? 

Pokud se stanou penězi budoucnosti, jak si takovou kryptoměnu může někdo koupit a bezpečně 
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uchovat? Na tyto i na mnohé další otázky odpovídají autoři v této publikaci. Vysvětlují historii vzniku 

bitcoinu, jeho fungování, ekonomii a technologii bitcoinu, ale i jiných alternativních kryptoměn. 

Nastiňují budoucí možnosti uplatnění btcoinu a ekonomické dopady kryptoměn. - 3., rozšířené vydání - 

Původní předmluva Jeffreyho Tuckera. - ISBN: 978-80-271-1043-8 (brožováno)   

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

29784  

International Monetary Fund   

World economic outlook. April 2020., The great lockdown   

Světový hospodářský výhled. Duben 2020., Velký lockdown  

Washington : International Monetary Fund, 2020, xv, 158 stran : tabulky, grafy, rámečky   

Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální 

ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v letech 2020-2021 (z dubna 2020). Pandemie 

COVID-19 způsobuje celosvětově vysoké a rostoucí lidské náklady a nezbytná ochranná opatření vážně 

ovlivňují ekonomickou aktivitu. Globální vyhlídky a opatření. Řešení budoucích recesí ve vyspělých 

ekonomikách: cyklické politiky v době nízkých sazeb a vysokého dluhu. Tlumení globálních 

finančních šoků na rozvíjejících se trzích. Makroekonomické efekty globální migrace. - Poznámky -- 

Přílohy. - ISBN: 978-1-51353-974-4 (brožováno)   

29785  

International Monetary Fund   

World economic outlook. October 2020., A long and difficult ascent   

Světový hospodářský výhled. Říjen 2020., Dlouhý a obtížný vzestup   

Washington : International Monetary Fund, 2020, xvii, 182 stran : tabulky, grafy, rámečky   

Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální 

ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v letech 2020-2021 (z října 2020). Globální ekonomika 

stoupá z hlubin, do kterých se propadla během dubnového velkého lockdownu. Ale s pokračujícím 

šířením pandemie covid-19 mnoho zemí zpomalilo znovuotevření a některé obnovují částečné 

uzavření kvůli ochraně ohrožených populací. Zatímco oživení v Číně proběhlo rychleji, než se očekávalo, 

dlouhodobý vzestup globální ekonomiky zpět na předpandemickou úroveň aktivity zůstává náchylný 

k neúspěchům. Globální vyhlídky a opatření. Velký lockdown: rozbor ekonomických dopadů. 

Zmírňování změny klimatu - strategie příznivé pro růst a distribuci. - Poznámky -- Přílohy. - ISBN: 

978-1-51355-605-5 (brožováno)   

Obchod. Cla. Mezinárodní finance  

29794  

Pavel Polák, Filip Hájek, Ladislav Hrbek, Jana Jarešová, Richard Vesecký, Dana Šramková   

Celní zákonpraktický komentář   

Praha : Wolters Kluwer 2021, xii, 274 stran   

Komentované znění zák. č. 242/2016 Sb., celního zákona, ve znění pozdějších zákonů. Komentář 

pomáhá k orientaci v dané oblasti a věnuje se praktickým aspektům aktuální právní úpravy. Právní 

stav komentáře je ke dni 1.1.2021. - Vydání první - ISBN: 978-80-7676-051-6 (vázáno)   

29790  

International Monetary Fund  

External sector report : global imbalances and the COVID-19 crisis   

Zpráva o externím sektoru : globální nerovnováhy a kovidová krize   

Washington : International Monetary Fund, 2020, xii, 98 stran : tabulky, grafy, rámečky, vzorce   

Zpráva pojednává o vývoji a výhledech globálních vnějších bilancí a poskytuje přehled externích 

hodnocení globálně reprezentativního souboru ekonomik pro rok 2019. Celkové schodky a  

přebytky běžného účtu se v roce 2019 mírně snížily na necelá 3 procenta světového HDP. 

Mnohostranný přístup MMF naznačuje, že přibližně 40 procent celkových schodků a přebytků 
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běžného účtu bylo v roce 2019 nadměrných. Vnější výhled pro rok 2020 podléhá vysoké nejistotě 

a kolísání mezi zeměmi. - Poznámky. - ISBN: 978-1-51354-901-9 (brožováno)   

29788  

International Monetary Fund   

Global financial stability report : markets in the time of covid-19. April 2020   

Zpráva o globální finanční stabilitě : trhy v čase covid-19. Duben 2020  

Washington : International Monetary Fund, 2020, xiv, 102 stran : tabulky, grafy, rámečky  

Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 

globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tato zpráva se zabývá globální 

finanční stabilitou, rizikovými úvěrovými trhy, finančními toky na rozvíjejících se a hraničních trzích, 

bankovním sektorem, fyzickými riziky souvisejícími se změnami klimatu a cenami akcií. - Poznámky -- 

Přílohy. - ISBN: 978-1-51352-919-6 (brožováno)   

29789  

International Monetary Fund  

Global financial stability report :bridge to recovery. October 2020   

Zpráva o globální finanční stabilitě : most k oživení. Říjen 2020   

Washington : International Monetary Fund, 2020, xvii, 96 stran : tabulky, grafy, rámečky   

Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí 

globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tato zpráva se zabývá globální 

finanční stabilitou, politickými opatřeními k obnovení finanční stability na rozvíjejících se a 

hraničních trzích, podnikovým financováním, bankovním kapitálem a environmentální odpovědností 

firem. - Poznámky. - ISBN: 978-1-51355-422-8 (brožováno)   

29803  

Ľuboš Pavelka, Viera Ružeková, Ľubica Zubaľová   

Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií vo vybraných krajinách EÚ   

Praha : Leges, 2021, 196 stran : ilustrace   

Učebnice propojuje význam institucionální podpory exportu s problematikou mezinárodního 

financování obchodu. Ukazuje postupy při volbě platných a pojistných nástrojů s využitím pomoci ze 

strany exportních agentur a úvěrových pojišťoven. Více z obsahu: nástroje financování mezinárodního 

obchodu, investování do společných podniků pomocí úvěrů, bankovních záruk a pojistných produktů 

na podporu exportu a investic, postavení zahraničního obchodu v ekonomice státu, formy státních 

zásahů v oblasti zahraničního obchodu, podpora exportu prostřednictvím exportních úvěrových 

agentur ve vybraných zemích EU, postup při volbě platebních a pojistných nástrojů s využitím pomoci 

ze strany exportních agentur a úvěrových pojišťoven. Autoři kladou důraz na nástroje podpory exportu 

především z pohledu SR, ČR, ale i z pohledu dalších zemí EU. - Vydání první - ISBN: 978-80-7502-

503-6 (brožováno)   

29780  

Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská   

Právo mezinárodního obchodu : včetně problematiky mezinárodního rozhodčího řízení   

Praha : Wolters Kluwer, 2021, 523 stran   

Výklad sestává ze čtyř základních částí - problematiky spadající do oblasti mezinárodního ekonomického 

práva, problematiky dříve spadající do tzv. práva zahraničního obchodu, (dnes součást evropského 

práva), z otázek týkajících se obsahu a regulace mezinárodních obchodních transakcí a z problematiky 

mezinárodního rozhodčího řízení jako způsobu řešení sporu, který je vlastní oblasti mezinárodního 

obchodu. Text obsahuje odkazy na další materiály a na webové stránky a odpovídá právním 

předpisům účinným k 1.1.2021. - 4. vydání - ISBN: 978-80-7676-046-2 (vázáno) 
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Podnik a podnikání  

29798  

Marcela Palíšková, Kateřiny Legnerová, Marek Stříteský  

Personální řízení    : úvod do moderní personalistiky   

V Praze : C.H. Beck, 2021, xix, 237 stran : ilustrace   

Učebnice se věnuje základním personálním činnostem. Text je rozčleněn do následujících kapitol: 

Řízení lidských zdrojů; Strategický charakter řízení lidských zdrojů; Motivace pracovníků; Vytváření 

pracovních úkolů a pracovních míst; Získávání a výběr pracovníků; Přijímání a adaptace pracovníků; 

Řízení pracovního výkonu a hodnocení; Odměňování; Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů; Péče 

o zaměstnance; Lidské zdroje v digitální ekonomice. Výklad je doplněn kontrolními otázkami a 

příklady z praxe. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-702-6 (brožováno)   

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství  

29774  

Jan Pavelec  

Zápisy práv do katastru nemovitostí   

Praha : Wolters Kluwer, 2021, xvii, 704 stran   

Výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu 

rozhodujícího v mezích zákonem stanovené přezkumné působnosti o povolení vkladu těchto práv do 

katastru nemovitostí. Výklad věcných práv se týká zejména jejich účelu, obsahu, vnitřního členění, 

způsobu vzniku, změny a zániku a způsobu jejich evidence v katastru nemovitostí. V dalších 

kapitolách je pojednáno o procesních aspektech vkladového řízení nebo o meritorním přezkumu 

vkladových listin, zápisech prováděných formou záznamu a zápisech jednotlivých typů poznámek. 

Poslední kapitola je věnovaná poznámkám spornosti. Právní stav publikace je k 1.1.2021. - Vydání 

první - ISBN: 978-80-7598-983-3 (vázáno)   

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé  

29792  

Tereza Landwehrmann  

Překážky v práci : na straně zaměstnance i zaměstnavatele   

Olomouc : ANAG, 2021, 295 stran   

Problematika překážek v práci je pojata komplexně. Obsahuje přehled překážek jak na straně 

zaměstnance, tak překážek na straně zaměstnavatele. V publikaci je vždy představena příslušná právní 

úprava i její praktické důsledky. Např. dočasná pracovní neschopnost, ošetřování, dopravní kolize, 

doprovod rodinných příslušníků, přestěhování zaměstnance, hledání nového zaměstnání, školení, prostoje, 

specifické situace po odvolání nebo vzdání se pracovního místa aj. Autorka se zabývá i překážkami, 

které jsou v praxi problematické či sporné a snaží se nabídnout možná řešení. Publikace je pojata 

maximálně prakticky, srozumitelně, s množstvím ilustrativních příkladů. - 1. vydání - ISBN: 978-80-

7554-322-6 (brožováno)   

Právo  

29806  

Tomáš Moravec  

Evropské insolvenční právo   

V Praze : C.H. Beck, 2021, xxiv, 259 stran   

Ucelený a srozumitelný přehled evropských předpisů týkajících se oblasti řešení úpadku a hrozícího 

úpadku. Úprava evropského insolvenčního práva včetně souvislostí dopadajících do českého právního 

řádu. Výklad vývoje a základních principů úpravy ve vybraných evropských předpisech: Nařízení 

2015/848 o insolvenčním řízení; Směrnice 2019/1023 o preventivních rámcích restrukturalizace; 
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Směrnice 2001/24 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí; Směrnice 2009/138 upravující i reorganizaci 

a likvidaci pojišťoven; Směrnice 2014/59 pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a 

investičních podniků; a další právní předpisy EU s přesahem do insolvenčního práva. Právní úprava 

publikace je platná k 28.2.2021. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-832-0 (brožováno)   

29804  

Naděžda Rozehnalová, Jiří Valdhans, Tereza Kyselovská, Kristián Csach, Ľubica Gregová Širicová, 

Iveta Rohová, David Sehnálek, Klára Drličková   

Nařízení Řím I; Nařízení Řím II   

Praha : Wolters Kluwer, 2021, xxvi, 608 stran   

Komentované znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 

o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) a komentované znění Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 

mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II). Komentář obsahuje historické souvislosti a podrobné 

informace i o předcházejících (souvisejících) smlouvách a úmluvách (Bruselská úmluva, Římská 

úmluva, Maastrichtská a Amsterodamská smlouva a další), stejně jako pozadí a podmínky vzniku 

obou nařízení a výklad ke všem článkům obou nařízení s propojujícími kapitolami od předních 

odborníků na dané téma. - Vydání první - ISBN: 978-80-7598-971-0 (vázáno)   

29802  

Marian Kokeš  

Temná zákoutí legislativního procesu : příprava vládních návrhů zákonů v ČR   

Praha : Leges, 2020, 347 stran   

Výzkum a hodnocení problematiky procesu přípravy vládních návrhů zákonů v ČR. Výklad základních 

pojmů včetně průběhu předparlamentní fáze procesu vytváření zákonů. Kritické hodnocení stavu 

legislativy v ČR. Teorie legislativní tvorby práva, teorie zákonodárství v ČR a její aspekty. Vláda jako 

aktér zákonodárného procesu. Principy a pravidla procesu přípravy návrhů zákona. Autor konstatuje, 

že zkoumaný proces trpí řadou zásadních (koncepčních, systémových) nedostatků, které v konečném 

důsledku ovlivňují kvalitu přijatých právních předpisů i zákonodárství obecně. V závěru publikace 

proto formuluje některé návrhy řešení nebo možné změny směrem k více systémovému a koncepčnímu 

nazírání na proces přípravy vládních návrhů zákonů, a to za účelem zvýšení obsahové (formální) 

kvality i efektivity legislativní produkce ze strany vlády. - Vydání první - ISBN: 978-80-7502-413-8 

(brožováno) 

29796  

Ondřej Mocek  

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava   

V Praze : C. H. Beck, 2021, xxiv, 200 stran   

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku v EU je řešena směrnicí č. 85/374/EHS. 

Monografie se věnuje rozboru této právní úpravy v částech: Analýza unijní úpravy ve světle její české 

a francouzské transpozice; Stručný společensko-historický vývoj právní úpravy odpovědnosti za škodu 

(újmu) způsobenou vadou výrobku na evropském kontinentu a přehled nejdůležitějších principů a 

právních předpisů; Vymezení povahy a klíčových pojmů této úpravy ve světle judikatury Soudního dvora; 

Zhodnocení relevantnosti zavedené směrnice č. 85/374/EHS - obecné důvody, důvody v kontextu 

prováděcích úprav národních, zejména české a francouzské, využívání režimu této směrnice. - Vydání první - 

ISBN: 978-80-7400-816-0 (brožováno)    

Statistika. Demografie. Sociologie  

29781  

Jan Hendl a kolektiv  

Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech   

Praha : Karolinum, 2021, 556 stran : ilustrace   

První část vysokoškolské učebnice obsahuje základy vysokoškolské matematiky. Nejprve jsou 

představeny vybrané matematické koncepty, které jsou poté rozšířeny o speciálnější témata, která 
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matematicky zaměřené sociální vědy potřebují (QCA metoda, aplikace jednoduchých náhodných 

procesů, modely epidemií, analýza sociálních sítí, teorie rozhodování a teorie her). Druhá část se 

zaměřuje na představení užitečných konceptů statistiky. Je probrána popisná a induktivní statistika. 

Všechny kapitoly jsou doplněny řešenými příklady. K procvičení látky slouží otázky s volitelnou 

odpovědí. - Druhé, rozšířené vydání - Přehled vzorců. - ISBN: 978-80-246-4869-9 (brožováno)   

Účetnictví  

29783  

IFRS  

Classification of liabilities as current or non-current – deferral of effective date : amendment to IAS 1   

Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé – odložení data účinnosti   

London : International Accounting Standards Board, July 2020, 6 stran   

Příručka poskytuje obecnější přístup ke klasifikaci závazků podle IAS 1 Sestavování a zveřejňování 

účetní závěrky na základě smluvních ujednání uzavřených k datu účetní závěrky. Jelikož epidemie 

COVID-19 vytváří tlaky, které mohou oddálit implementaci všech změn v klasifikaci, jež z použití 

těchto úprav vyplývají, Rada IASB odkládá datum jejich účinnosti o jeden rok na roční účetní období 

začínající dne 1. ledna 2023 nebo po tomto datu. Dřívější použití úprav z ledna 2020 je i nadále povoleno. - 

ISBN: 978-1-911629-78-8 (brožováno)   

29759  

IFRS  

Covid-19-related rent concessions : amendment to IFRS 16   

Úlevy od nájemného v souvislosti s COVID-19 : úpravy standardu IFRS 16  

London : International Accounting Standards Board, May 2020, 11 stran   

Dne 28. května 2020 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IFRS 16 

s názvem Úlevy od nájemného v souvislosti s COVID-19. Úpravy poskytují nájemcům výjimku při 

posuzování, zda úlevy od nájemného v souvislosti s COVID-19 představují modifikaci leasingu. 

Nájemce použije úpravu pro roční účetní období začínající 1. června 2020 nebo později. Dřívější 

použití je povoleno. - ISBN: 978-1-911629-75-7 (brožováno)   

29782  

IFRS  

Covid-19-related rent concessions beyond 30 June 2021 : amendment to IFRS 16   

Úlevy od nájemného v souvislosti s COVID-19 po 30.červnu 2021 : úpravy standardu IFRS 16   

London : International Accounting Standards Board, March 2021, 10 stran   

Dne 31. března 2021 zveřejnila Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) úpravy standardu IFRS 

16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 po 30. červnu 2021, které o jeden rok 

prodlužují úpravy přijaté v květnu 2020. Nájemcům poskytují výjimku při posuzování, zda úlevy na 

nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19 představují modifikaci leasingu. Úpravy jsou účinné 

pro účetní období začínající 1. dubna 2021 nebo po tomto datu. Nájemce může úpravy aplikovat i dříve. - 

ISBN: 978-1-914113-18-5 (brožováno)  

29791  

IFRS  

Extension of the temporary exemption from applying IFRS 9 : amendments to IFRS 4   

Prodloužení přechodné výjimky z uplatňování IFRS 9 : úpravy IFRS 4   

London : International Accounting Standards Board, June 2020, 6 stran   

Úpravy IFRS 4 mění pevně stanovené datum vypršení přechodné výjimky z aplikace standardu IFRS 9 

Finanční nástroje, která je uvedena ve standardu IFRS 4 Pojistné smlouvy, takže účetní jednotky 

budou muset použít standard IFRS 9 pro roční účetní období začínající dne 1. ledna 2023 nebo později 

(místo 1. ledna 2021). - ISBN: 978-1-911629-76-4 (brožováno)   
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Veřejná správa  

29801  

Petra Melotíková  

Osobní údaje v kontextu GDPR   

Praha : Leges, 2020, 149 stran   

Ochrana osobních údajů, aktuální právní úprava v kontextu GDPR a její praktické uplatnění ve školství, 

zdravotnictví a obecní samosprávě. Právo na ochranu osobních údajů a právo na informaci. Základní 

pojmy a vybrané instituty GDPR. - Vydání první - ISBN: 978-80-7502-507-4 (brožováno)   

29799  

Vendulka Valentová  

Vývoj české veřejné správy do roku 1989   

Plzeň : Čeněk, 2021, 206 stran  

Základní studijní materál týkající se vývoje veřejné správy na území našeho státu od jeho počátku raně 

feudálního státu do období obrodného procesu a normalizace v letech 1960 až 1989. Každá kapitola 

obsahuje stručný nástin politických dějin, popisuje strukturu státní správy a církevní správu. Součástí 

popisu jsou i přehledy vybraných právních předpisů. - ISBN: 978-80-7380-843-3 (brožováno)   

Veřejné finance. Rozpočet  

29786  

International Monetary Fund  

Fiscal monitor :policies to support people during the COVID-19 pandemic. April 2020   

Fiskální monitor : opatření na podporu lidí během pandemie covid-19. Duben 2020  

Washington : International Monetary Fund, 2020, xii, 128 stran: tabulky, grafy  

Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Toto číslo monitoru pojednává o opatřeních 

na podporu lidí během pandemie covid-19, investicích do budoucnosti - do zdravotnických systémů, 

infrastruktury, nízkouhlíkových technologií, vzdělávání a výzkumu a o státem vlastněných podnicích. - 

Přílohy. - ISBN: 978-1-51353-751-1 (brožováno)   

29787  

International Monetary Fund   

Fiscal monitor : policies for the recovery. October 2020   

Fiskální monitor : opatření pro oživení. Říjen 2020   

Washington : International Monetary Fund, 2020, xiv, 106 stran : tabulky, grafy   

Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Toto číslo monitoru pojednává o fiskálních 

politikách během a po pandemii, které zachraňují životy a živobytí a oživují růst a tvorbu pracovních 

míst, a jak k tomu mohou přispět veřejné investice. - Poznámky -- Přílohy. - ISBN: 978-1-51355-270-5 

(brožováno)   

29814  

Stephanie Kelton  

The deficit myth : modern monetary theory and how to build a better economy   

Mýtus o schodku : moderní monetární teorie a jak vybudovat lepší ekonomiku   

London : John Murray, 2020, vii, 325 stran : tabulky, obrázky   

Stephanie Kelton je veřejnou zastánkyní moderní peněžní teorie (MMT), která přináší radikálně 

odlišné, odvážné a nové chápání toho, jak budovat spravedlivou a prosperující společnost. Autorka 

ukazuje, že obavy z převisu veřejného dluhu nejsou opodstatněné. Kelton tvrdí, že řádně cílené vládní 

výdaje a vládní dluh nemusí být problematické. Tvrdí, že veřejné deficity mohou být pro ekonomiku 

velmi zdravé a že větší deficity mohou posílit ekonomiku a vést k rychlejšímu růstu. Kelton 

identifikuje šest hlavních mýtů veřejného dluhu. Prvních šest kapitol její knihy vyvrací každý primární 

mýtus. Sedmá a osmá kapitola vysvětluje, jak lze deficit použít k vytvoření silnější ekonomiky se 

sdílenou prosperitou ke snížení nerovnosti a dalších sociálních neduhů. - Poznámky. - ISBN: 978-1-

529-35252-8 (vázáno)   
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Ostatní  

29808  

Jitka Balcarová  

"Práce šlechtí!" : sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu   

Praha : Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových", 2020, 308 stran : ilustrace, portréty, 

plány, faksimile  

Tématem studie jsou historické souvislosti vzniku a vývoje Sudetoněmecké dobrovolné pracovní 

služby (SFAD) v kontextu analýzy obsahů ideje pracovní služby a v kontextu rozvoje dobrovolné 

pracovní služby v sousedním Německu v období hospodářské krize 30. let 20. století. Podrobně 

zpracovaná studie se zaměřuje na ideové zakotvení pracovní služby SFAD, povahu programových 

cílů, metod a nástrojů práce, analyzuje její organizační výstavbu a rétoriku její agitace. Dobrovolná 

pracovní služba není vnímána jen jako prostředek k řešení nezaměstnanosti během hospodářské krize, 

nýbrž je zkoumána v širším významu formování kolektivní identity českých Němců v českých zemích, 

tj. jako nástroj jejich mentální, ideové výchovy v duchu nacionálního socialismu. - Terminologický 

slovník vybraných pojmů. - ISBN: 978-80-88018-36-0 (brožováno)   
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