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

Rubrika Podrobně k tématu se tentokrát věnuje jedné ze 
„stálic“ loňského roku a to čínskému realitnímu obrovi 
Evergrande. Příspěvek „Evergrande – archetypální selhání, 
nebo typický příklad firmy v područí státu?“ nabízí přehled 
klíčových okamžiků v příběhu faktického bankrotu největší 
čínské developerské firmy. Pád společnosti s dvěma sty tisíci 
zaměstnanců hrozil a stále ještě hrozí přerůst hranice Číny. 
V problémech ovšem není jen tato „nejzadluženější developerská 
společnost na světě“, ale taktéž další velcí hráči čínského 
developerského trhu. Společným jmenovatelem, který přidělává 
vrásky čínskému vedení, je vysoká míra zadlužení společností 
spolu s krizí likvidity. Ať se vláda v Pekingu bude snažit 
sebevíc, tak minimálním dopadem současné situace bude 
zcela jistě snížení důvěryhodnosti čínského realitního trhu 
pro zahraniční investory. 

Věříme, že Vás pravidelný přehled nových informačních 
pramenů zaujme. Rádi Vám zajistíme plné texty článků 
i požadované knihy. 

 

  Mgr. Jiří Machonský 

člen 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 získala dalších 5 miliard eur na 
podporu oživení Evropy - tisková zpráva z 8. 2.: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/deta
il/cs/ip_22_845  

Zveřejněna zimní hospodářská prognóza 2022 - 
tisková zpráva Evropské komise z 10. 2. : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/deta
il/cs/ip_22_926  

 

Monitoring 

Pravidelný speciální monitoring za období 
1. 2. 2022 – 28 . 2. 2022 se tentokrát věnuje tématu: 

Evropská taxonomie pro udržitelné investice 

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/monitor.php 
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Evergrande – archetypální selhání, nebo typický příklad firmy v područí státu? 

Mgr.Martin Lukeš 

Oddělení 7403, Informační podpora a knihovna 

 

Čínský realitní sektor patří k nejostřeji sledovaným trhům s nemovitostmi na světě. Odvětví, tvořící 

bezmála 29 % čínského hospodářství
1
, je indikátorem stavu čínských financí, bankovního sektoru a 

v důsledku i ekonomiky celkově. Panuje specifická situace, kdy státní zásahy přímo ovlivňují 

rovnováhu tržních procesů a centrálního plánování, a kdy jsou předními věřiteli státem vlastněné 

banky. Významná je schopnost státu přimět investory ke vkladu do rizikových firem. Většina půjček je 

také v domácí měně, což dává výrazně větší prostor centrální bance při řešení krize, zejména krize likvidity. 

Specifikem čínského systému je v dané situaci také skutečnost, že soukromý kapitál je značně méně 

mobilní, než jinde ve světě, což redukuje riziko „kapitálového útěku“ (skokového stažení financí)
2
. 

Přední realitní společnosti mají díky jejich významu pro ekonomiku širokou podporu a těší se ve srovnání 

s ostatními sektory relativní svobodě rozhodování. Dlouhodobě vzrůstající zadlužení sektoru
3
, 

kladoucího značný důraz na rychlý růst výnosů, však způsobilo přibývající státní regulace v rámci 

redukce rizik. Nemovitosti jsou primární investicí čínských spotřebitelů
4
, přes 70 % používá 

nemovitosti jako prostředek investice nebo úspor. V nemovitostech jsou uloženy více než ¾ soukromých 

vkladů
5
, a výkyvy cen tak mají přímý vliv na stabilitu nejen finanční, ale i společenskou, čímž se 

stabilita cen realit i celého sektoru stává pro režim klíčovou otázkou
6
. 

Snaha čínského státního aparátu zredukovat související rizika, zejména značné zadlužení sektoru, 

vyústila v srpnu 2020 v přijetí tzv. „politiky tří červených linií“, definující objem firemních úvěrů. 

Stanovuje poměr závazků k aktivům bez zálohových příjmů nižší než 70 %, poměr čistého dluhu k vlastnímu 

kapitálu nižší než 100 % a poměr hotovosti ke krátkodobému dluhu rovný jedné. Jedná se o redukci 

rizika dominového efektu bankrotů ve stavebním sektoru (široce využívajícího pákového efektu), 

udržení cenové stability a udržení dostupnosti obytných nemovitostí. Opatření však bylo kvůli potížím 

s likviditou předních realitních společností (Kaisa, Fantansia, Sunshine City Group, Shimao Property 

Holdings a China AoyuanGroup Ltd.
7
) zvolněno, nová pravidla dovolí vyšší půjčky od bank a růst 

dluhu každoročně o 5 % pro každou hranici („červenou linii“), do maximálních 15 % za rok. Nařízení 

bylo přijato se zpětnou platností k 1. 1. 2020
8
, v úzké souvislosti s krizí likvidity firmy Evergrande. 

Evergrande, v současnosti nejzadluženější developerská firma světa, se v průběhu roku 2021 stala příkladem 

úskalí čínského způsobu řízení realitního sektoru. Největší čínská developerská firma s dvěma sty 

tisíci zaměstnanců, vytvářející v rámci 1300 projektů až 3,8 milionu pracovních míst ve 280 městech
9
. 

V důsledku krize likvidity, gradující od léta 2021, vyhlásila 7. prosince 2021 platební neschopnost a 

                                                      
1
 TAI, Catherine, CHEN, Alan. The significance of the Evergrande liquidity crisis. Center for Internationa Private Enterprise, 

14. 1. 2022 [cit. 2022-02-12] [online]. Dostupné z: https://www.cipe.org/blog/2022/01/14/the-significance-of-the-evergrande-

liquidity-crisis/  
2 FRATZSCHER, Marcel. China könnte als der erste Dominostein im globalen Finanzsystem fallen – und damit große 

Verwerfungen auslösen. In: Handelsblatt, 10. 2. 2022 [cit. 2022-2-11] [online]. Dostupné z: https://www.handelsblatt.com/meinung/ 

gastbeitraege/gastkommentar-global-challenges-china-koennte-als-der-erste-dominostein-im-globalen-finanzsystem-fallen-und-

damit-grosse-verwerfungen-ausloesen/28050218.html?ticket=ST-1648860-HQPIMLYVYcLtexZO1Uap-ap    
3 Podle propočtů agentury Bloomberg a dalších finančních analytiků činí celkový objem nesplacených pohledávek na čínském 

realitním trhu 197 miliard dolarů, podle Citigroup se propadl obrat 31 předních developerů, přítomných na burze, o 26 % meziročně 
4 Viz pozn. č. 1  
5 GUSBETH, Sabine. Evergrande muss illegal errichtete Gebäude abreißen – Aktien vom Handel ausgesetzt. In: Handelsblatt, 

3. 1. 2022 [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilienkonzern-evergrande- 

muss-illegal-errichtete-gebaeude-abreissen-aktien-vom-handel-ausgesetzt/27940726.html  
6 GOLDBERGER, Leonard, VAGUE, Richard. A Guide to Evergrande Debacle: Four Questions for Making Sense of What 

Lies Ahead. In: ABI Journal, 14. 12. 2021 [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: www.proquest.com  
7 Viz pozn. č. 1 
8 PEARL, Liu. Easing of three red lines ‘may not have immediate impact’: Analysts wary over reported change to threshold 

on borrowing for struggling property developers. In: South China Morning Post, 8. 1. 2022 [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: 

www.proquest.com  
9
 Viz pozn. č. 1 

https://www.cipe.org/blog/2022/01/14/the-significance-of-the-evergrande-liquidity-crisis/
https://www.cipe.org/blog/2022/01/14/the-significance-of-the-evergrande-liquidity-crisis/
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-global-challenges-china-koennte-als-der-erste-dominostein-im-globalen-finanzsystem-fallen-und-damit-grosse-verwerfungen-ausloesen/28050218.html?ticket=ST-1648860-HQPIMLYVYcLtexZO1Uap-ap
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-global-challenges-china-koennte-als-der-erste-dominostein-im-globalen-finanzsystem-fallen-und-damit-grosse-verwerfungen-ausloesen/28050218.html?ticket=ST-1648860-HQPIMLYVYcLtexZO1Uap-ap
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-global-challenges-china-koennte-als-der-erste-dominostein-im-globalen-finanzsystem-fallen-und-damit-grosse-verwerfungen-ausloesen/28050218.html?ticket=ST-1648860-HQPIMLYVYcLtexZO1Uap-ap
https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilienkonzern-evergrande-muss-illegal-errichtete-gebaeude-abreissen-aktien-vom-handel-ausgesetzt/27940726.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilienkonzern-evergrande-muss-illegal-errichtete-gebaeude-abreissen-aktien-vom-handel-ausgesetzt/27940726.html
http://www.proquest.com/
http://www.proquest.com/
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dle autorů analýzy Guide to Evergrande Debacle: Four Questions for Making Sense of What Lies 

Ahead Leonarda Goldbergera a Richarda Vaguea se stala exemplárním příkladem, demonstrujícím 

hranici, do níž je Peking ochoten vkládat úsilí do záchrany společnosti, byť majoritního významu
10

. 

Ve svém článku si všímají především politického rozměru kauzy, kdy Peking přistoupil ke kompromisu 

mezi cílenou záchranou. Neřízený bankrot by byl negativním signálem jak o stavu ekonomiky, tak pro 

ostatní developerské společnosti. Dle jejich závěrů kauza v důsledku sníží důvěryhodnost čínského 

realitního trhu pro zahraniční investory, protože státní zásah dále zkreslí tržní prostředí. 

Primární příčiny vzniku krize likvidity identifikují Hudson Lockett a Thomas Hale ve svém článku  

Evergrande liquidity crisis: why the property developer faces risk of default
11

, publikovaném ve 

Financial Times. Platby dodavatelům byly uskutečněny většinou formou obchodních cenných papírů. 

Nedostatek likvidity vedl Evergrande k prodeji aktiv se záměrem získání hotovosti, ale některé firmy 

tuto nabídnutou formu vyrovnání nepřijaly. Standard & Poor's navrhuje, aby Evergrande místo 

hotovosti hradila pohledávky převodem aktiv. Tato situace vyvolala cyklus, kdy firma neměla dostatek 

hotovosti na dokončení projektů, které generují dostatečné výnosy, a tím pádem postrádá i hotovost na 

obsluhu dluhu i jeho splácení. To vedlo k tomu, že na konci června 2021 činila celková výše pohledávek 

98 miliard USD, včetně bankovních půjček a dluhopisů, což představovalo pokles oproti konci roku 

2020, kdy se Evergrande dostala pod tlak státních regulací pro kontrolu dluhů. Celkově i s ostatními 

pohledávkami však činil celkový dluh 1,97 bilionu renminbi, a od začátku roku 2021 dále stoupal. 

V celkovém výčtu jsou zahrnuty i zahraniční pohledávky denominované v dolarech ve výši 14 miliard 

dolarů, jejichž úroky za rok 2021 dosáhly výše 850 milionu dolarů. 

Návazné chronologické shrnutí krize Evergrande přináší agentura Reuters
12

. V červenci 2021 bylo 

na soudní příkaz zmraženo 132 milionu juanů na žádost Guangfa Bank, Evergrande se brání a tvrdí, 

že splatnost je až v březnu. Některé hongkongské banky pozastavily půjčky kupcům vybraných 

realitních projektů Evergrande. V srpnu pak čínská centrální banka a finanční dozorčí úřady varují 

Evergrande před vysokou mírou zadluženosti a předvolávají si představitele firmy k projednání 

dalšího postupu. V průběhu září požaduje představenstvo Evergrande prodloužení splatnosti úroků 

z půjček svěřenských fondů věřitelům, o což žádá mj. CITIC group. Firma popírá spekulace o bankrotu, 

připouští však „bezprecedentní obtíže“. Ratingové společnosti Fitch a Moody's snižují rating s varováním 

před pravděpodobnou platební neschopností. Evergrande zaznamenává propad v prodeji nemovitostí, 

promeškává lhůtu splatnosti na domácí dluhopisy 23. a 29. září. Chinese Estate’s Holding, druhý 

největší investor, oznamuje záměr ukončit držení aktiv Evergrande. V průběhu října požadují 

investiční banky Moelis & Co a právní firma Kirkland & Ellis, držitelé dolarových dluhopisů, vyšší 

míru transparentnosti a informovanosti. 11. října. Evergrande promeškává splatnost 184 milionů 

dolarů v kuponových platbách a čínský vicepremiér, centrální banka a finanční dozorčí orgány 

ujišťují trhy, že se krize nepřelije do bankovního a realitního sektoru a krize je pod kontrolou. I přes 

uvolnění podmínek zadlužení v průběhu října a listopadu v rámci státní podpory se 9. prosince 2021 

Evergrande poprvé ocitá v neschopnosti splácet pohledávky v dolarech a společnost Fitch firmě 

uděluje rating restriced default. V lednu 2022 oznámil CEO Evergrande Xiao En, že 

v nadcházejících šesti měsících představí předběžný plán restrukturalizace, sestavený ve spolupráci 

s týmem pro kontrolu rizik a manažerským týmem. Celkové dluhy společnosti v té chvíli 

přesahovaly 300 miliard dolarů
13

. Dana Heide ve svém článku v Handelsblattu uvedla jako jednu 

z příčin krize likvidity a následného bankrotu Evergrande právě zpřísnění podmínek zadlužení, na něž 

firma díky své finanční politice nebyla schopna dostatečně pružně reagovat. Ačkoli se s analogickými 

problémy v různé míře potýkají i ostatní developerské a realitní společnosti, shrnují esejisticky 

                                                      
10

 Viz pozn. č. 6 
11

 HALE, Thomas, LOCKETT, Hudson. Evergrande liquidity crisis: why the property developer faces risk of 

default. In: Financial Times, 9. 9. 2021 [cit. 2022-02-11]. Dostupné z: https://www.ft.com/content/6d127e05-

2208-4226-9cd1-ef2f7463cdf0  
12

 TIMELINE – China Evergrande’s snowballing debt crisis. Reuters, 22. 10. 2021 [cit. 2022-02-10]. Dostupné 

z: https://www.reuters.com/business/china-evergrandes-snowballing-debt-crisis-2021-09-14/  
13

 HEIDE, Dana. Evergrande will offenbar bis Mitte des Jahres einen Restrukturierungsplan vorlegen. In: Handelsblatt, 

26. 1. 2022 [cit. 2022-02-10]. Dostupné z: https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilienkonzern- 

evergrande-will-offenbar-bis-mitte-des-jahres-einen-restrukturierungsplan-vorlegen/28008512.html  

https://www.ft.com/content/6d127e05-2208-4226-9cd1-ef2f7463cdf0
https://www.ft.com/content/6d127e05-2208-4226-9cd1-ef2f7463cdf0
https://www.reuters.com/business/china-evergrandes-snowballing-debt-crisis-2021-09-14/
https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilienkonzern-evergrande-will-offenbar-bis-mitte-des-jahres-einen-restrukturierungsplan-vorlegen/28008512.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilienkonzern-evergrande-will-offenbar-bis-mitte-des-jahres-einen-restrukturierungsplan-vorlegen/28008512.html


Podrobně k tématu                                                                                              Informace Odborné knihovny MF 

__________________________________________________________________________________________ 

 

6 

Catherine Tai a Alan Chen default Evergrande jako „modelový příklad ironického nedostatku 

institucionální kontroly ve státě, kontrolovaném jednou stranou“
14

. 

Kauza Evergrande vyvolala mezinárodní pozornost zejména díky riziku „přelití se“ do zahraničních 

finančních trhů. Ztráta, potažmo devalvace vkladů zahraničních věřitelů díky čínskému 

protekcionismu činila pouze minoritní část celkových škod, nicméně byla porovnávána s pádem 

Lehman Brothers. Obavy rozdmýchalo také načasování likviditní krize, zejména s nastupující další 

celosvětovou vlnou koronaviru, která představovala další zátěž pro ekonomiku a finance jak v Číně, 

tak celosvětově. Vzhledem k významu firmy Evergrande pro klíčový čínský sektor realit by velký 

cenový výkyv mohl přinést i další zpomalení dodavatelských řetězců, podobně, jako na jaře 2020.  
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 Viz pozn. č. 1 
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Daně 

José M. Durán-Cabré, Alejandro Esteller Moré 

A quantitative assessment of the net wealth tax : the Spanish experience   

Kvantitativní hodnocení daně z čistého bohatství : zkušenosti Španělska  

CESifo Economic studies, Vol. 67, (2021) No. 4, p. 488-510  

Autoři se věnují problematice vybíraní roční daně z čistého majetku. Poukazují na současné technologické 

inovace, které by mohly značně usnadnit periodické oceňování bohatství a spolu se zlepšením   

v mezinárodních daňových informacích pomoci vytvořit moderní daň z majetku. Na příkladu 

Španělska, které jako jediná země Evropské unie vybírá daň z čistého majetku, autoři provádějí 

kvantitativní analýzu různých právních prvků současného zdanění pomocí daňového simulátoru a 

analyzují její redistribuční funkci. Výsledky ukazují, že výjimky pro rodinné podnikání a společný 

strop jsou vysoce regresivní. Autoři na základě španělských zkušeností ukazují, jak daňová správa 

využívá výhod vývoje technologií ke zlepšení metod oceňování a zároveň investuje větší úsilí do boje 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem. - Poznámka.  

Carla Valério 

Applying the OECD principal purpose test in accordance with EU law : an analysis of the scope, 

burden of proof and effects   

Uplatňování testu hlavního účelu OECD ve shodě s evropským právem : analýza působnosti, 

důkazního břemene a účinků 

European taxation, Vol. 61, (2021) No. 11, p. 472-484 

Autorka analyzuje, zda je pravidlo testu hlavního účelu (principal purpose test, PPT), obsažené v čl. 29(9) 

Vzorové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu, kompatibilní s evropským 

právem. V případě neslučitelnosti autorka dále zjišťuje, zda mohou členské státy EU vykládat a 

uplatňovat test hlavního účelu dle OECD způsobem splňujícím evropskou doktrínu proti zneužívání 

práva, zejména s ohledem na evropské právo volného pohybu. Porovnává právní rámec PPT a zneužití 

práva (směrnice ATAD a GAAR) se zaměřením na kritéria uplatnění testu hlavního účelu a zákazu 

zneužití práva, rozdělení důkazního břemene mezi daňové poplatníky a daňovou správu a možné 

odlišnosti v právních důsledcích. - Poznámky.  

By Annabelle Doerr and Sarah Necker 

Collaborative tax evasion in the provision of services to consumers : a field experiment   

Kolaborativní daňové úniky při poskytování služeb zákazníkům : experiment v reálném čase 

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 13, (2021) No. 4, p. 185-216 

Autoři se v příspěvku zabývají daňovými úniky, na kterých se podílí prodejce (poskytovatel služby) ve 

spolupráci se zákazníkem (např. tím, že zákazník nepožaduje účtenku, což někdy vede i k nižší ceně). 

Výzkum byl založen na experimentu, v rámci něhož autoři poptávali služby (konkrétně výmalbu 

pokojů a pokládku podlahy) na německých online portálech. Portály se lišily tím, zda se uchovávají 

údaje o prodejcích. Na anonymním portálu převažovaly tendence k daňovým únikům; na portále, kde 

se uchovávají údaje, docházelo k daňovým únikům pouze tehdy, když zákazník signalizoval ochotu se 

na úniku podílet. - Poznámky.  

By Pierre Bachas and Mauricio Soto 

Corporate taxation under weak enforcement   

Korporátní zdanění za předpokladu slabého vymáhání 

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 13, (2021) No. 4, p. 36-71 

Autoři v příspěvku posuzují vhodnost nastavení systému korporátního zdanění v Kostarice. Kostarika 

patří mezi rozvojové země, které často mívají zavedeny vyšší sazby daně z příjmů právnických osob, 

na daních ale vybírají oproti rozvinutým zemím méně. Je zjištěno, že kostarické podniky čelící vyšším 

daňovým sazbám mírně podhodnocují příjmy a značně nadhodnocují náklady, což vede k vysoké 

elasticitě zdanitelného příjmu. Stát by mohl zvýšit daňové příjmy snížením daně a rozšířením 

daňového základu. - Poznámky.  
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Marwan Ahmed 

Cryptocurrency tax compliance in the European union : reality or mirage?   

Plnění povinností vyplývajících ze zdanění kryptoměn v Evropské unii : skutečnost nebo přelud?  

European taxation, Vol. 61, (2021) No. 11, p. 491-502 

Bitcoin a další kryptoměny přinášejí zajímavé investiční výnosy, proto roste jejich význam v oblasti 

financí. Autor se zaměřuje na zdanění kryptoměn a na omezení daňových správ při zjišťování 

dodržování daňových povinností u kryptoměn v rámci Evropské unie. Směrnice DAC8 by v tomto 

směru mohla být nástrojem quick fix (prozatímních opatření) k zamezení daňových úniků v rámci 

světa kryptoměn. Autor rozebírá, zda směrnice DAC8 může napravit neschopnost současných opatření 

pro plnění daňových povinností u kryptoměn. DAC8 cílí na automatickou výměnu informací o držitelích 

kryptoměn napříč EU. - Poznámky.  

By Youssef Benzarti and Alisa Tazhitdinova  

Do value-added taxes affect international trade flows? : evidence from 30 years of tax reforms   

Ovlivňují daně z přidané hodnoty mezinárodní obchodní toky? : zjištění z třiceti let daňových reforem 

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 13, (2021) No. 4, p. 469-489 

Autoři v příspěvku analyzují změny v DPH mezi členskými státy EU v letech 1988-2016 s cílem zjistit 

vliv DPH na obchodní toky. Vzhledem k relativně nízké elasticitě obchodních toků vůči DPH je 

zjištěno, že DPH pravděpodobně nenarušuje obchodní toky (potvrdil se tak princip neutrality). 

K výzkumu byla použita data o sazbách DPH a jejich změnách shromážděná jedním z autorů článku a 

údaje o obchodních tocích z databáze Eurostat. - Poznámky.  

Bodil Tolstrup and Nikolaj Bjornholm 

First Danish decisions on beneficial ownership following the ECJ decisions in the „Danish cases“   

První rozhodnutí Dánska o skutečném vlastnictví v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora 

EU u tzv. dánských případů 

European taxation, Vol. 61, (2021) No. 10, p. 456-460 

Příspěvek popisuje první rozhodnutí Dánského nejvyššího soudu z května 2021 v případě skutečného 

vlastnictví (beneficial ownership), které následovalo po rozsudcích Soudního dvora EU u tzv. dánských 

případů (C-116/16 a C-117/16). V uvedených rozsudcích týkajících se pravidel zdanění dividend 

vyplácených zahraničnímu skutečnému majiteli dal SDEU za pravdu daňové správě. Autor shrnuje 

postoj SDEU zastávaný v řešení dánských případů a dále rozebírá zdůvodnění rozhodnutí Dánského 

nejvyššího soudu. - Poznámky.  

Hans-Martin Grambeck 

Germany excludes travel services provided by non-EU companies from the tour operator 

margin scheme   

Německo vyjímá služby v cestovním ruchu poskytované společnostmi mimo EU ze speciálního 

režimu DPH pro zprostředkovatele cestovních služeb  

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 6, p. 297-302  

Autor se v příspěvku zabývá speciálním německým režimem DPH pro zprostředkovatele služeb v cestovním 

ruchu ("Tour Operator Margin Scheme", TOMS) a jeho úpravou, ke které došlo v návaznosti na 

rozsudek Soudního dvora EU v případu C-380/16. Německo dříve uplatňovalo zmíněný režim, který 

zprostředkovatelům usnadňuje administrativu a přináší i další úlevy, pouze u B2C transakcí, nyní je 

však schéma rozšířeno i na transakce B2B. Došlo ale i k dalším změnám - schéma se nyní nevztahuje 

na poskytovatele služeb sídlící mimo EU, což s sebou může přinést další důsledky (mj. povinnost 

registrace k DPH v Německu). - Poznámky. 

Michele Ferrari and Giuseppe Lanotte 

Italy and the European Union : the curious case of secondment of personnel   

Itálie a Evropská unie : zvláštní případ vysílání pracovníků 

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 6, p. 292-296  

Autoři shrnují rozsudek Soudního dvora EU v případu „San Domenico Vetraria“ (C/94-19), který se 

týkal rozporu italského práva a směrnice o DPH ve věci vysílání pracovníků a jejich mezd. Popsán je 

vývoj italské legislativy upravující vysílání pracovníků, dále je představena judikatura italského 
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Nejvyššího soudu a kromě samotného rozsudku jsou rozebrány i možné budoucí dopady případu na 

italskou legislativu o DPH. - Poznámky.  

Alena Wágner Dugová 

Mezinárodní dožádání v oblasti DPH   

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 4, s. 21-24  

Institut mezinárodního dožádání může přinést významné informace a důkazní prostředky pro 

objasnění skutkové podstaty. Je využívám správci daně v rámci mezinárodních transakcí. Článek 

přináší shrnutí problematiky mezinárodního dožádání v oblasti daně z přidané hodnoty včetně vybrané 

související judikatury Nejvyššího správního soudu ČR a SDEU. Autorka představuje právní úpravu 

mezinárodního dožádání, statistiky o mezinárodním dožádání a vybrané problémy s ním související. 

Rozebírá jeho vliv na lhůtu pro stanovení daně, délku mezinárodního vyžádání a právo účasti na 

svědecké výpovědi. Zvažuje také možné nedodržení lhůty pro odpověď z jiného členského státu 

u mezinárodního dožádání. 

Petr Drahoš 

Nárok na odpočet DPH při dovozu zboží třetí osobou   

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 4, s. 10-11  

Článek se věnuje stanovení podmínek pro uplatnění nároku na odpočet DPH dovozcem, který není 

vlastníkem dovezeného zboží. Nejprve vymezuje osobu dovozce pro účely DPH, dále předkládá 

právní názor MF ČR z r. 2007 ve formě postoje Koordinačního výboru č. 189/11.10.07 k dovozu zboží 

plátcem, který není jeho vlastníkem. Návazně seznamuje s relevantní judikaturou Soudního dvora EU 

(rozhodnutí ve věci C-187/14, DSV Road a rozhodnutí ve věci C-621/19, Weindel Logistik Service SR). 

Z posouzení uvedených rozhodnutí SDEU dle autora vyplývá závěr, že plátce je oprávněn uplatnit 

nároky na odpočet u dovezeného zboží pouze v případě, promítne-li hodnotu dováženého zboží do 

základu daně jím uskutečněné ekonomické činnosti na výstupu, zakládající nárok na odpočet DPH. 

Právní názor MF ČR považuje závaznou evropskou judikaturou za překonaný. 

Mathias Brüggmann 

Polen streicht die Mehrwertsteuer   

Polsko škrtá DPH 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 9 (13.1.2022), S. 13 

Polsko v reakci na rostoucí inflaci (ta dosáhla v prosinci 2021 výše 8,6 %) a stoupající ceny energií 

sníží DPH na pohonné hmoty a elektřinu. Na vybrané položky je DPH, jejíž běžná sazba v Polsku činí 

23 %, snížena na 5-8 %. 

Martin Kopecký 

Společné jmění a DPH   

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 4, s. 18-20  

Autor se zamýšlí nad problémy, které přináší institut společného jmění manželů z hlediska daně z přidané 

hodnoty. V praxi je nutné se s otázkami správného režimu DPH ve vazbě na společné jmění vypořádat 

na základě principů, které jsou upraveny v evropské směrnici o společném systému DPH, přičemž 

tuzemská soukromoprávní úprava společného jmění manželů má pro DPH pouze omezený vliv. 

Základním problémem je určení charakteru jednání každého z manželů a jeho přiřaditelnost k ekonomické 

činnosti, dále pak vymezení majetkových hodnot tvořících společné jmění, které představují obchodní 

majetek. Autor též rozebírá mnoho situací týkajících se společného jmění a společného plnění, 

rozdělení plnění mezi manželi-podnikateli a společného užívání pořízených plnění. - Poznámky.  

Lenka Heřmánková 

Stav a vývoj daňových a celních příjmů k 31.12.2021   

Clo-douane, Sv. 56, (2022) č. 1, s. 8-9 

Zůstatky na účtech celní správy ČR k 31.12.2021. Celkové zůstatky; spotřební daně, DPH a clo z dovozu; 

vnitrostátní spotřební daně vybrané celní správou. Dělená správa. 
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By M. Chatib Basri, Mayara Felix, Rema Hanna, and Benjamin A. Olken 

Tax administration versus tax rates : evidence from corporate taxation in Indonesia   

Správa daní versus daňové sazby : poznatky o korporátním zdanění v Indonésii 

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 12, p. 3827-3871 

Autoři v příspěvku analyzují účinky reformy daňové správy v Indonésii na výběr daní. V rámci 

reformy byly největší firmy přiděleny velkým centralizovaným úřadům s vyšším počtem zaměstnanců 

na jednoho plátce daně, k analogické změně došlo i v regionech (vznik tzv. "MTOs" - daňových úřadů 

na střední úrovni, které měly na starosti několik set větších firem v regionech). Díky reformě se od 

firem, které připadly pod MTOs, podařilo vybrat na daních dvojnásobný objem prostředků, a to s mizivými 

náklady. Oproti předpokladům nebyly výsledky pouze krátkodobé. Prostřednictvím speciálního 

modelu je v článku zjištěno, že pokud by úřady chtěly dosáhnout podobného výsledku zvýšením 

daňových sazeb, muselo by dojít k růstu mezních daňových sazeb pro všechny firmy nejméně   

o 8 procentních bodů. - Poznámky. 

Christian Pérez Merino 

The Commission's burden of proof in respect of fiscal state aid following the ECJ decision in 

the Spanish sports clubs case   

Důkazní břemeno Evropské komise s ohledem na fiskální státní podporu po rozsudku SDEU ve 

věci španělských sportovních klubů 

European taxation, Vol. 61, (2021) No. 11, p. 485-489 

Článek analyzuje režim zdanění španělských profesionálních sportovních klubů a odlišnosti ve 

zdanění dvou forem společností, které mohou fungovat u profesionálních fotbalových klubů (BSC a SC), 

i související otázku daňového zvýhodnění v oblasti daně z příjmů jako protiprávního a neslučitelného 

režimu státní podpory. Věnuje se fungování FC Barcelony jako neziskové organizace se zvláštní 

sazbou daně z příjmů a soudnímu rozhodnutí SDEU (C-362/19 P) ve věci tohoto zvláštního daňového 

režimu. Následně autor vyjasňuje pozice Tribunálu a Soudního dvora Evropské unie ve vztahu ke 

spornému dokazování Evropské komise s ohledem na proceduru státní podpory v daňových 

záležitostech. Je uvedeno, že EK neprokázala existenci hospodářské výhody poskytnuté příjemcům 

dotčeného opatření. - Poznámky.  

Zaif Fazal 

The GST reforms that can no longer be delayed in the Maldives   

Reformy daně ze zboží a služeb na Maledivách, které již nemohou být dále odkládány  

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 6, p. 303-313  

Na Maledivách byla v r. 2011 zavedena daň ze zboží a služeb (goods and services tax, GST) s cílem 

získat prostřednictvím této daně v době krize dodatečné rozpočtové příjmy a zbavit se závislosti na 

dovozních clech. Autor v příspěvku nejprve popisuje režim této daň na Maledivách a následně se 

věnuje jejím nedostatkům. Navrhuje několik úprav - sjednocení daňových sazeb a odstranění výjimek; 

omezení položek daněných nulovou sazbou a úpravu systému limitů pro registraci k dani. V závěru 

autor upozorňuje na problémy, které narušují výběr daně. - Poznámky.  

By David R. Agrawal 

The internet as a tax haven?   

Internet jako daňový ráj? 

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 13, (2021) No. 4, p. 1-35 

Autor se zabývá vlivem obchodování na internetu na výši místní daně z obratu ve Spojených státech. 

Mezi městy často dochází k nepoměrnému rozdělení (prostorové asymetrii) daňových příjmů kvůli 

specifickému místnímu prostředí (velká města s nákupními centry, do kterých lidé dojíždějí i z malých 

měst, vybírají na daních více, než právě malá města bez obchodů). V průběhu let došlo ke změně 

podmínek pro online prodejce v povinnosti odvádět daň z obratu podle toho, zda provozují v určitém 

regionu i kamennou pobočku. V příspěvku jsou identifikovány dva kanály, prostřednictvím kterých 

nakupování na internetu vede k tlaku na snížení daně ("efekt daňového ráje"; tax haven effect) nebo 

naopak k jejímu zvýšení ("efekt vymáhání"; enforcement effect). - Poznámky.  
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By Ole Agersnap and Owen Zidar 

The tax elasticity of capital gains and revenue-maximizing rates   

Daňová elasticita kapitálových zisků a sazby maximalizující příjmy 

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 4 (Insights), p. 399-415 

Příspěvek se na datech z USA z let 1980-2016 zabývá vlivem zdanění kapitálových zisků na daňové výnosy. 

Vypočtena je elasticita výnosů vzhledem k daňovým sazbám a jsou určeny sazby, které vedou k maximalizaci 

daňových výnosů. Nepotvrdil se často uváděný argument, že snížení daně se samo zaplatí. - 

Poznámky.  

Ine Lejeune 

Time for a single market EU VAT system implemented by all member states with access to VAT 

justice for all   

Vhodná doba pro zavedení systému DPH pro Evropský jednotný trh ve všech členských státech 

s přístupem ke spravedlnosti v oblasti DPH pro všechny 

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 6, p. 273-274  

Autorka poukazuje na ztížený přístup daňových plátců v členských zemích EU ke spravedlnosti v případě, 

že mají tyto subjekty problém s implementací směrnice o DPH do legislativy určitého členského státu. 

Prvky celého procesu jsou komplikované a nepromyšlené do všech důsledků. Není možné, aby plátce 

daně předstoupil přímo před Soudní dvůr EU, a Smlouva o fungování EU nepočítá s přezkumem 

rozhodnutí soudů členských států Soudním dvorem Evropské unie. Problém souvisí podle autorky 

i s nedostatečným proškolením soudců v členských státech v daňové oblasti. Evropská komise plánuje 

vznik mechanismu pro řešení sporů (dispute resolution mechanism) v oblasti DPH, autorka by však 

uvítala i další kroky (mj. zřízení monitorovacího systému pro implementaci směrnice DPH do 

legislativy členských států). - Poznámky.  

Fabrizio Borselli and Carlo Petroni 

Towards an automated VAT system in Italy : obligations and opportunities for taxable persons   

Směrem k automatizovanému systému DPH v Itálii : povinnosti a příležitosti pro osoby povinné k dani 

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 6, p. 285-291  

Autoři v příspěvku popisují italský systém elektronických účtenek, který je podle jejich názoru 

nezbytný na cestě k eliminaci daňových úniků na DPH i ke zjednodušení administrativy. Zároveň také 

podporují myšlenku rozšíření elektronických účtenek napříč EU a harmonizaci pravidel mezi 

členskými státy. Nejprve rozebírají legislativní ukotvení elektronických účtenek v EU a v Itálii, 

následně představují technické řešení a uvádějí povinnosti nerezidentů podnikajících v Itálii v této 

oblasti. Poté se autoři věnují dalším aspektům celého systému (mj. vzniku předvyplněných daňových 

přiznání k DPH či trendům v EU). - Poznámky.  

Radek Halíček, Jana Fuksová  

Úrok ze zadrženého odpočtu DPH v kontextu evropského práva : judikaturní zásahy, reakce 

zákonodárce a přetrvávající intertemporální otázky   

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 13, (2021) č. 4, s. 255-263  

Článek se věnuje historickému vývoji problematiky zadržení nadměrného odpočtu DPH a jeho 

kompenzace. Podstatou úroků z odpočtu je kompenzovat daňovým subjektům zadržování nadměrného 

odpočtu z důvodu prověřování jeho oprávněnosti. Autoři přibližují pohled evropské judikatury na 

problematiku úroků z odpočtu, poté přehledně charakterizují vývoj úroků ze zadržovaných odpočtů v ČR 

v jednotlivých obdobích (období judikaturní do konce r. 2014 a režimy s různým legislativním 

zakotvením a výší úroku z odpočtu). Následně rozebírají intertemporální účinky jednotlivých režimů, 

které souvisejí se značnými změnami právní úpravy. Zaměřují se také na téma kompenzace v případě 

odmítnutí úroků z prodlení ze strany finanční správy. Autoři zdůrazňují, že trvalo pět let, než byla v ČR 

přijata právní úprava, která by skutečně měla naplňovat zásady požadované evropskou judikaturou – 

zásadu efektivity, rovnocennosti a proporcionality. - Poznámky. 
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Madeleine Merkx 

VAT and business models for charging electric vehicles   

DPH a obchodní modely pro nabíjení dopravních prostředků poháněných elektřinou 

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 6, p. 275-284  

Autorka analyzuje specifický problém z oblasti DPH u elektromobility. Konkrétně řeší, jaký daňový 

režim se bude vztahovat na obchodní model pro nabíjení elektromobilů, který funguje na bázi 

předplatného (v rámci předplatného pak má zákazník-řidič možnost nabíjení vozidla u různých 

provozovatelů nabíjecích stanic). Zákazník uzavírá smlouvu s poskytovatelem předplatného (eMSP); 

poskytovatel předplatného uzavírá další smlouvu s provozovateli nabíjecí stanice (CSO). V článku 

jsou předloženy různé možnosti, jak situaci posoudit z pohledu evropské DPH. - Poznámky.  

Fabiola Annacondia 

VAT registration thresholds in Europe : (2021)   

Registrační limity pro DPH v Evropě : (2021) 

International VAT monitor, Vol. 32, (2021) No. 6, p. 315-318  

Autorka v pravidelném každoročním příspěvku shrnuje výše obratu v evropských zemích (členských 

i nečlenských v EU), při jejichž překročení se poplatník musí registrovat jako plátce DPH. Limity jsou 

uvedeny v přehledné tabulce doplněné vysvětlivkami v poznámkách pod čarou. Jak autorka uvádí, 

některé členské země mají stanovena zvláštní pravidla, podle kterých se k DPH musí za určitých 

podmínek registrovat i podnik s obratem pod stanovenou hranicí (jde např. o Belgii, Maltu, Řecko a 

Francii). Na země, které tvořily EU v době platnosti dřívější směrnice o DPH, se mohou vztahovat jiné 

limity pro malé podniky. Dále autorka komentuje některá pravidla EU pro osvobození od daně. - 

Poznámky.  

Petra Němcová  

Vrácení DPH z nedobytných pohledávek : nesoulad ZDPH se Směrnicí ve světle judikatury 

SDEU poslední doby   

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 4, s. 12-15  

Blíže k problematice nároku na snížení základu daně z přidané hodnoty z nedobytné pohledávky v ČR. 

Autorka shrnuje vývoj aktuální relevantní judikatury Soudního dvora EU a poukazuje na zásadní 

nesoulady české DPH legislativy s požadavky evropské směrnice o společném systému DPH vyjádřené 

v rozhodnutích SDEU. Upozorňuje na diskriminaci, které mohou být vystaveni věřitelé v ČR. Autorka 

uvádí, že ve světle evropské judikatury je rozhodující podmínkou pro snížení základu daně z nedobytné 

pohledávky neobdržení protiplnění za poskytnuté služby nebo zboží. Zároveň finanční nebo daňové 

orgány členského státu nemohou vybírat daně z částek převyšujících obdržené protiplnění (tj. daňový 

subjekt je povinen k odvodu DPH pouze z přijatých částek). Lhůta pro opravu daně začíná běžet až 

okamžikem, kdy se pohledávka stala s konečnou platností nedobytnou, nikoliv od okamžiku 

poskytnutí daného plnění. Požadované formality se musí omezovat pouze na ty, které umožňují 

doložit konečnou nedobytnost pohledávky. - Poznámky.  

Tereza Ryšavá, Hana Zídková  

What are the factors of tax evasion? : new findings in the EVS Study  [elektronický zdroj]  

Jaké faktory přispívají k daňovým únikům? : nové poznatky vyplývající ze studie EVS 

Národohospodářský obzor, Vol. 21 (2021), No. 4, p. 385-409  

Příspěvek, který vychází z diplomové práce jedné z autorek článku, zkoumá vliv různých faktorů na 

dodržování (resp. nedodržování) daňové morálky v ČR, Polsku a Španělsku. K výzkumu byla použita 

data z evropské studie hodnotových orientací (European Values Study) z r. 2019. Vedle demografických 

faktorů (věk, pohlaví) jsou podle autorek významné při dodržování daňové morálky i další faktory 

(mj. náboženská víra, důvěra ve vládu či respektování autorit). Nedodržování daňové morálky bylo 

v příspěvku chápáno jako ochota ospravedlňovat si páchání daňových úniků, resp. podvádění na 

daních. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.2478/revecp-2021-0017 

 

 

 

https://doi.org/10.2478/revecp-2021-0017


Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 

__________________________________________________________________________________________ 

 

13 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

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

Sv. 27, (2022) č. 1 

Ukončení podnikání OSVČ (s. 2-9); Pojetí sídla daňového subjektu ve smyslu procesně právním, 

hmotněprávním a institut skutečného sídla plátce DPH (s. 10-15); Dopady vystoupení Velké Británie 

z Evropské unie zejména v oblasti daně z přidané hodnoty a daně z příjmů (s. 16-21); Daňové 

zvýhodnění na dítě v roce 2022 (s. 22-27); Skutečné vs. paušální výdaje na provoz motorových 

vozidel (s. 28-31); Změny ve zdravotním pojištění k 1.1.2022 (s. 32-35); Prominutí daně z energií 

z pohledu teorie a praxe (s. 36-39); Cestovní náhrady - sazby pro rok 2022 (s. 40); Společně hospodařící 

domácnost - věčný problém při uplatňování daňového zvýhodnění na děti a "školkovného" (s. 41-47); 

Nad judikaturou správních soudů při zahajování odvolacího řízení (s. 48-56). 

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 

Sv. 23, (2022) č. 3 

Sleva na poplatníka v roce 2022 (s. 3-4); Firemní předpisy zaměstnavatele v roce 2022 (s. 9-13); 

Co vše může zaměstnanec uplatnit paušálním způsobem? (s. 14-17); Pracovní cesty poplatníků daně 

z příjmů (s. 18-19); Paušální daň - nově (s. 20-23); Příklady z praxe - paušální daň (s. 24-25); Některá 

zahraniční plnění a DPH (S. 26-30); Dovozní režim jednoho správního místa a DPH (s.31-35); 

Pracovní cesty zaměstnanců: výdaje zaměstnavatele (s. 41-42); Kategorie účetních jednotek a 

povinnosti auditu (s. 46-47); Účtování o rezervách (s. 52-54); Déletrvající nepřítomnost zaměstnance 

v zaměstnání a zdravotní pojištění (s. 55-57); Otcovská - prodloužení (s. 58-60); Flexibilní formy 

zaměstnávání nejen v pružné pracovní době (s. 65-68); Zahraniční stravné nově (s. 71-72); Jak správně 

stanovit vyměřovací základ zaměstnance? (s. 73-76). 

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

Sv. 2022, č. 1 

Daňové novinky roku 2022 - daň z nemovitých věcí, daně z příjmů, DPH (s. 1-4); Důležité hodnoty 

zdravotního pojištění a další změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2022 (s. 5-6); Stručný přehled: 

zahraniční stravné 2022 (s. 7-8); Kompenzace zdravotníkům (covid-19) a zdanění - dotazy a odpovědi 

(s. 7); Mimořádné odpisy: předváděcí vozidlo - dotazy a odpovědi (s. 8). 

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

Sv. 2022, č. 2 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v daňových souvislostech (s. 1-5); Stručný přehled: 

cestovní náhrady od 1.1.2022 (s. 5); Silniční daň u zboží ojetého vozidla - dotazy a odpovědi (s. 6-7); 

DPH a důkazní prostředky při dodání zboží do JČS - dotazy a odpovědi (s. 8). 

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

Sv. 2022, č. 3 

Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních 

vztazích (s. 1-3); Bezúplatný převod automobilu na úvěr mezi FO a PO - dotazy a odpovědi (s. 4-5); 

Těžba bitcoinu z daňového pohledu - dotazy a odpovědi (s. 5-6); Paušální náklady při výkonu práce 

z domova a jejich zdanění - dotazy a odpovědi (s. 7); Prodej (převod) obchodního podílu v s.r.o. - 

dotazy a odpovědi (s. 7-8). 

DPH aktuálně : novinky z legislativy a praxe pro plátce DPH 

Sv. 2022, č. 1-2 

Novinky v DPH od roku 2022 - cestovní služby, zdravotnické prostředky, změny v Intrastatu, nové 

formuláře, dohoda ohledně sazeb DPH na úrovni EU (s. 1-3); Den povinnosti přiznat daň - 1. část (s. 3-9); 

DPH a vyúčtování elektřiny - dotazy a odpovědi (s. 10); Vyměření a odpočet DPH u faktury z Německa - 

dotazy a odpovědi (s. 11); DPH a osvobození při dodání nemovitosti - dotazy a odpovědi (s. 12). 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

By Louis Kaplow 

Market power and income taxation   

Tržní síla a zdanění příjmů 

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 13, (2021) No. 4, p. 329-354 

Příspěvek se z velmi teoretického pohledu zabývá tržní silou a zdaněním příjmů v modelu, ve kterém 

jsou zakomponovány různé faktory (více sektorů, heterogenní schopnosti jednotlivců, endogenní 

nabídka práce či nelineární zdanění příjmu). Zjišťovány jsou různé dopady opatření v závislosti na 

výchozích parametrech: mj. charakteru přirážky nad mezní náklady (markup) či zda dochází k tzv. 

rozptýlení zisku (profit dissipation). - Poznámky.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Mathias Peer 

Angst vor einem Komplettverbot   

Strach z úplného zákazu 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 10 (14.1.2022), S. 32 

Blíže ke stále otevřené otázce indického postoje vůči kryptoměnám. Třetí největší asijská ekonomika 

loni v prosinci oznámila agendu kompletního zákazu kryptoměn, dosud však nebyla přijata příslušná 

zákonná norma, která by záměr uvedla v platnost. Jednání o návrhu zákona jsou zatím několik měsíců 

bez pokroku. V r. 2020 bylo nejvyšším soudem zrušeno i opatření Reserve Bank of India, zapovídající 

transakce související s kryptoměnami, přijaté v r. 2018; od té doby jsou indické transakce v kryptoměnách 

neregulované. Kryptoměny se v Indii těší rostoucí popularitě, jejich úplný zákaz by podle kritiků 

značně omezil indický potenciál v oblasti finančních inovací, panuje však shoda na nutnosti regulace. 

Dennis Schwarz, Felix Holtermann  

Bafin schickt Sonderprüfer : Solarisbank   

Bafin vysílá zvláštní přezkum : Solarisbank 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 21 (31.1.2022), S. 30-31 

Německá neobanka Solarisbank se stala předmětem šetření Bafinu kvůli potenciálně neprůhledným 

transakcím a praní špinavých peněz. Jedná se o druhý podobný případ razantního postupu během 

funkčního období nového ředitele Bafinu M. Bransona. Banka, těšící se značné důvěře klientů, s Bafinem 

kooperuje a prezentuje postup dozorčího úřadu jako preventivní krok.  

Mark Carney 

Clean and green finance   

Čisté a zelené finance 

Finance & development, Vol. 58, (2021) No. 3, p. 20-22 

Autor popisuje představy o budoucím udržitelném finančním systému, který bude zaručovat uhlíkovou 

neutralitu, a zelené finance. Věnuje se předešlým klimatickým iniciativám v oblasti financí, především 

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ale též nejnovější The Glasgow Financial 

Alliance for Net Zero (GFANZ), která zastřešuje finanční instituce, jež se zavázaly k přechodu na 

udržitelné finance. Autor dále představuje čtyři hlavní kroky ve finančním sektoru potřebné pro dosažení 

cíle uhlíkové neutrality. -- Viz i další příspěvky čísla tematicky zaměřeného na otázky ochrany klimatu. 

Isabel Schnabel 

Climate change and monetary policy   

Klimatická změna a měnová politika 

Finance & development, Vol. 58, (2021) No. 3, p. 53-55 

Autorka, členka výkonné rady Evropské centrální banky, přibližuje význam zapojení centrálních bank 

do boje proti klimatické změně a globálnímu oteplování přes nejnovější sít ECB - Síť pro ekologizaci 

finančního systému (Network for Greening the Financial System – NGFS). Ta je celosvětovým 

sdružením centrálních bank a dozorčích orgánů podporujících udržitelný finanční systém. Nejnovější 

studie NGFS odhaduje dopady klimatických změn na společnosti a banky po celém světě. Mezi tři 
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hlavní důsledky klimatických změn patří: narušení přenosu měnově-politických opatření centrálních 

bank do podmínek financování domácností a firem, a tím ovlivnění spotřeby a investic; zmenšení 

prostoru pro konvenční monetární politiku snížením rovnovážné reálné úrokové míry, která vyvažuje 

úspory a investice; přímý vliv na dynamiku inflace. -- Viz i další příspěvky čísla tematicky 

zaměřeného na otázky ochrany klimatu.  

Zdenek Tuma  

Corporate governance of financial stability   

Správa a řízení finanční stability 

Finance a úvěr, Vol. 71, (2021) No. 4, p. 268-281 

Autor ve studii hodnotí přístup centrálních bank k finanční stabilitě, zaměřuje se na různé aspekty 

institucionálního uspořádání a porovnává dva hlavní směry: země s odděleným dohledem od centrální 

banky a pak státy s integrovaným dohledem začleněným do centrální banky. Institucionální 

uspořádání se mezi těmito dvěma režimy liší, což má důsledky pro vnitřní správu a řízení centrálních 

bank. Dále hodnotí klady a zápory obou režimů a vyhodnocuje dopady na měnovou politiku a cílování 

inflace. Představuje způsoby dosahování finanční stability centrálními bankami a mapuje praxi 

současné správy a řízení a rozhodovacích procesů v několika centrálních bankách se zaměřením na 

Švédsko a Českou republiku. - Poznámka.  

A. Dörner, L. Holzki, O. Scheer, F. Holtermann 

Das Ende von Zuckerbergs Traum : Libra   

Konec Zuckerbergova snu : Libra 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 19 (27.1.2022), S. 28-29 

Společnost Meta (býv. Facebook) postupně ukončuje svůj projekt digitální měny Libra. Koncept 

digitální měny, provozované technologickým gigantem jako prostředek plateb napříč příslušnými 

platformami, se setkal s odmítavou reakcí politické, bankovní i uživatelské sféry. Činnost tak ukončuje 

i Diem, jak se přejmenovala platební platforma plánované digitální měny (pův. Libra). Článek se 

zabývá otázkou, do jaké míry stála iniciativa Facebooku za regulačními zákony v USA a EU.  

Astrid Dörner, Andreas Neuhaus 

Das Vermächtnis der Reddit-Trader   

Odkaz reddit-traderů 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 12 (18.1.2022), S. 34-35 

Ohlédnutí za kauzou Gamestop s ročním odstupem. Článek stručně rekapituluje loňské události 

týkající se hromadné investice především do akcií společnosti Gamestop, shrnuje následnou odezvu na 

burze i v odborných kruzích, dále reakci příslušných platforem (zejména RobinHood) a  nastiňuje 

i dlouhodobý dopad, včetně několika případů soudních sporů o náhradu škody. Závěr článku se 

věnuje situaci Gamestopu v současnosti a příklad zobecňuje v kontextu nových trendů na burzovních 

trzích, mj. NFT. 

Jan Mallien, Frank Wiebe 

Die drei Lager der Notenbanker : Geldpolitik   

Tři tábory centrálních bankéřů : měnová politika 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 22 (1.2.2022), S. 30-31 

Shrnutí dosavadní debaty o dalších krocích Evropské centrální banky pro kontrolu inflace v eurozóně. 

Článek nastiňuje tři hlavní argumentační směry a jejich přední zastánce (příznivci ostřejší peněžní 

politiky, neutrální a zastánci umírněné peněžní politiky). Dále se věnuje dosavadnímu vývoji inflační 

situace, stručně srovnává postup ECB s dalšími předními světovými centrálními bankami a uvádí 

inflaci do kontextu zvýšeného zadlužení států eurozóny.  

Martin Arnold 

ECB rate expectations force up Greek and Italian borrowing costs   

Očekáváné sazby ECB zvyšují řecké a italské náklady na obsluhu dluhu 

Financial Times, Vol. 2022, No. 40933 (8.2.2022), p. 1 

Projednávané zvyšování úrokových sazeb ECB zvýšilo výnos italských desetiletých dluhopisů o 0,1 % 

na 1,84 %, čili na úroveň z dubna 2020. Zvýšení úrokových sazeb ECB se setkalo s jednomyslným 
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souhlasem bankovní rady. Obdobně se situace podepsala na řeckých dluhopisech, jejichž výnos vzrostl 

na 2,55 %, nejvyšší hodnotu od r. 2019. -- K tématu viz i s. 3. 

Martin Arnold 

Eurozone’s record 5.1% inflation piles pressure on ECB to tighten   

Inflace eurozóny ve výši 5,1 % vrší tlak na zpřísnění politiky ECB  

Financial Times, Vol. 2022, No. 40929 (3.2.2022), p. 1 

Rostoucí inflace v eurozóně, která v lednu dosáhla 5,1 %, bude předním bodem letošních jednání 

bankovní rady ECB. Ta prozatím neplánuje, na rozdíl od Bank of England a Fedu, zvyšování 

úrokových sazeb, zvýšila však depozitní sazbu z -0,5 % na -0,25 %. Inflace, převyšující dlouhodobě 

stanovenou 2% výši, je předmětem debat mezi zeměmi sledujícími dlouhodobě přísnější fiskální 

politiku (v čele s Německem, Belgií a Rakouskem) a bankovní radou Evropské centrální banky. 

Té jmenované státy na posledním zasedání vytkly příliš dlouhé trvání programu nákupu dluhopisů.  

Adam Geršl, Thomas Mitterling 

Forecast-augmented credit-to-GDP gap as an early warning indicator of banking crises   

Prognóza zesíleného rozdílu mezi poměrem úvěrů k HDP jako indikátor včasného varování před 

bankovními krizemi 

Finance a úvěr, Vol. 71, (2021) No. 4, p. 323-351 

V této studii se autoři zabývají vylepšením ekonomického modelu, který často používají makroobezřetnostní 

orgány pověřené zajištěním finanční stability, prostřednictvím ukazatele nadměrné úvěrové expanze. 

Nejpoužívanější ukazatel je v současnosti rozdíl mezi poměrem úvěrů k HDP, tedy rozdíl mezi 

pozorovaným a trendovým poměrem úvěrů k HDP. Tento ukazatel je známý svými dobrými 

vlastnostmi včasného varování proti budoucím finančním krizím. Autoři zjišťují, zda může sloužit  

jako indikátor nadměrné úvěrové expanze pro účely signalizace budoucí bankovní krize. Pomocí dat 

z 56 zemí za období 1950-2016 simulují nastavení různých prognóz a jejich dopad na rozdíl mezi 

poměrem úvěrů k HDP. - Poznámky.  

Forward in fear : financial markets  

Kupředu ve strachu : finanční trhy 

The Economist, Vol. 442, (2022) No. 9281, p. 59-60 

O obavách investorů na americkém akciovém trhu, souvisejících výkyvech a poklesu, který nastal na 

konci ledna. Příčinou nejistoty investorů je avizované zpřísnění měnové politiky americkým Fedem 

(inflaci již nelze považovat za přechodnou) i nižší tempo hospodářského růstu spolu s velmi vysokými 

cenami akcií. Volatilita na trhu pravděpodobně bude pokračovat. -- K tématu viz i příspěvek na s. 10. 

From QE to QT  

Od kvantitativního uvolňování ke kvantitativnímu utahování 

The Economist, Vol. 442, (2022) No. 9281, p. 64 

Významné centrální banky (Fed, Bank of England, ECB) plánují kvůli vysoké inflaci zpřísňování 

měnové politiky prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb. Zároveň však během posledních let 

významně nabobtnaly jejich rozvahy vlivem nákupu aktiv (kvantitativního uvolňování). Nabízí se 

proto otázka, zda by nebylo možné zvyšování úrokových sazeb částečně nahradit "kvantitativním 

utahováním". Příspěvek shrnuje stanoviska odborníků na toto téma a na mechanismus fungování 

kvantitativního uvolňování a utahování obecně. 

Andrea Cünnen, Frank Wiebe  

Furcht vor der Fed   

Strach z Fedu 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 18 (26.1.2022), S. 1, 4-5 

Podrobné shrnutí dopadu přísnější politiky Fedu, zejména v kontextu opatření proti inflaci, na akciové 

trhy (s uvedením příkladů předních světových burz a akciových indexů). Ty v průběhu ledna poklesly 

o 5-10 %, zejména v důsledku zvyšování úrokových sazeb. Neklidnou atmosféru na akciových trzích 

způsobuje především nejistota, zda a kdy se projeví protiinflační efekt taperingu a přísnější peněžní politiky. 
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Andreas Kröner, Martin Murphy, Yasmin Osman  

Härter, schneller, risikobereiter   

Tvrději, rychleji, více připraveni na riziko 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 17 (25.1.2022), S. 28-29 

Ohlédnutí za půlročním působením nového ředitele německého úřadu finančního dozoru (Bafin) 

Marka Bransona. Pod jeho vedením doznalo fungování úřadu především koncepčních změn, reformy 

se nicméně nevyhnuly ani personální a procesní stránce fungování. Pověst německého dozorčího 

orgánu byla poškozena kauzou Wirecard a následným šetřením Deutsche Bundesbank, které odhalilo 

řadu nedostatků ve fungování úřadu. Souběžně s „auditem auditora“ je předmětem jednání i implementace 

rozšířených pravomocí Bafinu, které může úřad získat na základě aktualizovaných evropských 

směrnic o bankovním a finančním dozoru.  

oddělení 12 - správního trestání CÚ pro Plzeňský kraj  

Hazard pohledem správního trestání.I. část  

Clo-douane, Sv. 56, (2022) č. 1, s. 10-12  

V r. 2016 došlo zákonem č. 186/2016 Sb. k přenesení správního dozoru v oblasti hazardních her z finančních 

úřadů a obcí na celní úřady. Příspěvek představuje pohled oddělení správního trestání Celního úřadu 

pro Plzeňský kraj na problematiku hazardu. V této části článku je vysvětlen rozdíl mezi legálním a 

ilegálním hazardem, popsány jsou trendy zjištěných přestupků od vzniku nového zákona a je uvedeno, 

jak úřady při porušení předpisů postupují. Následně jsou stručně představeny nejčastěji zjištěné 

případy porušení zákona u kamenných provozoven (nedovolená reklama, nedostatečné zabezpečení 

vstupu a oken a neprovedení identifikace hráčů). 

By Moritz Schularick, Lucas Ter Steege, and Felix Ward  

Leaning against the wind and crisis risk   

Politika „leaning against the wind“ a riziko finanční krize  

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 2 (Insights), p. 199-214 

Článek zkoumá vhodnost politiky „leaning against the wind“, tj. zvyšování úrokových sazeb 

centrálními bankami, v situaci, kdy dochází ke vzniku potenciálně nebezpečných bublin na trhu 

(zvyšuje se riziko finanční nestability). Autoři na základě dlouhodobých zkušeností s finančními cykly 

z rozvinutých zemí docházejí k závěru, že tato politika může s větší pravděpodobností krizi spíše 

spustit, než jí zabránit. - Poznámky.  

Jiří Sýkora 

Na jaře mohou sazby dosáhnout i donedávna nepředstavitelných 6 %   

Profi poradenství & finance, Sv. 9, (2021) č. 12, s. 38-39 

Od dubna 2022 bude v Česku platit zpřísnění limitů pro poskytování hypoték bankami. Touto regulací 

Česká národní banka znovuzavádí makroobezřetostní ukazatel LTV (procento z hodnoty nemovitosti, 

do jehož výše smí banka poskytnout úvěr) na 80 %, ukazatel DTI (celkový dluh žadatele vyjádřený 

v násobcích jeho čistého ročního příjmu) ve výši 8,5 a ukazatel DSTI (poměr mezi celkovou výší 

měsíčních splátek dluhu a čistým měsíčním příjmem) s limitem 45 %. V článku jsou dále přiblíženy 

očekávané dopady na domácnosti a předpokládaný krátkodobý růst zájmu o hypotéky těch žadatelů, 

kteří nechtějí být omezováni limity stanovenými centrální bankou.  

Jakob Blume, Jan Mallien 

Neue Risiken für die EZB   

Nová rizika pro ECB 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 14 (20.1.2022), S. 28-29 

Pohled na nárůst cen energií, zejména ropy, na inflační politiku ECB. Nárůst poptávky po ropě, 

překonávající prognózy z konce minulého roku, její rostoucí ceny i setrvalá strategie OPEC regulující 

těžbu a v důsledku zvyšující spotřebitelské ceny kvůli stoupajícím nákladům. Článek srovnává 

současnou energetickou situaci a postoj ECB s r. 2011, kdy ECB reagovala na rostoucí ceny energií 

zvyšováním úrokových sazeb, což bylo zpětně vyhodnoceno jako chybný přístup kvůli volatilní ceně 

daných komodit. V současnosti situaci komplikuje přísnější ekologická agenda. 
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Jan Mallien 

Neuer Chef, alte Sorgen   

Nový šéf, staré starosti 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 8 (12.1.2022), S. 34 

Joachim Nagel nahrazuje Jense Weidmanna ve funkci prezidenta Deutsche Bundesbank. Do čela 

německé centrální banky nastoupil po sedmnáctiletém působení v této instituci, podle dosavadních 

vyjádření bude Nagel sledovat politiku shodnou s jeho předchůdcem. Stěžejním aktuálním tématem 

bude vysoká inflace a stabilita veřejných financí (v kooperaci s německým ministerstvem financí i EU, 

potažmo ECB). Nový prezident Bundesbank dále klade důraz na velkou míru otevřenosti a digitalizaci 

s pozitivním vztahem k vývoji digitálního eura. 

Nele Höfler, Mareike Müller, Theresa Rauffmann 

NFTs stehen vor dem Durchbruch   

NFT stojí před průlomem 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 2 (4.1.2022), S. 30-31 

Obecnější pohled na fenomén NFT (non-fungible token, nezaměnitelných tokenů). Obecně pojatý 

článek přehledně shrnuje nejpodstatnější charakteristiky NFT, přehled předních aukcí, základní 

principy fungování a zběžně se věnuje otázce jejich regulace. Podrobněji se zabývá problematikou 

z pohledu investorů, resp. prodejců. 

Radek Vojtek 

Stínové bankovnictví: šedé banky, sem tam černá?   

Obchodněprávní revue [OR], Sv. 13, (2021) č. 4, s. 264-277  

Stínové bankovnictví, respektive šedé a černé banky, představují zejména pro své klienty, ale i pro 

tradiční banky, příležitost i hrozbu. Příležitostí je samotný potenciál a inovativní přístup oproti 

tradičnímu bankovnictví. Hrozbou však je takřka nulová ochrana vkladů a klientů černých bank, stejně 

jako nekalosoutěžní povaha aktivit šedých a černých bank vůči bankám tradičním, ale i trestná činnost – 

přinejmenším neoprávněné podnikání – provozování černé banky. - Poznámky.  

Saskia Littmann 

Tausendundein Kryptomärchen   

Pohádky tisíce a jedné kryptoměny 

WirtschaftsWoche, Jg. 2022, Nr. 1-2, S. 78-82  

Kromě bitcoinu a etherea dobývá trh stále více kryptoměn. Investoři spekulují na přemrštěné výnosy. 

Jen málo alternativních kryptoměn však splňuje to, co slibují, a některé jsou dokonce podvody. 

Benedikt Frank 

The financial crisis in the 2000s : further effects regarding lending, regulation and efficiency  

[elektronický zdroj] 

Finanční krize v novém tisíciletí : další dopady na úvěry, regulaci a ziskovost  

Acta VŠFS, Vol. 15 (2021), No. 2, p. 155-175 

Autor se v příspěvku snaží ověřit platnost několika hypotéz týkajících se dění okolo světové finanční 

krize, která propukla v r. 2007. Soustředí se přitom na mezinárodní propojení bank - zkoumá, zda 

pokles zahraničních závazků bank vede k poklesu domácích úvěrů; zda silná regulace bankovního 

sektoru zajistila odolnost bank během finanční krize a zda finanční krizi zesiluje platnost vybraných 

teorií ("concentration-fragility theory", "efficiency theory"). Bylo mj. zjištěno, že vliv vnějšího šoku 

na banky silně ovlivňuje domácí úvěrovou aktivitu a že regulace nemusí být vždy zárukou odolnosti. 

Plný text dostupný z: https://www.vsfs.cz/?id=3004-archiv-archive  

The meaning of green : climate finance and greenwashing  

Co znamená zelená : klimatické finance a tzv. greenwashing 

The Economist, Vol. 442, (2022) No. 9278, p. 10 

Evropská komise zveřejnila 31. prosince 2021 nejnovější dokument k taxonomii zelených investic. Jak 

je známo, členské země se neshodují, zda za „zelené“ v energetické oblasti považovat (i po přechodnou 

dobu) investice do jádra a zemního plynu. Problematika má politický rozměr. Redakce The Economist 

ale upozorňuje i na další problémy taxonomie (mj. její rigidita). Vhodnějším „vodítkem“ pro investory 

https://www.vsfs.cz/?id=3004-archiv-archive
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by do budoucna mohlo být oceňování uhlíkových emisí. -- Viz i související příspěvky na s. 18 („Nein, 

danke!: EU energy policy“) a 54 („Gold standard: sustainable investing“). 

Robert Shiller ; rozhovor vedl Jens Münchrath 

„Die Märkte könnten bis zu 50 Prozent einbrechen“   

„Trhy mohou poklesnout až o 50 %“ 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 10 (14.1.2022), S. 16-17 

Rozhovor s profesorem Robertem Shillerem, laureátem Nobelovy ceny a předním americkým 

ekonomem. Věnuje se aktuální situaci na burzách, měnové a finanční politice J. Bidena, vztahům USA 

a Číny, inflaci, úrokovým sazbám a strukturálním změnám postpandemické ekonomiky. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Bankovnictví : odborný časopis pro praktickou činnost bank 

Sv. 30, (2022) č. 1 

Digitální měny by mohly hrát ve světě korporací velkou roli (s. 8); Jaká bude cesta komunikace v roce 

2022? Digitální s důrazem na image a brand (s. 10-13); Výběr regulatorních zajímavostí za poslední 

čtvrtletí roku 2021 (s. 18-21); Evropa otevírá dveře decentralizovaným financím (s. 24-25); Na 

evropské půdě se chystá nová digitální identita. Že by konkurent BankID? (s. 28-29); Zvýšení sazeb 

navýšilo výnosový potenciál dluhopisových fondů - rozhovor s M. Vaškem z ČSOB (s. 34-37); 

Současná globální inflace - případ sui generis? (s. 38-41); Inflace, zadlužení a nezávislost centrálních 

bank. Máme nová řešení na staré problémy? (s. 42-44); Udržování finanční stability vyžaduje aktivní 

makroobezřetnostní politiku - rizika pro finanční stabilitu (s. 45-47). 

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

By Timothy Besley, Nicola Fontana, and Nicola Limodio 

Antitrust policies and profitability in nontradable sectors   

Opatření na ochranu hospodářské soutěže a ziskovost v sektorech s neobchodovatelnými statky  

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 2 (Insights), p. 251-265 

Autoři se zabývají vlivem institucí, jejichž úkolem je ochrana hospodářské soutěže, na ziskovost firem 

pohybujících se v sektoru "nontradables" (neobchodovatelné statky, v praxi zejména služby). 

Na údajích o více než 12 milionů firmách z více než 20 sektorů a 94 zemí je zjištěno, že ziskové marže 

v sektorech s neobchodovatelnými statky jsou v porovnání s ostatními sektory výrazně nižší v zemích se 

silnější ochranou hospodářské soutěže. Platí tedy, že opatření na ochranu hospodářské soutěže a jejich 

vymáhání je podstatné v sektorech se slabou zahraniční konkurencí. - Poznámky.  

Daniel Goffart 

Der Kern des Problems   

Jádro problému 

WirtschaftsWoche, Jg. 2021, Nr. 52, S. 20-22 

Poslední německé jaderné elektrárny budou odstaveny na konci r. 2022. Německo čeká zkouška energetické 

politiky - větší závislost, rostoucí ceny a obavy z rozsáhlých výpadků dodávek elektrické energie (blackout). 

Václav Šmejkal 

Distribution of new cars – no longer an issue for EU competition law?  [elektronický zdroj]  

Distribuce nových automobilů – už není problémem pro evropské soutěžní právo? 

Národohospodářský obzor, Vol. 21 (2021), No. 4, p. 371-383  

Příspěvek se zabývá pravidly pro ochranu hospodářské soutěže na úrovni EU při distribuci automobilů 

(tzv. blokovými výjimkami) od přelomu tisíciletí do současnosti. Komentovány jsou vybrané případy 

z judikatury Soudního dvora EU spolu s postupným vývojem přístupu evropských institucí k této 

problematice. V současné době se prodej automobilů přesouvá do online prostředí, což s sebou přináší 

nové výzvy v oblasti ochrany hospodářské soutěže. Plný text dostupný z: https://doi.org/ 

10.2478/revecp-2021-0016  

https://doi.org/10.2478/revecp-2021-0016
https://doi.org/10.2478/revecp-2021-0016
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Gas nightmares  

Noční můra energetické krize  

The Economist, Vol. 442, (2022) No. 9279, p. 24 

Evropa se potýká s energetickou krizí, jejíž příčina není jednoznačná. Situaci komplikuje více faktorů - 

hrozící vpád Ruska na Ukrajinu (a neochota Ruska, na jehož plynu je Evropa závislá, zvýšit dodávky) 

i nemožnost vyvážit nedostatek plynu uhlím vzhledem k nutnosti nakupovat v takovém případě 

nákladné emisní povolenky. Krize postihující celý kontinent zároveň vyvolává v různých členských 

státech rozdílné obavy: členské státy na jihu a východě Evropy by uvítaly hospodářské oživení, to ale 

mohou zbrzdit vysoké ceny energií; severské státy mají strach z rozhazování peněz z podpůrných 

balíčků, s nimiž souhlasily jen pod podmínkou jejich využití k investicím.  

Óscar Afonso, Inês Almeida, Natércia Fortuna 

Impact of institutions on economic growth across OECD countries  [elektronický zdroj]  

Vliv institucí na hospodářský růst napříč zeměmi OECD  

Prague economic papers, Vol. 30 (2021), No. 6, p. 654-674  

Autoři v příspěvku hodnotí vliv kvality institucí na dlouhodobý hospodářský růst v zemích OECD 

prostřednictvím metody nejmenších čtverců. Pozitivní vliv kvality institucí na hospodářský růst je 

potvrzen, a to zejména ve vysoce zadlužených ekonomikách (růst kvality institucí o jeden bod vede 

k odhadovanému zvýšení potenciálního HDP na obyvatele o 16,88 p.b.). Vedle kvality institucí byl 

posuzován vliv i dalších faktorů (strukturálních proměnných, počáteční úrovně HDP na obyvatele či 

např. úrovně zadlužení). - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.789  

Malte Fischer 

Mit dem Virus kommt der Absturz   

S virem přichází pád 

WirtschaftsWoche, Jg. 2021, Nr. 52, S. 32-37 

Obavy z koronaviru, omezení kontaktů a nedostatek dodávek dusí německou ekonomiku v zimním 

pololetí r. 2021. S ústupem viru na jaře 2022 by však mohl nastat silný vzestup. Problémem je, že 

bude pravděpodobně krátký a drahý. 

By Renato Faccini and Edoardo Palombo  

News uncertainty in Brexit United Kingdom   

Nejistota a Velká Británie v době brexitu 

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 2 (Insights), p. 149-164 

Po zveřejnění výsledků referenda Velké Británie o vystoupení z EU se očekával okamžitý a prudký pokles 

hospodářské aktivity, předpoklady se však nepotvrdily a pokles byl spíše pozvolný. Autoři se v článku 

na příkladu Velké Británie a brexitu zabývají tím, do jaké míry nejistota ohledně budoucího vývoje 

přispívá k výkyvům hospodářského cyklu. Klíč k vysvětlení charakteru poklesu, který lze pozorovat 

od zveřejnění výsledků referenda, leží podle autorů v charakteru nejistoty (zda se týká současné 

situace či budoucnosti) a délce jejího trvání. - Poznámky.  

Di Shang, Chang Yu, Gang Diao 

Study on impacts of COVID-19 pandemic recession based on Monte Carlo simulation  

[elektronický zdroj] 

Studie dopadů recese způsobené pandemií covid-19 založená na simulaci Monte Carlo 

Prague economic papers, Vol. 30 (2021), No. 6, p. 724-747  

Autoři v příspěvku zkoumají pravděpodobnou hloubku, rozsah a trvání recese způsobené pandemií nemoci 

covid-19, s použitím metody Monte Carlo. K simulacím byla použita historická data o předchozích 

recesích ze 153 zemí od r. 1980. Výsledkem je výpočet rozsahu propadu světového HDP v r. 2020 

s predikcí návratu tempa růstu na předkrizovou úroveň v r. 2023. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

https://doi.org/10.18267/j.pep.786  
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By Philipp Ager, Leah Boustan, and Katherine Eriksson  

The intergenerational effects of a large wealth shock : white Southerners after the Civil War   

Mezigenerační účinky výrazného majetkového šoku : bílí Jižané po americké občanské válce  

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 11, p. 3767-3794 

Příspěvek se zabývá mezigeneračním přesunem majetku v amerických dějinách (v období po americké 

občanské válce, r. 1865, kdy došlo ke zrušení otroctví). Autoři zkoumají, jak se různě bohaté 

domácnosti zotavily z tohoto majetkového šoku způsobeného ztrátou otroků (tehdy považovaných za 

majetek) i poklesem hodnoty půdy, a jaké faktory zotavení napomohly. - Poznámky.  

Jonathan Wheatley 

World bank warns of two-speed recovery   

Světová banka varuje před dvourychlostním zotavením 

Financial Times, Vol. 2022, No. 40910 (12.1.2022), p. 4  

Světová banka v nově zveřejněné studii varuje před možnou diskrepancí v zotavení ekonomik po 

koronavirové pandemii. Zatímco země prvního světa se na předpandemickou úroveň dostanou během 

r. 2023, u rozvojových zemí bude ekonomika v průměru o 4 % níže, než před začátkem r. 2020 s tím, 

že nejzranitelnější země budou zaostávat za předpandemickým stavem hospodářství o cca 8 %. Na 

zranitelné země také asymetricky dopadne ukončení mezinárodních programů obnovy a zotavení. -- 

Viz také komentář na s. 17. 

Informatika. Počítače 

Benjamin Hadjibeyli, Adrien Moutel 

Cyber risk in the financial sector  [elektronický zdroj]  

Kybernetické riziko ve finančním sektoru 

Trésor-economics, No. 295 (2021), p. 1-7 

Autoři v příspěvku popisují kybernetická rizika ve finančním sektoru - nejprve definují kybernetické 

riziko (jde o jakékoli riziko, které vzniká při používání digitálních technologií) a dále připomínají 

vzestupný trend kybernetického rizika v posledních letech. U finančního sektoru, který je vysoce 

propojen, se šok může šířit velmi rychle; pro útočníky je navíc finanční sektor atraktivní z hlediska 

potenciálně vysokých zisků. Ke zvýšení rizika přispěla i pandemie a s ní související práce na dálku. 

Instituce by měly věnovat dostatečnou pozornost investicím do kyberbezpečnosti. - Poznámky. Plný 

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

Vladimír Rohel 

Internet věcí a jeho rizika   

Interní auditor, Sv. 25, (2021) č. 4, s. 14-17 

Autor se v článku zabývá pojmy jako internet věcí, smart technologies, smart cities atd., se kterými se 

stále více setkáváme. Naše kanceláře, domácnosti, prodejny, ulice, auta či silnice budou plné 

technologií, které budou o nás, našem chování a zvycích shromažďovat velké množství dat, což 

představuje určitá rizika. 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Petr Mádr 

Unijní koordinace podmínek vstupu do schengenského prostoru v reakci na pandemii COVID-19   

Správní právo, Sv. 54, (2021) č. 6-7, s. 369-387 

Příspěvek popisuje a analyzuje opatření přijatá na úrovni EU za účelem koordinace podmínek vstupu 

do schengenského prostoru v reakci na pandemii covid-19, a to s důrazem na doporučení Rady (EU) 

2020/912 z června 2020 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné. Posuzuje také 

implementaci těchto opatření v ČR. Kriticky hodnotí unijní koordinační snahy s ohledem na existující 

závaznou právní úpravu Unie, zejména Schengenský hraniční kodex. V závěru poukazuje na nutnost 

revidovat stávající unijní právní rámec v tom směru, aby bylo možné na úrovni EU přijímat závazná 

opatření tam, kde dosud probíhala pouze nezávazná koordinace. - Poznámky.  

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Tresor-Economics
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Blood on the dance floor  

Krev na tanečním parketu 

The Economist, Vol. 442, (2022) No. 9278, p. 59 

Argentina obdržela od Mezinárodního měnového fondu v r. 2018 půjčku, a to vůbec nejvyšší, jakou 

kdy MMF poskytl (zároveň se tak stalo přesně 60 let poté, co země od MMF čerpala půjčku kvůli 

podobným problémům poprvé). O tři roky později si argentinská ekonomika stále vede špatně, potýká 

se s vleklými strukturálními problémy a objevují se diskuze, zda MMF není vůči Argentině příliš 

tvrdý, popř. zda instituce nastavila podmínky správně i vzhledem k tomu, že půjčky budou potřebovat 

další rozvojové země. Příspěvek diskutuje nad vhodností přístupu MMF vůči Argentině v návaznosti 

na hodnocení zveřejněné samotnou institucí na konci r. 2021. -- Text hodnocení je dostupný na webu 

MMF pod názvem „Argentina: Ex-Post Evaluation of Exceptional Access Under the 2018 Stand-By 

Arrangement - Press Release and Staff Report“ (Country Report No. 2021/279). 

Hassan Molana, Catia Montagna, George E. Onwordi 

De-globalization, welfare state reforms and labor market outcomes   

Deglobalizace, reforma sociálního státu a výsledky trhu práce  

IMF Economic Review, Vol. 69, (2021) No. 4, p. 624-655 

Autoři analyzují různé účinky zapojení do mezinárodního obchodu na trh práce. Pomocí dynamického 

modelu malé otevřené ekonomiky se specifickými rysy trhu práce se věnují dopadům snížení podílu 

daného trhu na mezinárodním obchodě. Ukazují, že protekcionistické tendence vedou k nedostatečnému 

využívání a nesprávnému přidělování zdrojů, což má za následek vyšší míru nezaměstnanosti napříč 

úrovněmi dovedností a nižší úroveň ekonomické aktivity. Na výsledcích autoři dokládají, že reforma 

flexikurity (rovnováhy mezi pružným pracovním trhem a sociálním zabezpečením) liberálního 

sociálního státu může zmírnit nepříznivé dopady deglobalizace. - Poznámky.  

Bert Losse 

Die neue Clubwirtschaft   

Nová klubová ekonomika 

WirtschaftsWoche, Jg. 2021, Nr. 51, S. 40-41 

Pandemie koronaviru a geopolitické konflikty podporují nacionalismus a protekcionismus. Nyní však 

Světová obchodní organizace (WTO) přichází s novou strategií. Může "koalice ochotných" zachránit 

volný obchod? 

Laura Pitel, Sam Fleming 

Does the EBRD still finance freedom?   

Financuje EBOR stále svobodu? 

Financial Times, Vol. 2022, No. 40926 (31.1.2022), p. 17  

Turecko vystřídalo Rusko v pozici předního recipienta fondů a půjček Evropské banky pro obnovu a 

rozvoj (EBOR, European Bank for Reconstruction and Development, EBRD). Spolupráce EBRD s Ruskem 

byla ukončena po mezinárodně neuznané anexi Krymu v r. 2014. Článek poukazuje na kontrast 

dosavadního smyslu působení banky s novou půjčkou Turecku, zaměřenou na dekarbonizaci 

soukromého sektoru, v kontextu sílících autoritářských rysů Erdoganova režimu. Ve shrnutí 

dosavadního působení je mj. porovnán přístup EBRD a Světové banky.  

Kathrin Hille, David Pilling  

China applies brakes to Africa lending   

Čína brzdí půjčky Africe 

Financial Times, Vol. 2022, No. 40910 (12.1.2022), p. 15 

Čína v průběhu následujících tří let sníží objem půjček africkým státům o 40 miliard dolarů, čili 

přibližně o třetinu současného objemu. Čínské banky se staly prostřednictvím působení v Africe 

předními hráči na poli rozvojových financí. Mezi přední příjemce čínských úvěru patří Nigérie, 

Angola, Uganda, Džibuti, Etiopie, Keňa a Zambie. Čínské půjčky jsou předmětem kritiky kvůli 

razantním podmínkám a příslušnosti případů k pekingskému soudu. Čína obhajuje přísné podmínky 

pro příjemce úvěru jejich vyšší rizikovostí. 
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Louis Bertrand, Sary Zoghely 

China's position among lenders in Sub-Saharan Africa  [elektronický zdroj] 

Pozice Číny mezi věřiteli v subsaharské Africe 

Trésor-economics, No. 292 (2021), p. 1-11 

Čína se v uplynulých dvaceti letech stala největším věřitelem subsaharské Afriky. V příspěvku je 

popsán historický kontext čínské pomoci v subsaharské Africe, je shrnuto, komu Čína nejvíce půjčuje 

a jakou podobu čínské půjčky mají (kdo je poskytuje, jaké jsou typy a podmínky půjček). Následně je 

rozebráno, jakým způsobem může Čína půjčky Africe využívat k posilování svého vlivu. V posledních 

letech dochází k poklesu čínských půjček, roste nicméně objem zahraničních investic. - Poznámky. 

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

Thomas Hale, Andy Lin, William Langley 

China’s trade surplus reaches record high   

Čínský obchodní přebytek dosahuje rekordních hodnot 

Financial Times, Vol. 2022, No. 40913 (15.1.2022), p. 4 

Podle oficiálních údajů dosáhl čínský přebytek zahraničního obchodu výše 676 miliard dolarů pro r. 2021, 

o 26 % více než v předchozím období. Data poukazují na čínskou dominanci v exportu, zejména v kontrastu 

s celosvětovým zpomalením zásobovacích řetězců. 

Abu Bakkar Siddique 

Impact of trade on inequality : new evidence of what, when, and where   

Dopad zahraničního obchodu na nerovnost : nové důkazy o tom, co, kdy a kde  

CESifo Economic studies, Vol. 67, (2021) No. 4, p. 405-439  

Studie se zaměřuje na dopady mezinárodního obchodu na nerovnost a ekonomický rozvoj. Na základě 

dat z celého světa autor ukazuje přímé dopady a snaží se tak vyvrátit existující poznatky studií, které 

tvrdí, že vztah mezi mezinárodním obchodem a příjmovou nerovností je nejednoznačný. Věnuje se 

především srovnání dopadů obchodní politiky a objemu obchodu na nerovnost jak před, tak i po zdanění 

a transferech. Autor přichází se zjištěním, že mezinárodní obchod prohlubuje nerovnost jen před zdaněním, 

zatímco po zdanění a transferech tento efekt vymizí. Výsledky potvrzují také teorém o prohlubující se 

nerovnosti v bohatých ekonomikách po otevření se mezinárodnímu obchodu, zatímco v chudých 

ekonomikách se tato nerovnost zmenšuje. Autor dále upozorňuje na důležitost silného sociálního státu, 

aby se zamezilo vysoké vnitrostátní příjmové nerovnosti při účasti na mezinárodním obchodě. - 

Poznámky.  

Anna Dias 

Introduction: a special issue on trade and Africa   

Úvodník: zvláštní číslo k zahraničnímu obchodu a Africe 

Global trade and customs journal, Vol. 16, (2021) No. 11-12, p. 556-557  

V úvodníku k monotematické sekci, jež se zabývá zahraničním obchodem a Afrikou, jsou stručně 

představeny jednotlivé články v čísle. Týkají se různých aspektů Africké kontinentální zóny volného 

obchodu (AfCFTA) či např. dopadů evropského mechanismu uhlíkového vyrovnání na Afriku. 

Prezentovány jsou také rozhovory s představiteli celních správ různých afrických zemí. - Poznámky. -- 

Další příspěvky viz s. 558-611. 

Patricia Holmes 

Introduction: ACWL   

Úvodník: ACWL 

Global trade and customs journal, Vol. 16, (2021) No. 10, p. 493-494 

Autorka v úvodníku ke speciálnímu monotematickému číslu ke 20. výročí existence Poradního centra 

pro právo Světové obchodní organizace (Advisory Centre on WTO Law, ACWL) představuje obsah 

jednotlivých příspěvků v čísle. Většina článků reflektuje činnost ACWL a služby této organizace. 

Instituce, sídlící stejně jako WTO  v Ženevě, poskytuje právní a poradenské služby v oblasti práva 

Světové obchodní organizace zejména pro rozvíjející se a nejméně rozvinuté ekonomiky. - Poznámky. -- 

Jednotlivé články viz s. 495-554. 

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Tresor-Economics
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José Daniel Aromí 

Large current account deficits and neglected vulnerabilities   

Velké deficity běžného účtu a opomíjené zranitelnosti  

IMF Economic Review, Vol. 69, (2021) No. 4, p. 597-623 

Autor charakterizuje makroekonomická očekávání v případě zemí s velkými deficity běžného účtu. 

Za použití vzorku 50 rozvinutých a rozvojových ekonomik v období 1990-2017 ukazuje trendy ve 

vývoji běžného účtu. Cílem studie je změřit, do jaké míry analytici a ekonomové náležitě zvažují 

rizika spojená s velkými deficity běžného účtu a promítají je do tvorby vhodných politik. Výsledky 

vyhodnocení naznačují, že velké deficity běžných účtů jsou následovány systematickým negativním 

vývojem hospodářského růstu. - Poznámky.  

Guillaume Derrien, Raymond van der Putten 

More resilient supply chains after Covid-19 pandemic  [elektronický zdroj] 

Odolnější dodavatelské řetězce po pandemii nemoci covid-19 

Conjoncture, No. 9 (2021), p. 2-12  

Krátké shrnutí směřování světové ekonomiky v uplynulých letech, analýza dopadů pandemie covid-19 

na dodavatelské řetězce a nastínění možností, jak se do budoucna poučit z narušení dodavatelských 

řetězců během pandemie. Po tzv. „zlaté éře globalizace“ v 90. letech a na přelomu tisíciletí nastal 

útlum globalizace, došlo k posílení regionální koncentrace obchodu a vzrostl význam obchodu se 

službami. Pandemie narušila dodavatelské řetězce a ekonomiky různými kanály (uzavření určitých 

sektorů, zejména služeb; vznik poptávkového šoku; problémy s dodávkami; nedostatek surovin). 

V důsledku toho se otevřely diskuze, jak vybudovat odolnější řetězce, konkrétní kroky však nebudou 

jednoduché (vytvoření lokálních dodavatelských řetězců by mohlo rizika ještě zvýšit; rozvinuté země 

jsou čím dál závislejší na technologických znalostech z Asie; závislost západního světa na Číně a Indii 

ve farmaceutické oblasti v minulosti přinesla snížení nákladů). - Poznámky. Plný text dostupný z: 

https://economic-research.bnpparibas.com/Views/ConjoncturePublication.aspx?Lang=en-US  

Deanna Clark, Alexander Jeffery 

OFAC sanctions trends under the new Biden administration   

Trendy Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) v oblasti sankcí pod novou Bidenovou 

administrativou 

Global trade and customs journal, Vol. 16, (2021) No. 11-12, p. 623-632  

Autoři v příspěvku analyzují sankce uvalené americkým Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv 

(OFAC) po nástupu prezidenta J. Bidena do funkce. Mezi největší země, vůči kterým OFAC podnikl 

kroky, patří Čína, Barma a Mexiko. Jednotlivá opatření vůči daným zemím jsou detailněji odůvodněna 

a vyjmenována. Článek zároveň obsahuje vedle stručných statistik i seznam všech opatření OFAC od 

ledna 2021 podle zemí, které postihují. - Poznámky.  

Ewa Gwardzińska, Żaneta Gwardzińska  

Strengthening the enforcement of customs debt within the institution of customs debt 

security in the EU   

Posilování vymáhání celních dluhů v rámci institutu zajištění celního dluhu v EU  

Global trade and customs journal, Vol. 16, (2021) No. 11-12, p. 612-622  

Autorky charakterizují institut celního dluhu a zajištění celního dluhu dle celního kodexu Unie. 

V příspěvku mj. popisují právní ukotvení zajištění celního dluhu v evropské celní legislativě, právní 

principy vztahující se k zajištění celního dluhu i typy a formy celních jistot. - Poznámky.  

By Miguel Almunia, Pol Antràs, David Lopez-Rodriguez and Eduardo Morales 

Venting out : exports during a domestic slump   

Teorie „vent for surplus“ : vývoz během domácího poklesu 

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 11, p. 3611-3662 

Autoři analyzují na základě dat ze Španělska z let 2002-2013 souvislosti mezi domácím poptávkovým 

šokem a vývozem. Je zjištěno, že výrobní firmy, jejichž domácí odbyt klesl více, zároveň více 

vyvážely. Potvrdila se tak desetiletí stará teorie "vent-for-surplus" z oblasti mezinárodního obchodu. - 

Poznámky.  

https://economic-research.bnpparibas.com/Views/ConjoncturePublication.aspx?Lang=en-US
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Podnik a podnikání 

Petra Růčková, Nicole Škuláňová 

How selected macroeconomic factors affect the corporate profitability of transportation and 

storage companies in selected European economies  [elektronický zdroj] 

Jak vybrané makroekonomické faktory ovlivňují podnikovou ziskovost společností z odvětví 

doprava a skladování ve vybraných evropských ekonomikách 

Acta VŠFS, Vol. 15 (2021), No. 2, p. 176-197 

Autorky v příspěvku zkoumají vliv vybraných makroekonomických proměnných (růstu HDP, míry 

inflace, úrokové sazby, míry nezaměstnanosti, tvorby hrubého fixního kapitálu a měnového kurzu k euru) 

na ziskovost podniků ve střední a východní Evropě. Posuzováno bylo více než 25 000 podniků z oboru 

"doprava a skladování" v letech 2010-2018. Identifikovány byly mj. negativní dopady referenční 

úrokové sazby na podniky v daném sektoru. Plný text dostupný z: https://www.vsfs.cz/?id=3004-

archiv-archive  

Tabby Kinder, Robert Smith, Harriet Agnew, Sujeet Indap 

Oaktree calmly captures Evergrande’s castle   

Oaktree v poklidu zabírá hrad Evergrande 

Financial Times, Vol. 2022, No. 40931 (5.2.2022), p. 12  

Společnost Oaktree získala v rámci neschopnosti společnosti Evergrande splácet úvěry ve výši 400 a 

600 milionů dolarů, poskytnuté Oaktree, nemovitý majetek v severním Hongkongu, který byl jedním 

z předních projektů Evergrande. Neobvyklá akvizice kontrastuje zejména s oficiální čínskou státní 

linií využití realitního trhu k „všeobecné prosperitě“. Článek se blíže věnuje pozici Oaktree v čínském 

prostředí a možným negativním dopadům prodeje nabytého majetku.  

Jiří Dvořáček, Josef Tyll 

Role interního auditu v procesu due diligence [elektronický zdroj]  

Interní auditor, Sv. 2021, č. 3, s. 33-37 

Příspěvek přibližuje podstatu činnosti, která je označována jako due diligence (hloubková kontrola 

podniku). Zaměřuje se především na nejrozšířenější aplikaci této činnosti, a to v oblasti fúzí a akvizic, 

které budou bezpochyby jedním z ekonomických důsledků současné pandemie. Autoři se zamýšlejí, 

zda a jak do procesu due diligence v uvedené oblasti může být zapojen interní audit. Plný text 

dostupný z: https://www.interniaudit.cz/publikace/online-casopisy.php  

Jan Piotrowski 

The new interventionism : special report: business and the state   

Nový intervencionismus : zvláštní zpráva: podnikání a stát  

The Economist, Vol. 442, (2022) No. 9279, centr. sect. (12 p.) 

V průběhu dějin se střídají období, kdy stát do podnikání zasahuje více a kdy méně. Nyní se zdá, že 

nastává obrat, tj. období opětovných vyšších státních intervencí. Speciální příloha The Economist 

analyzuje čtyři oblasti, ve kterých nyní dochází ke zvýšeným zásahům států, zejména ve vyspělých 

zemích, ale i Číně - jsou jimi průmyslová politika, ochrana hospodářské soutěže, regulace mj. v oblasti 

životního prostředí či pracovních podmínek a zdanění nadnárodních podniků. K určitým změnám 

došlo již před pandemií. Dle článku nemusí nynější trend přinést dobré výsledky.  

Pojišťovnictví. Sociální péče 

András Simonovits 

Introducing flexible retirement : a dynamic model  [elektronický zdroj]  

Zavádění flexibilního důchodového věku : dynamický model 

Prague economic papers, Vol. 30 (2021), No. 6, p. 635-653  

V různých zemích postupně dochází vzhledem k rostoucí délce života ke zvyšování věkové hranice 

pro odchod do důchodu spolu s existencí dalších omezení (trest či odměna za předčasný, nebo naopak 

pozdější odchod do penze). V nových členských zemích EU, jako např. v České republice, fungují 

omezení jiného typu - je mj. určen minimální počet odpracovaných let pro odchod do důchodu (ČR) či 

https://www.vsfs.cz/?id=3004-archiv-archive
https://www.vsfs.cz/?id=3004-archiv-archive
https://www.interniaudit.cz/publikace/online-casopisy.php
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jsou stanoveny zvýhodněné podmínky pouze pro ženy a nikdo jiný nemůže odejít do penze dříve 

(Maďarsko). Typ omezení zavedený v nových členských zemích EU není podle autora spravedlivý ani 

společensky optimální. V souvislosti s tím je v příspěvku prostřednictvím speciálního modelu 

vyčísleno, jaké náklady by vyvolalo odstranění zmíněných omezujících podmínek. Součástí článku je 

také diskuze nad různým nastavením důchodového věku mezi členskými zeměmi EU (včetně ČR). - 

Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.788  

Kam zamíří pojistný trh?  

Profi poradenství & finance, Sv. 9, (2021) č. 12, s. 47-48 

Článek přináší shrnutí oblastí, na které se ve své činnosti zaměří vybrané pojišťovny působící v ČR 

v r. 2022. Patří mezi ně pokračující digitalizace, kterou zásadním způsobem ovlivnila pandemie covid-19, 

vylepšení produktů životního i neživotního pojištění, služby reagující na demografické změny a na 

stárnutí české populace (např. pojištění dlouhodobé péče, nové produkty k pojištění úrazu a nemoci, 

pojištění živnostníků, nová majetková pojištění i asistenční služby). Produktovou agendu budou v příštím 

roce do značné míry určovat také změny v legislativě.  

Peter Sika, Jarmila Vidová 

Reality and expectations of old-age pension savings in the pension system of the Slovak Republic  

[elektronický zdroj] 

Skutečnost a očekávání týkající se spoření na důchod v penzijním systému Slovenské republiky  

Národohospodářský obzor, Vol. 21 (2021), No. 4, p. 411-436  

Slovenský důchodový systém je v současné době vícepilířový, zároveň byl v průběhu posledních 15 let 

mnohokrát upravován, což do něj vnáší určitou nestabilitu. Autoři v příspěvku analyzují slovenský 

důchodový systém - posuzují udržitelnost systému a dále se mj. zaměřují na investiční strategie při 

spoření na stáří. Je mj. zjištěno, že slovenští občané preferují konzervativní strategie, které však nejsou 

optimální z dlouhodobého hlediska. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/ 

earchiv/2022/01/Narodohospodarsky_obzor_3_2021_str_411-434.pdf  

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Štěpán Skovajsa 

Big data jako nástroj pro determinaci temporálního a prostorového chování realitního trhu   

Soudní inženýrství, Sv. 32, (2021) č. 3, s. 21-26 

Článek vysvětluje efektivitu v kontextu realitního trhu, jak k neefektivitě přispívá neznalost trhu a 

kvůli tomu i například špatně provedený odhad tržní ceny. Poukazuje také na nedostatek vědeckých 

podkladů ohledně chování realitního trhu v České republice a nedostatek dat pro jeho celkový výzkum. 

Nakonec navrhuje big data přístup pro hlubší a detailnější výzkum chování realitního trhu v kontextu 

prostotu a času. - Poznámky.  

House party : residential property  

Domácí párty : nemovitosti určené k bydlení 

The Economist, Vol. 442, (2022) No. 9278, p. 53-54 

Ceny nemovitostí ve světě nepřestávají růst, a to ani navzdory utahování měnové politiky, ke kterému 

již začíná v některých zemích docházet (v článku je explicitně zmíněna jako příklad i Česká 

republika). Proč jsou dnes ceny tak vysoké a dojde někdy k jejich poklesu? Článek uvádí tři hlavní 

příčiny boomu a toho, proč se trend pravděpodobně nezmění: vzestup cen je na rozdíl od předchozích 

boomů tažen zajištěnými domácnostmi se stabilními příjmy a domácnosti nejsou nyní v porovnání s minulostí 

náchylné na růst úrokových sazeb (nehrozí v tak velké míře zabavování a nucený prodej nemovitostí, 

což by způsobilo pokles cen); změnily se preference domácností (tráví více času doma, např. i na 

homeoffice); nabídka nemovitostí určených k bydlení je omezená a nedostatečná (situaci komplikuje 

i nedostatek materiálu a pracovních sil). 

 

 

https://doi.org/10.18267/j.pep.788
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2022/01/Narodohospodarsky_obzor_3_2021_str_411-434.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2022/01/Narodohospodarsky_obzor_3_2021_str_411-434.pdf
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Kde se vyplatí koupit byt jako investici : na severu Čech se vložené prostředky vrátí za méně než 20 let  

Profi poradenství & finance, Sv. 9, (2021) č. 12, s. 12-14 

Článek seznamuje s výsledky analýzy realitního trhu v ČR se zaměřením na regionální výnosnost a 

návratnost investic do investičních bytů. Přibližuje zkoumaná kritéria týkající se investičního bytu 

v jednotlivých regionech (lokalita, cena, velikost a stav bytu, nájemné, výše splátky hypotéky) i faktory, 

které by měl pronajímatel zohlednit. Výsledky ukazují nejlepší návratnost investice v Mostě, 

Chomutově a v Ústí nad Labem. -- Více k pražským investičním nemovitostem na s. 15. – K investicím 

do nemovitostí v době rostoucí inflace viz s. 42-45. 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Pauline Fiedler, Jarko Fidrmuc, Fabian Reck 

Automation, digitalization, and income inequality in Europe   

Automatizace, digitalizace a příjmová nerovnost v Evropě 

Finance a úvěr, Vol. 71, (2021) No. 3, p. 203-219 

Autoři analyzují efekty automatizace a digitalizace průmyslu na příjmové nerovnosti v Evropě. 

Zkoumají dopad investic do průmyslných robotů a počítačového vybavení na neustále se zvyšující 

rozdíly v rozdělení příjmů ve společnosti. Autoři vyzdvihují zásadní dynamiku mezi technologickým 

pokrokem průmyslu a nerovnostmi ve společnosti. Výsledky ukazují, že hustota rozmístnění 

průmyslných robotů je přímo spojena se zvyšující se příjmovou nerovností, zatímco v případě 

počítačového vybavení a digitální technologie nebyl nalezen přímý důkaz, který by toto spojení 

potvrdil. Hlavním výsledkem je potvrzení hypotézy mzdové polarizace. Autoři vyzdvihují důležitost 

hypotézy v kontextu pandemie a následných formulací politik, které mohou mít značné dlouhodobé 

dopady na trh práce. - Poznámky.  

Carolyn M. Sloane, Erik G. Hurst, and Dan A. Black 

College majors, occupations, and the gender wage gap   

Studijní obory, povolání a genderová mzdová mezera  

The Journal of economic perspectives, Vol. 35, (2021) No. 4, p. 223-248 

Autoři se v příspěvku zabývají genderovou mezerou v platech u studijních oborů a povolání v USA. 

Konkrétně analyzují, do jaké míry je mzdová mezera ovlivněna tzv. tříděním ("sorting"), ke kterému 

dochází ještě před vstupem na trh práce. Je zjištěno, že obory s nižším mzdovým potenciálem častěji 

absolvují ženy a že jde o dlouhodobý jev. Analyzovány jsou dále rozdíly v průběhu času. - Poznámky.  

Tobias Gürtler, Philipp Frohn  

Die Kryptokarriere   

Kryptokariéra 

WirtschaftsWoche, Jg. 2022, Nr. 3, S. 92-94  

Stále více firem hledá odborníky na blockchain. Článek zodpovídá otázky, proč by tento sektor měl 

v Německu i nadále růst a pro koho by se nyní mohla vyplatit změna zaměstnání.  

Filip Červenka 

Employer of last resort for the Czech Republic  [elektronický zdroj]  

Zaměstnavatel poslední instance na příkladu České republiky 

Prague economic papers, Vol. 30 (2021), No. 6, p. 748-767  

Autor se v článku zabývá dopady případného zavedení programu zvaného "zaměstnavatel poslední 

instance" (employer of the last resort, ELR) v českém prostředí. Účelem programu, v rámci něhož by 

stát nabídl práci každému, kdo by o ni měl zájem, je snížení nedobrovolné nezaměstnanosti, chudoby a 

příjmových nerovností. Jedná se o makroekonomický nástroj představený neokeynesiánskými 

ekonomy v 60. letech 20. století. Z výsledků vyplývá, že program výrazně snižuje nezaměstnanost a 

nerovnost příjmů, na příjmovou chudobu má však pouze omezený vliv. Náklady programu by v ČR 

činily méně než 1 % HDP. V příspěvku jsou citovány i závěry dřívějších studií o dopadech ELR pro 

jiné země. - Poznámky. Plný text dostupný z: http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2022/01/ 

Prague_Economic_Papers_6_2021_s.748-767.pdf  

http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2022/01/Prague_Economic_Papers_6_2021_s.748-767.pdf
http://knihovna.mfcr.cz/earchiv/2022/01/Prague_Economic_Papers_6_2021_s.748-767.pdf
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Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček 

Gender pay gap in the Czech Republic : its evolution and main drivers  [elektronický zdroj]  

Genderová mzdová mezera v České republice : její vývoj a hlavní činitelé  

Prague economic papers, Vol. 30 (2021), No. 6, p. 675-723  

Příspěvek analyzuje na základě dat z výběrového šetření EU-SILC z let 2006-2017 velikost tzv. genderové 

mzdové mezery (gender pay gap, GPG) v České republice. Je určeno, nakolik ke mzdové mezeře 

přispívá tzv. "efekt vybavení" (endowment effect); "efekt mzdové struktury", nazývaný také jako efekt 

koeficientu (coefficient effect), a jaká část mzdové mezery zůstává nevysvětlena. Konkrétním 

nejvýznamnějším faktorem, který vede ke vzniku genderové mzdové mezery, je rodičovství. Autoři 

dále v příspěvku hodnotí vývoj GPG v ČR v čase a posuzují velikost GPG pro různé demografické 

skupiny. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.18267/j.pep.787  

Martin Drtina 

Chybějící očkování jako důvod výpovědi   

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 12, s. 18-21 

Úvaha nad možným zavedením povinného očkování proti nemoci covid-19 u některých profesí v ČR a 

nad vymáháním této povinnosti. Autor domácí situaci porovnává s praxí v USA, s tamními způsoby 

motivace pracovníků k podstoupení očkování (zejména poskytnutí finančního bonusu) a na základě 

názorů odborníků zvažuje, zda je možné v ČR různé typy odměn poskytnout bez obavy, že by byly 

považovány za diskriminační. Věnuje se také otázce vynucení očkování ze strany zaměstnavatele a 

možnému ukončení pracovního poměru výpovědí pro nesplnění požadavků pro výkon práce.  

Monika Daňová, Ivana Kravčáková Vozárová  

Kvantifikácia vplyvu zmien a zdrojov hospodárskeho rastu na elasticitu trhu práce v krajinách 

Európskej únie   

Politická ekonomie, Sv. 69, (2021) č. 6, s. 669-688  

Autorky zkoumají citlivost zaměstnanosti na hospodářský růst a přetrvávání vlivu hospodářského 

růstu na zvyšování zaměstnanosti v členských státech EU. Zaměřují se na důležitost vlivu vybraných 

faktorů, které se běžně používají k identifikaci rozdílů mezi ekonomikami. Analyzují vliv kvantitativního 

hospodářského růstu a jeho kvalitativních složek na elasticitu zaměstnanosti. Předmětem analýzy byla 

panelová data charakterizující míru a zdroje hospodářského růstu, zaměstnanost pracovní síly a jejich 

vzájemný vztah ve státech EU v období 2000-2019. Autorky uvádějí, že elasticita zaměstnanosti ve 

vztahu k hospodářskému růstu je napříč sledovanými zeměmi rozdílná, vždy ale souvisí se změnami 

ekonomického výkonu jen parciálně. Pozitivní vliv růstu na zaměstnanost je obvykle se zpožděním 

jednoho roku oslaben působením zvýšení produktivity práce. - Poznámky.  

By Andreas R. Kostøl and Andreas S. Myhre 

Labor supply responses to learning the tax and benefit schedule   

Reakce nabídky práce na zjištění nových informací o nastavení systému daní a dávek  

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 11, p. 3733-3766 

Autoři v příspěvku analyzují faktory, které ovlivňují nabídku práce na norském pracovním trhu. 

Konkrétně je zjišťován vliv nastavení systému daní a dávek a informovanosti veřejnosti o tomto 

nastavení na výši výdělků (resp. jejich elasticitu). Mzdová elasticita byla ovlivněna zasláním 

informačních dopisů ze strany úřadů o nastavení systému části veřejnosti. - Poznámky.  

Cyprien Batut, Chakir Rachiq 

Labour market discrimination : how is it measured and what is its economic cost?  [elektronický zdroj] 

Diskriminace na trhu práce : jak se měří a jaké jsou její ekonomické náklady? 

Trésor-economics, No. 293 (2021), p. 1-8 

O diskriminaci na trhu práce ve Francii. Autoři v příspěvku rozebírají diskriminaci na trhu práce z právního 

hlediska a zabývají se metodami jejího měření (experimentální přístup, nepřímý přístup prostřednictvím 

ekonometrických studií, subjektivní přístup na základě výzkumu vnímání diskriminace). Následně jsou 

shrnuty ekonomické dopady diskriminace na trhu práce (zejména jde o škodlivý dopad na participaci na 

trhu práce) a různé kategorie opatření proti diskriminaci, které již byly ve Francii zavedeny. - 

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

https://doi.org/10.18267/j.pep.787
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Jan Grepl 

Povinné testování zaměstnanců   

Právní rozhledy, Sv. 29, (2021) č. 23-24, s. 830-834 

Blíže k zavedení povinného testování zaměstnanců při výkonu závislé práce jako nástroje pro předcházení 

šíření koronaviru SARS-CoV-2 v březnu 2021 v ČR a k povinnosti zaměstnance podstoupit 

preventivní test před vstupem na pracoviště z hlediska lidskoprávního, zpracování osobních údajů 

i pracovněprávního. Autor hledá odpovědi na otázky, zda je vykonání laického testu na pracovišti 

podmíněno souhlasem zaměstnance se zásahem do jeho osobnosti; na základě jakého právního důvodu 

zaměstnavatel zpracovává osobní údaje získané testováním zaměstnanců a jaké jsou možné následky 

odmítnutí podrobit se testu ze strany zaměstnance? Objasňuje také, zda je zaměstnavatel oprávněn na 

základě tohoto odmítnutí jednostranně rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením pracovního 

poměru nebo výpovědí. - Poznámky.  

Remote prospects  

Život na dálku 

The Economist, Vol. 442, (2022) No. 9279, p. 65 

Výroční zasedání Americké ekonomické asociace proběhlo v lednu 2022 pouze virtuálně. Tématem části 

příspěvků se stala budoucnost po pandemii, resp. práce na dálku a její důsledky (stěhování se z nákladných 

měst s dopady na nekvalifikovaná pracovní místa či vlivem na produktivitu) i další témata (investice 

firem po pandemii). Příspěvek shrnuje hlavní myšlenky ekonomů prezentované na konferenci.  

Daniel Dombey, Martin Arnold 

Spain’s booming labour market fails to propel GDP growth   

Španělský kvetoucí trh práce nestačí na rozjezd HDP  

Financial Times, Vol. 2022, No. 40934 (9.2.2022), p. 3 

Španělský pracovní trh zažívá částečné zotavení. I přes vysokou 13% nezaměstnanost je více než 

1/3 pracovních míst v EU vytvořena právě ve Španělsku. I přes rozvoj pracovního trhu zůstává 

španělské HDP o 4 % nižší, než před pandemií. Článek blíže rozebírá skladbu španělského pracovního 

trhu a otázku, jak se tamní ekonomika vyrovná s tlakem na růst mezd.  

Andrea Tomášková, Roman Śmietański 

The rise or decline of craft trades? : evidence from Czech Republic and Poland  [elektronický zdroj] 

Vzestup nebo ústup řemeslných oborů? : přehled z České republiky a Polska 

Acta VŠFS, Vol. 15 (2021), No. 2, p. 131-154 

Přehledový článek zkoumá vybrané aspekty řemeslných oborů v Polsku a České republice. Autoři se 

snaží nalézt odpovědi na několik otázek - do jaké míry je mladá generace motivována k podnikání; do 

jaké míry se mladí lidé nejprve nechávají zaměstnat, než začnou sami podnikat; nakolik jsou řemeslné 

obory přitažlivé pro mladou generaci a zda jsou pro ně atraktivní obory, na kterých je založena česká a 

polská ekonomika (strojírenství a výroba). Výzkum byl proveden s využitím analýzy sekundárních 

dat. Určeny jsou trendy v konkrétních oborech (jaká zaměření jsou na vzestupu a jaká stagnují). Plný 

text dostupný z: https://www.vsfs.cz/?id=3004-archiv-archive  

Update in progress  

Na modernizaci se pracuje  

The Economist, Vol. 442, (2022) No. 9280, p. 69 

Již dlouhá léta se hovoří o tom, že robotizace a umělá inteligence nahradí lidskou práci. Podobná slova 

zaznívala i na počátku pandemie, kdy došlo v USA k prudkému růstu nezaměstnanosti. Nyní je však 

nezaměstnanost v rozvinutých zemích poměrně nízká a nezdá se, že by stroje měly lidskou práci v nejbližší 

době nahradit: i v Japonsku či Jižní Koreji (zemích s vysokou mírou robotizace) je nezaměstnanost 

velmi nízká. Pohledy na možné dopady automatizace na pracovní trh mění i ekonomové. Příspěvek 

představuje aktuální odborné názory, které hovoří o prospěšných dopadech automatizace na zaměstnanost. 

 

 

https://www.vsfs.cz/?id=3004-archiv-archive
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Zkrácené obsahy časopisů 

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

Práce a mzda 

Sv. 70, (2022) č. 1 

Příspěvek v době částečné práce (s. 7-16); Povinný podíl za rok 2021 (s. 22-28); Povinnost zaměstnavatele 

přijmout přiměřené opatření: co konkrétně si pod tímto pojmem představit - antidiskriminace zdravotně 

postižené osoby (s. 29-31); Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v roce 2022 (s. 32-35); Změna 

zdravotní pojišťovny a její dopady (s. 36-40); Povaha lékařského posudku o zdravotní způsobilosti - 

rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1096/2021 (s. 47-49). 

Právo 

Václav Bednář 

Dědická nezpůsobilost – jak je to s okamžikem naplnění skutkové podstaty   

Bulletin advokacie, Sv. 2021, č. 12, s. 36-38 

Článek se zabývá problémem při výkladu otázky, kdy má dojít k naplnění jednotlivých skutkových 

podstat dědické nezpůsobilosti. Na základě historického srovnání vývoje jednotlivých skutkových 

podstat se autor snaží vyvrátit dosavadní pohled na tuto problematiku a dochází k závěru, že není 

důvod, aby se jednotlivé skutkové podstaty posuzovaly odlišně. - Poznámky.  

Šimon Klein 

Elektronizace notářství v praxi   

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 12, s. 26-29 

Článek přibližuje dosavadní praktické zkušenosti s novou úpravou notářského řádu, která byla 

provedena zákonem č. 300/2021 Sb. s účinností od 1.9.2021. Zákon především implementuje 

evropskou směrnici č. 2019/1151/EU a týká se využívání digitálních nástrojů a postupů v právu 

obchodních společností. Autor upozorňuje na vznik elektronické evidence ověřených podpisů a sbírky 

listin, což jsou opatření pro odhalování padělaných dokladů a proti pozměňování veřejných listin 

sepisovaných notáři. Další inovací v rámci elektronizační novely je zavedení možnosti sepisovat 

vybrané notářské zápisy a ověřovat elektronické podpisy na dálku. Autor popisuje praxi 

elektronického zakládání obchodních společností, jeho podmínky i dosavadní zájem českých subjektů 

o tuto notářskou službu. V závěru charakterizuje i nesporný potenciál využití notářských zápisů na 

dálku do budoucna. 

Jan Hájek 

Hranice skutkové podstaty trestného činu daňového aneb nullum crimen sine lege   

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 4, s. 28-31  

Úvaha nad tím, zda stanovená hranice pro naplnění skutkové podstaty trestných činů daňových opravdu 

slouží k postihnutí společensky škodlivých situací, kdy není dostačující sankce za spáchání daňověprávního 

deliktu dle daňového řádu. Autor představuje historicko-právní pohled na vznik trestnosti odvozené 

od výše újmy způsobené státu i právní vymezení hranice trestnosti u jednotlivých trestných činů 

daňových od r. 1950 do současnosti. Následně rozebírá ekonomické aspekty hranice skutkové podstaty 

trestných činů daňových i její právní podstatu. Hodnotí, že je možné pozorovat určitou dichotomii 

mezi aktuální výší hranice skutkové podstaty zachycenou v trestním zákoníku a uvedenými 

doktrinálně-ekonomickými a právními aspekty. Polemizuje s přiměřeností samotné hranice většího 

rozsahu tak, jak je vymezena v platném trestním právu hmotném pro daňové delikty. - Poznámky.  

Jaroslav Denemark 

Kam jsme se posunuli od zrušení směrnice o uchovávání údajů   

Právník, Sv. 160, (2021) č. 12, s. 1054-1070 

Problematika ochrany základních práv na soukromí a ochrany osobních údajů v době rychlého rozvoje 

nových komunikačních technologií ze strany Evropské unie. Autor hodnotí reakci EU na nové 

technologické výzvy v dané oblasti, jejich vhodnost a efektivitu i přístup legislativy a judikatury ke 

střetu práva na soukromí a ochranu osobních údajů s jinými právy ve světle moderních technologií. 
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Zaměřuje se na úpravu preventivního uchovávání provozních a lokalizačních údajů o elektronické 

komunikaci u poskytovatelů telekomunikačních služeb (uchovávání údajů) na území Evropy. Autor 

ukazuje, že bohatá judikatura SDEU stanovuje určitá kritéria, jak do právních řádů členských států 

včlenit uchovávání lokalizačních a provozních údajů, nicméně zdůrazňuje, že je třeba na judikaturní 

vývoj reagovat unijní normou. - Poznámky.  

Pavel Mates 

Obec v zákoně o přestupcích   

Trestněprávní revue, Sv. 20, (2021) č. 4, s. 232-235 

Při přípravě zákona o odpovědnosti za správní delikty se diskutovalo o tom, zda obce mohou být 

pachateli správních deliktů a zda by v tomto zákoně nemělo být výslovně zakotveno ustanovení, které 

by je z takového postavení vyloučilo. Nakonec byla zvolena varianta, podle níž takové ustanovení není 

nutné. Obce mohou nést odpovědnost v případě, že vystupují jako adresáti veřejnoprávních 

povinností. V článku je pak podrobně rozebrána právní úprava postavení obcí, resp. jejich orgánů, při 

projednávání správních deliktů, jak vyplývá ze zákona o odpovědnosti za správní delikty a z obecné 

úpravy správního řádu. Článek je rozdělen do dvou kapitol: Obec jako pachatel přestupku; Obec jako 

subjekt řízení. - Poznámky.  

Kateřina Staňková  

Plošná pandemická opatření s celostátním dopadem   

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 12, s. 50-53 

Příspěvek přibližuje tři právní režimy, v rámci kterých byla od března 2020 prováděna vládou ČR a 

ministerstvem zdravotnictví normativní činnost v souvislosti s krizovou situací vyvolanou pandemií 

nemoci covid-19, a věnuje se soudnímu přezkumu některých typů proticovidových opatření. Podrobněji 

představuje rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ve věci přezkumu pandemických 

opatření z listopadu 2021 (č. j. 4 Ao 3/2021-117). Rozšířený senát se v komentovaném usnesení 

důkladně zabýval smyslem zákona o ochraně veřejného zdraví i pandemického zákona, specifickými 

okolnostmi vzniku pandemického zákona a záměrem zákonodárce. Dospěl k závěrům, že mimořádné 

opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku lze vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo 

omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami; není-li ohniskem 

nákazy celá ČR, nelze předpokládat, že osobou podezřelou z nákazy je každý. Správní orgán dále může 

zakázat nebo nařídit jen takové „další určité“ činnosti, které jsou typově obdobné konkrétnějšímu 

vymezení činností uvedených v předchozích položkách výčtu mimořádných opatření. - Poznámky.  

Michaela Koblasová, Daniel Kinkor 

Přehled judikatury: kdy vzniká nárok na náhradu ušlého zisku   

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 12, s. 30-35 

Podle ÚS musejí být požadavky na prokázání ušlého zisku přiměřené konkrétní činnosti poškozeného, 

tyto požadavky judikatura označuje jako předpoklady pravidelného běhu věcí. Článek uvádí přehled, 

jak Nejvyšší soud posoudil konkrétní nároky na náhradu v rámci jednotlivých skupin škodních 

událostí, ať už předpoklady pravidelného běhu věcí vedoucího k zisku shledal, či nikoliv. Na základě 

přehledu judikatury autoři dovozují základní aplikační vzorce pro naplnění předpokladů pravidelného 

běhu věcí. Podle rozhodovací praxe se zásadně nenahrazuje ušlý zisk z neuskutečněného záměru, 

který zůstal „na papíře“ a pro jeho realizaci nevykonal žalobce žádné relevantní přípravy. Autoři 

zdůrazňují, že se relevantní soudní rozhodnutí nemusí jevit na první pohled zcela jednotná, protože 

jsou založena na posouzení konkrétních skutkových okolností. - Poznámky.  

Petr Čech 

Revoluce v právní úpravě rozkrývání skutečných majitelů obchodních korporací   

Bulletin Komory daňových poradců, Sv. 2021, č. 4, s. 32-44  

Příspěvek přibližuje zásadní reformu dosavadních pravidel pro rozkrývání skutečných majitelů 

obchodních korporací, kterou přináší zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, a doprovodný 

zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu. Autor se zaměřuje na změny týkající se především okruhu evidujících osob a jejich 

skutečných majitelů, dále na úsilí, jež musí evidující osoba vynakládat, aby shromáždila údaje 
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potřebné k zápisu do evidence, a rovněž na citelné sankce spojené s porušením povinností uložených 

evidujícím i dalším osobám. Charakterizuje nové vymezení skutečného majitele, osobu koncového 

příjemce, osobu s koncovým vlivem i skutečného majitele ve specifických případech. Následně 

představuje přestupky při plnění povinností ve vztahu k evidenci a výši pokut, soukromoprávní sankce 

za neplnění těchto povinností i přechodná ustanovení k nové úpravě evidence. 

Dominik Beránek 

Rozhodnutí o rozkladu   

Správní právo, Sv. 54, (2021) č. 8, s. 478-486 

Rozklad je chápán jako řádný opravný prostředek proti prvoinstančním rozhodnutím ústředních orgánů 

státní správy. Vytváří dostatečný prostor pro odstranění těch nezákonných rozhodnutí správních 

orgánů, která pro absenci nadřízeného správního orgánu nelze napadnout odvoláním. S přijetím 

nového správního řádu z r. 2004 prodělal institut rozkladu některé podstatné změny, mimo jiné došlo k nové 

úpravě forem rozhodnutí. Autor upozorňuje na převládající názor v praxi, že § 152 odst. 6 správního 

řádu je třeba vykládat tak, že na možnost zrušení rozhodnutí se nevztahuje podmínka plného vyhovění 

rozkladu. V článku tento názor rozebírá a domnívá se, že by od současného pojetí mělo být upuštěno. - 

Poznámky.  

Anna Zemandlová  

Účel insolvenčního řízení   

Právní rozhledy, Sv. 29, (2021) č. 23-24, s. 809-814 

Autorka se nejprve věnuje základním pojmovým a teoreticko-právním souvislostem účelu v právu a 

povaze insolvenčního řízení včetně jeho vztahu k civilnímu procesu. Poté shrnuje základní teze 

týkající se vymezení účelu insolvenčního řízení a jeho povahy. Uvádí, že insolvenční řízení je jedním 

z druhů soudního řízení v civilních věcech, slouží k ochraně subjektivních práv osob dotčených 

dlužníkovým úpadkem (věřitelů) spočívající ve zjištění a spravedlivém uspokojení jejich pohledávek. 

Otázkou je, zda mu lze vedle co nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení věřitelů přisuzovat 

rovněž sanační funkci, a jaký je případně vzájemný vztah obou těchto cílů. - Poznámky.  

Lucie Jurečková 

Uhrazené plnění dle č. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. aneb k některým nejasnostem 

milostivého léta z pohledu exekučního práva   

Právní rozhledy, Sv. 29, (2021) č. 22, s. 784-788 

Autorka nejprve shrnuje podmínky zastavení exekuce v rámci akce tzv. milostivé léto dle zákona 

č. 286/2021 Sb. Dále příspěvek odpovídá na několik otázek vyvstávajících z čl. IV bodu 25 zákona 

č. 286/2021 Sb., který novelizuje občanský soudní řád a exekuční řád. Vyjasňuje, v jakých případech 

je plnění, které bude soudnímu exekutorovi připsáno na účet od 28.10.2021 do 28.1.2022 možné 

považovat za plnění uhrazené povinným dle cit. ustanovení. Rozebírá, zda je uhrazeným plněním 

pouze plnění zaslané soudnímu exekutorovi bez skutečného provedení exekuce, nebo i plnění soudním 

exekutorem vymožená některým způsobem provedení exekuce, např. srážkami ze mzdy a další 

související otázky. - Poznámky.  

Markéta Šlejharová 

Věřejné údaje o svěřenském fondu. Část 1.,  Evidence fondů  

Právní rádce, Sv. 29, (2021) č. 12, s. 42-45 

Tento díl seriálu o svěřenských fondech se zaměřuje na evidenci svěřenských fondů. Zápis do této 

evidence je povinný pro všechny svěřenské fondy, a to i pro zahraniční, které působí na území ČR, a 

samotný svěřenský fond vzniká teprve zápisem do evidence svěřenských fondů. Autorka upozorňuje 

na omezení vyhledávání informací z evidence pro běžného uživatele od března 2021. Dále se věnuje 

přehledu povinně zapisovaných údajů a přehledu dokumentů, které se povinně zakládají do sbírky listin. 

Seznamuje též s typy veřejně dostupných údajů (základní identifikační údaje fondu a svěřenského 

správce) i neveřejných údajů zapisovaných do evidence (o zakladateli, obmyšleném a osobách 

vykonávajících dohled nad správou majetku ve fondu, statut svěřenského fondu, smlouva o zvýšení 

majetku atd.). Zmiňuje také možnost výjimek ze zákazu zpřístupnění údajů. - Poznámky. -- Čtvrtý 

příspěvek ze seriálu věnovaného svěřenským fondům (Právní rádce č. 9/2021 - č. 2/2022). 
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Účetnictví 

Bert Fröndhoff 

Durchblick dank KI   

Vhled díky umělé inteligenci 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 19 (27.1.2022), S. 18-19 

Bližší pohled na využití umělé inteligence a strojového učení pro analytické účely v oblasti finančního 

dozoru. Článek zmiňuje projekty předních auditorských firem (PwC, EY, KPMG a Deloitte), od nichž 

si jejich vývojáři slibují efektivnější zpracování rostoucího množství dat, efektivnější odhalování 

slabých míst a datovou analýzu celkově, ale i případných zpronevěr či rozpoznávání rizik, jak je 

uvedeno na příkladu kanadské firmy Mindbridge, která svůj software vyvíjí ve spolupráci s německou 

firmou 5FSoftware. 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Auditor 

Sv. 28, (2021) č. 9 

Audit je puzzle - specialisté v auditu (s. 5-6); Experti a využití jejich práce v auditorské profesi (s. 7-11); 

IT specialista při auditu (s. 11-18); Expert na oceňování v auditu (s. 19-20); Specialisté na audit 

derivátů (s. 21-25); Novinky v práci znalců: rozhovor s Jiřím Hlaváčem, partnerem ve skupině TPA 

ČR (s. 25-27); Povinnost zapisovat do evidence skutečných majitelů manžela/manželku: dotazy a 

odpovědi z oblasti metodiky auditu (s. 27-28). 

Účetnictví v praxi  

Sv. 26, (2022) č. 1 

Daňové a účetní novinky v roce 2022 (s. 4-8); Změny ve mzdové oblasti od 1.1.2022 (s. 9-14); 

Paušální daň za uplynulý rok 2021 a v roce 2022 (s. 15-19); DPH u tuzemských obchodních transakcí - 

VIII. část (s. 20-23); Vypořádací podíl s.r.o.- právně, účetně a daňově (s. 24-31); Technické 

zhodnocení majetku v účetní praxi (s. 32-35); Změny ve zdravotním pojištění od 1.1.2022 (s. 36-38). 

Veřejná správa 

Kamil Jelínek, Jiří Votrubec  

Jednací řízení s uveřejněním : prakticky a na příkladech   

Veřejné zakázky, Sv. 2021, č. 6, s. 33-35  

Jednací řízení s uveřejněním je jedním z druhů zadávacích řízení v nadlimitním režimu. Autoři 

rozebírají charakter a zákonné podmínky použití jednacího řízení s uveřejněním a následně uvádějí, že 

zákon o zadávání veřejných zakázek neukládá zadavateli povinnost, aby splnění podmínek pro zadání 

veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním v zadávací dokumentaci deklaroval. Nicméně doporučují 

zadavatelům, aby vyhotovili podklady o naplnění konkrétní zákonné podmínky podle § 60 ZZVZ. 

V další části se pak autoři věnují interpretaci a aplikaci vybrané podmínky, konkrétně nutnosti, aby 

součástí plnění veřejné zakázky byl i návrh řešení nebo inovativní řešení. - Poznámky. -- Viz také 

Veřejné zakázky v praxi č. 1/2022, s. 48-51. 

Pavel Loutocký, František Kasl 

Potenciál a úskalí identifikačních služeb bankovní identity   

Právník, Sv. 160, (2021) č. 12, s. 1038-1053 

Autoři přibližují současné prostředí nástrojů pro elektronickou identifikaci v ČR s důrazem na novou 

službu bankovní identity. Ta umožňuje uživatelsky přívětivý přístup do portálů e-governmentu 

bankovním klientům za využití jejich přihlašovacích údajů do online bankovnictví. Popisují strukturu 

a právní úpravu tohoto nového nástroje elektronické identifikace a podrobně se zaměřují na 

identifikační služby, které jsou skrze sjednocený přístup bankovních institucí nabízeny v soukromoprávním 

kontextu prostřednictvím služby BankID. Autoři dále kriticky hodnotí silné a slabé stránky především 

ve srovnání s významnými existujícími alternativami (např. Google Account, Facebook Login). 
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Diskutují také úroveň bezpečnosti bankovní identity jako nástroje pro přístup do širokého spektra 

portálů s citlivými údaji jednotlivce. Analyzují problematické aspekty jejího fungování a zvažují 

možnosti eliminace popsaných překážek. V závěru představují technologicky inovativní řešení tzv. 

systém atributové autentizace a možný přínos jeho nasazení v identifikačních službách. - Poznámky. 

Gabriela Švancarová 

PPP projekty jsou cesta, ale je třeba postupovat s rozumem   

Veřejné zakázky, Sv. 2021, č. 6, s. 56-61  

Na rozdíl od klasických veřejných zakázek, kdy se cesty zhotovitele a zadavatele rozdělí po dokončení 

projektu, je pro partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) typická dlouhodobost vztahu mezi 

veřejným a soukromým subjektem. Článek rozebírá, kdy je vhodné PPP projekty využít, jaké jsou 

jejich výhody a nevýhody i kdy je naopak lepší zvolit jinou cestu. Shrnuje typově vhodné projekty pro 

PPP i některé zkušenosti ze zahraničí. 

Veronika Vároši 

Vliv sociálních sítí na činnost veřejné správy – hrozba, nebo příležitost?   

Interní auditor, Sv. 2021, č. 2, s. 17-19 

S příchodem nových digitálních médií se proměnil způsob, jakým fungují orgány veřejné správy. 

Zatímco v minulosti komunikovaly úřady především mezi sebou a s žadateli měly jednostranný 

styk, s příchodem moderních technologií byly postaveny do nové role, kdy musí mnohem častěji a 

intenzívněji komunikovat s širokou veřejností. To velmi posílilo strategie a potřeby public relations. 

Namísto doposud dominantních tiskových zpráv a věstníků se významná část komunikace přesunula 

do virtuálního prostoru na sociálních sítích. Je to dobré, nebo zlé? Je to především výzva. A je správné, 

že ji úřady berou vážně. Plný text dostupný z: https://www.interniaudit.cz/publikace/online-casopisy.php 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 28, (2022) č. 1 

Možnosti optimálního nastavení daně z nemovitých věcí (1) (s. 12-13); Nerovnosti mezi příjmy krajů 

patrně hned tak brzy nezaniknou (s. 14-15); Co je syndrom nezdravých budov, a jak se mu vyhnout? 

Kvalita vnitřního prostředí v budovách je důležitá, nepodceňujte ji (s. 28-29); Chytrá města nejsou jen 

o technologiích, rozhoduje celková strategie (s. 32); Jak správně a bezpečně vybrat informační systém 

pro samosprávu (s. 33); Zřizovatelé škol během pandemie významně přispěli k úspěšnému distančnímu 

vzdělávání (s. 36-38); Jak se v naší zemi daří naplňovat vize moderní veřejné správy? (s. 39-40); 

Milostivé léto trvá až do konce ledna. Vědí o tom také vaši občané? (s. 44-45); Posílení řízení a 

kontroly veřejných financí se zaměřením na právní úpravu interního auditu (s. 50-51); Smluvní pokuta 

ve výši zkrácení nebo nepřiznání dotace (s. 52). 

Moderní obec : odborný časopis pro veřejnou správu  

Sv. 28, (2022) č. 2 

"Vodárenské dálnice" jsou jedním z atributů budoucnosti Česka (s. 10-13); Úroky a úvěry obcí: 

Panikaření není na místě. Vyplácí se klid a profesionální přístup (s. 14-17); Jak je rozprostřeno 

podnikání firem a živnostníků mezi kraje a velikostní kategorie obcí? (s. 18-19); Možnosti 

optimálního nastavení daně z nemovitých věcí (2.) (s. 20-23); Úloha měst při přechodu na oběhové 

hospodářství je nezastupitelná (s. 32-33); Technologické trendy veřejné správy pro rok 2022 (s. 38); 

Počet obyvatel Česka roste. Vyplývá to z výsledků Sčítání 2021 (s. 46). 

Veřejná správa 

Sv. 33, (2022) č. 1 

Nahlédnutí do programového prohlášení vlády (s. 4-6); Vít Rakušan: Čeká nás debata o odměňování 

členů zastupitelstev (s. 7); Velký přehled: Co se pro obce mění (s. 8-12); Zákon konečně definuje, co 

je autovrak. Výsledky se dostavily poměrně brzy (s. 13); Monika Němečková: Do pomoci se při 

pandemii zapojilo téměř dvanáct tisíc dobrovolných hasičů (s. 14-17); Metropolitní spolupráce má do 

budoucna velký potenciál (s. 18-21); Může občan požadovat projednání určité záležitosti na zasedání 

zastupitelstva obce? (s. 22-23); Povinnost loajality u státních zaměstnanců (s. 24-25); Služby nad 

https://www.interniaudit.cz/publikace/online-casopisy.php
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prostorovými daty zažívají bouřlivý rozvoj - digitální mapy (s. 26-27); Data mobilních operátorů 

pomáhají zpřesnit spádovost - služby veřejné správy (s. 30-31); Obecní znaky jsou symbolem 

občanské pospolitosti (s. 32-34); Participace a komunikace jsou předpokladem efektivnější strategie - 

management ve veřejné správě (s. 35); Nástroj na obnovu ekonomiky v centrech měst (s. 36-37); 

Kontinuální sociální práce s osobou s trestní minulostí (s. 38). 

Veřejné finance. Rozpočet 

Barry B. Anderson, Kim H. Burke  

Budgeting for loans and guarantees : the United States Federal Credit Reform Act  

[elektronický zdroj]  

Rozpočtování půjček a záruk : federální zákon o reformě úvěrů v USA 

OECD journal on budgeting, Vol. 21 (2021), No. 3, p. 1-28  

Autoři se zabývají zohledňováním rizika a nejistoty spojených s poskytováním úvěrů z veřejných 

zdrojů. V článku jsou na příkladu Spojených států ukázány nevýhody systému založeného na cash 

flow ("cash based accounting", "cash based budgeting") používaného v USA v minulosti a jsou 

popsány změny, ke kterým došlo díky federálnímu zákonu o reformě úvěrů (FCRA) z r. 1990. 

Následně jsou zhodnoceny zkušenosti získané během třiceti let od reformy. - Poznámky. Plný text 

dostupný z: https://doi.org/10.1787/84ea2b08-en  

By Marcel Henkel, Tobias Seidel, and Jens Suedekum 

Fiscal transfers in the spatial economy   

Fiskální transfery v prostorové ekonomice 

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 13, (2021) No. 4, p. 433-468 

Autoři se zabývají účinky přerozdělování daní ve prospěch chudších regionů na blahobyt, produktivitu 

a migraci. K výzkumu jsou použita data z Německa a model s asymetrickými regiony, mobilitou práce 

a nákladným meziregionálním obchodem. Je potvrzeno, že fiskální transfery vedou k nižším regionálním 

rozdílům. Dochází sice k poklesu výstupu na obyvatele, ale zároveň se zvyšuje blahobyt. - Poznámky.  

Jakub Pejcal, Lucie Hrůzová  

Funding a selected group of Czech NGOs from public resources   

Financování vybrané skupiny českých nestátních neziskových organizací z veřejných zdrojů 

Scientia et Societas, Vol. 17, (2021) No. 3, p. 105-117 

Výzkumná studie se zabývá financováním skupiny nestátních neziskových organizací (NGOs) s 

početnou členskou základnou, která se věnuje volnočasové práci s dětmi a mládeží, v Česku. 

Seznamuje s výsledky popisné analýzy 449 organizací sdružených v Junáku. Autoři analyzují význam 

veřejných zdrojů pro financování nestátních neziskových organizací tohoto typu (za období 2008 až 

2015) a identifikují a ověřují faktory ovlivňující míru veřejné podpory. Výsledky dokládají nárůst 

celkových finančních prostředků NGOs ve zkoumaném období; veřejné prostředky tvoří druhou 

nejvýznamnější kategorii příjmů v rozmezí 23 % až 28 % zjištěných příjmů. Modelové zjišťování 

hlavních určujících faktorů množství poskytnutých dotací z veřejných zdrojů ukázalo tři hlavní 

skupiny proměnných: počet a struktura členské základny, hospodářské výsledky organizace a 

množství dotací rozdělených danému počtu NGOs sídlících v regionu. 

Gerd Höhler 

Gefangen in der Schuldenfalle : Südeuropa   

Chyceni v dluhové pasti : jižní Evropa 

Handelsblatt, Jg. 2022, Nr. 3 (5.1.2022), S. 16 

Komentář ke zveřejněné studii Institut der deutschen Wirtschaft (IW) týkající se situace státního 

zadlužení v eurozóně. Studie rozebírá stávající výši dluhů jednotlivých států v kontextu debaty o budoucích 

změnách v kritériích Paktu stability a růstu. Dále se zabývá otázkou distribuce státního dluhu v rámci 

eurozóny. Popisuje také výsledky prognostických modelů nejzadluženějších států eurozóny až do r. 2040 

(Portugalska, Španělska, Francie, Itálie a Řecka). Dochází k závěru, že v rámci použitých modelů ani 

jeden ze zmíněných států nesníží dluh pod 60 % HDP. 

 

https://doi.org/10.1787/84ea2b08-en
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Jana Tepperová, Jan Pavel, Markéta Arltová 

Kvantifikace fiskálních dopadů uskutečněných reforem zdanění osobních příjmů v České republice   

Politická ekonomie, Sv. 69, (2021) č. 6, s. 651-668  

Společný podíl osobní důchodové daně a příspěvků na sociální zabezpečení je významnou částí 

daňových příjmů evropských států a výraznější úpravy v konstrukci daně z příjmů fyzických osob a 

pojistného s sebou přinášejí nemalé fiskální dopady. Cílem příspěvku je analýza fiskálních dopadů 

významných změn ve zdanění osobních příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění od r. 2000 v Česku 

na základě kointegrační analýzy časových řad a mikrosimulací provedených v modelu EUROMOD. 

Autoři rozebírají výhody a nevýhody metodických přístupů používaných ke kvantifikaci fiskálních 

dopadů daňových reforem. Poté shrnují význam a trendy zdaňování osobních příjmů a jejich vývoj v ČR, 

přinášejí výsledky makro- a mikroekonomického přístupu k odhadování fiskálních dopadů reforem a 

vzájemně je porovnávají. Zjištění ukazují, že výsledky obou přístupů jsou rozdílně využitelné při 

provádění ex ante odhadů daňových a pojistných příjmů. Přínosnost jednotlivých přístupů je blíže 

charakterizována. - Poznámky.  

Martin Zeman  

Odhad nákladů nezaměstnanosti a jejich odraz ve veřejných rozpočtech České republiky v období 

let 2017-2019   

Politická ekonomie, Sv. 69, (2021) č. 6, s. 627-650  

Autor identifikuje a kvantifikuje celkové náklady veřejných rozpočtů ČR spojené s modelovým 

příkladem středového nezaměstnaného. Dále je porovnává s jednotlivými výsledky a přístupy 

dosavadních výzkumů, které byly na toto téma v ČR publikovány. Rozebírá také význam a efektivnost 

hospodářsko-politických opatření souvisejících s dotací pracovních míst. Celkové ekonomické 

náklady nezaměstnanosti jsou rozděleny do dvou oblastí: přímé ekonomické náklady z pohledu 

veřejných rozpočtů (výdaje a ušlé příjmy státního rozpočtu, administrace nezaměstnaných) a 

indukované ekonomické náklady (způsobené snížením kupní síly v rámci ekonomiky), jejich kvantifikace 

je provedena za období 2017-2019. Příspěvek dokazuje, že i v době relativně nízké nezaměstnanosti 

jsou náklady nezaměstnanosti značné. - Poznámky.  

Scott Cameron, Peter Fontaine, Helmut Berger, Eddie Casey, Niku Määttänen 

OECD review of Finland’s Independent Fiscal Institution  [elektronický zdroj]  

Posouzení finské nezávislé fiskálné instituce ze strany OECD  

OECD journal on budgeting, Vol. 21 (2021), No. 3, p. 1-41  

Autoři v příspěvku předkládají výsledky posouzení finské nezávislé fiskální instituce ("IFI) ze strany 

OECD. Instituce vznikla v r. 2013, nyní funguje pod názvem "Team for Fiscal Policy Monitoring". 

Celkově je ičinnost úřadu hodnocena pozitivně - "IFI Team" je podle OECD důvěryhodný, nezávislý a 

technicky orientovaný. Přesto OECD doporučuje se zaměřit do budoucna na tři oblasti: institucionální 

ukotvení finské IFI (nyní je součástí Národního úřadu pro audit, což s sebou nese rizika), posílení 

analytické práce a informování o činnosti úřadu. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

https://doi.org/10.1787/16812336  

Scott Cameron, Peter Fontaine, Geert Langenus, Claire Murdoch, Viktor Novysedlak, Irēna Emīlia Švilpe 

OECD review of Latvia’s Fiscal Discipline Council  [elektronický zdroj]  

Posouzení lotyšské Rady pro fiskální disciplínu ze strany OECD  

OECD journal on budgeting, Vol. 21 (2021), No. 3, p. 1-37  

Lotyšská Rada pro fiskální disciplínu funguje od r. 2014, přičemž jejím úkolem je mj. dohled nad 

dodržováním fiskálních pravidel, schvalování prognóz používaných jako podklad pro státní rozpočet 

či posuzování udržitelnosti fiskální politiky státu. V článku jsou předloženy výsledky detailního 

hodnocení této instituce ze strany OECD. Dle OECD funguje úřad efektivně a v souladu s principy 

OECD pro nezávislé fiskální instituce ("IFI"). Do budoucna je doporučeno posílit analytický aparát 

instituce, aktualizovat zprávu o fiskální udržitelnosti v návaznosti na pandemii covid-19, s ústupem 

pandemie se soustředit na střednědobé a dlouhodobé fiskální problémy (namísto vydávání měsíčních 

zpráv), posílit spolupráci s výbory v parlamentu či upravit komunikaci, aby byla přístupnější pro 

běžnou veřejnost. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.1787/72e1c9b6-en  

https://doi.org/10.1787/16812336
https://doi.org/10.1787/72e1c9b6-en
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Nicol Scherie, Scott Cameron, Christina Håkanson, Stephen Kinsella, John Smidt 

OECD Review of the Irish Fiscal Advisory Council  [elektronický zdroj]  

Posouzení irské Rady pro fiskální záležitosti ze strany OECD  

OECD journal on budgeting, Vol. 21 (2021), No. 3, p. 1-55  

Irská Rada pro fiskální záležitosti byla zřízena v r. 2012 s cílem posílit irský fiskální rámec po finanční 

krizi. Jejím úkolem je kromě hodnocení a schvalování vládních prognóz a posuzování souladu s fiskálními 

pravidly také posuzování orientace rozpočtové politiky ("fiscal stance"). Podle OECD činnost instituce 

odpovídá mezinárodním standardům a její působení je hodnoceno obecně pozitivně. Součástí analýzy 

je i několik doporučení týkajících se mj. rozpočtu instituce, přístupu k informacím či jejího vedení. - 

Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.1787/bad25e52-en  

Matej Boór 

Ricardians in the European union : the role of fiscal rules   

Ricardiáni v Evropské unii : role fiskálních pravidel 

Finance a úvěr, Vol. 71, (2021) No. 3, p. 245-266 

Autor pracuje s potvrzením ricardiánské ekvivalence v členských státech EU. Na příkladu dluhové 

krize v eurozóně z let 2008-2009, po které široká veřejnost začala věnovat pozornost udržitelnosti 

veřejných financí, autor ukazuje, jak rostoucí vládní dluh ovlivňuje spotřební chování domácností v Evropské 

unii a v eurozóně. Výsledkem empirické studie autor potvrdil platnost ricardiánské ekvivalence 

v Evropské unii v časovém období 1995-2020, kdy meziroční změna vládního dluhu a odchylky od 

dodržování fiskálních pravidel skutečně tlumily růst výdajů domácností. Ukazuje, že řízení se 

fiskálními pravidly hraje klíčovou roli, protože jejich nedodržování může negativně ovlivnit spotřebu 

domácností. Důležitým výsledkem je také fakt, že východiskem rodinných rozpočtů evropských 

domácností je očekávaná míra státního dluhu v interakci s fiskálními pravidly. - Poznámky.  

Zlatica Peňáková 

Tax policy in the Slovak and Czech economies   

Daňová politika na Slovensku a v Čechách 

Politická ekonomie, Vol. 69, (2021) No. 6, p. 689-707 

Příspěvek zkoumá dopady fiskální politiky na ekonomiku ČR a SR prostřednictvím DSGE modelu. 

Autorka zjišťuje vývoj stavu veřejných financí za posledních dvacet let a možné vlivy snížení zdanění 

práce a kapitálu ve zkoumaných ekonomikách. Následně analyzuje, zda může zdanění spotřeby přispět 

k vyrovnání rozpočtu, a porovnává výsledky ČR a SR, i se zřetelem na odlišná omezení měnových 

politik. Výsledky naznačují vyšší citlivost ekonomiky na změny u příspěvků na sociální zabezpečení, 

než na daňové změny. Zvýšení zdanění práce je identifikováno jako nejvíce škodlivé pro hospodářský 

růst z dlouhodobého pohledu. Je zmíněno i aktuální snížení daně z příjmů fyzických osob v ČR. 

Autorka rovněž zjišťuje, že slovenská ekonomika je na změny v oblasti daní více citlivá než 

ekonomika česká. - Poznámky.  

Emily Owens and Bocar Ba 

The economics of policing and public safety   

Ekonomie policejní práce a veřejné bezpečnosti 

The Journal of economic perspectives, Vol. 35, (2021) No. 4, p. 3-28 

Autoři se v příspěvku věnují přímým a nepřímým nákladům na policii a jejími přínosy ve Spojených 

státech. Analyzován je způsob financování policie, vnímání policie ze strany veřejnosti, priority 

policie z různých úhlů pohledu (místní politici, veřejné rozpočty, federální vláda, občané), motivace 

policistů či související personální otázky. - Poznámky.  

Dirk-Jan Kraan 

The finance function of line ministries in the Netherlands  [elektronický zdroj]  

Finanční řízení na ministerstvech odpovědných za určitou oblast programu v Nizozemí 

OECD journal on budgeting, Vol. 21 (2021), No. 3, p. 1-26  

Autor se zabývá finančním řízením na tzv. "line ministries" (ministerstva odpovědná za určitou 

programovou oblast, tj. např. školství či zdravotnictví) v Nizozemí. Finančním řízením (finanční 

funkcí) se v článku rozumí vykonávání činností nezbytných pro formulování a implementaci rozpočtu. 

https://doi.org/10.1787/bad25e52-en
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V Nizozemsku má každé ministerstvo zřízeno vlastní finanční ředitelství (finance directorate). Úkolem 

útvarů je mj. i dohled nad výdaji úřadu (rozpočtová kontrola), určování priorit a dohled nad efektivitou 

(operativní řízení). Útvary fungují jako "malá ministerstva financí" uvnitř příslušného úřadu (finanční 

řízení je výrazně decentralizováno). Součástí článku je i analýza střednědobého rozpočtování v Nizozemí, 

které s decentralizací úzce souvisí. - Poznámky. Plný text dostupný z: https://doi.org/10.1787/b82fd512-en 

Zdravotnictví 

Jürgen Salz 

Pillen der Hoffnung   

Pilulky naděje 

WirtschaftsWoche, Jg. 2022, Nr. 3, S. 60-61  

Farmaceutické společnosti po celém světě dodávají léky proti koronaviru. Aktuální analýza ukazuje, 

že ne všechny přípravky pomáhají proti omikronové variantě. Německý kandidát, dříve neznámá firma 

Formycon, je považován za tajný tip. 

Zemědělství 

Tereza Lukavcová 

Ekonomické výsledky zemědělství   

Statistika & my, Sv. 11, (2021) č. 11-12, s. 34-35  

Článek seznamuje se základními ekonomickými údaji o vývoji zemědělství v Česku za období 2000-2020. 

Autorka komentuje trendy v agrárním sektoru a charakterizuje rozdílné výsledky a jejich příčiny 

v rostlinné a živočišné výrobě. Zdůrazňuje, že hrubá přidaná hodnota za zkoumané období má 

zvyšující se tendenci (z úrovně 30,4 mld. Kč v r. 2000 o 68,3 % na 51,2 mld. Kč v r. 2020). Celkový 

objem subvencí vstupujících do zemědělství se značně navýšil po vstupu ČR do Evropské unie a v r. 2020 

činil 38 mld. Kč. Grafy ukazují bazický index zemědělské produkce a vývoj průměrných ročních cen 

v letech 2000-2020. -- Viz i další příspěvky tematické přílohy Jak je na tom české zemědělství na s. 23-37. 

Životní prostředí 

Vincent Bouchet, Clémence Bourcet, Eléonore Cécillon, Sophie Lavaud 

Economic assessments of services provided by biodiversity  [elektronický zdroj]  

Ekonomické hodnocení služeb poskytovaných biodiverzitou 

Trésor-economics, No. 294 (2021), p. 1-11 

Mezivládní panel OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) publikoval v r. 2019 zprávu o biologické 

rozmanitosti. Autoři v příspěvku vycházejí z této zprávy a zabývají se službami spojenými s ekosystémem 

a biodiverzitou, uvádějí důsledky pokračující ztráty biologické rozmanitosti (včetně geografických 

rozdílů a rozdílů mezi různými sektory), popisují metody odhadování hodnoty zmiňovaných služeb 

(přístup založený na preferencích, nákladech či produkční funkci) a analyzují důsledky, které ze ztráty 

biologické rozmanitosti vyplývají pro hospodářskou politiku. - Poznámky. Plný text dostupný z: 

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

Kateryna Holzer 

The pending EU CBAM : quo vadis Switzerland?   

Projednávaný Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) v EU : kam kráčíš, 

Švýcarsko? 

Global trade and customs journal, Vol. 16, (2021) No. 11-12, p. 633-643  

Rozbor požadavků, které by měl splňovat případný švýcarský mechanismus uhlíkového vyrovnání na 

hranicích (carbon border-adjustment mechanism, CBAM), pokud by se země rozhodla jej zavést. 

Nejprve je v příspěvku stručně představen evropský systém CBAM, následně jsou diskutovány dopady 

na vývoz ze Švýcarska do EU vzhledem k silné provázanosti některých švýcarských sektorů s EU 

v obchodní oblasti; a poté je krátce komentováno možné zavedení vlastního CBAM ve Švýcarsku (bez 

https://doi.org/10.1787/b82fd512-en
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/tags/Tresor-Economics
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zavedení CBAM by mj. mohlo docházet ke zneužívání Švýcarska jako tranzitní země pro dovoz 

neekologického zboží do EU). Podrobněji jsou rozebrány požadavky na CBAM mj. z hlediska 

kompatibility s legislativou WTO či z ekonomického a politického pohledu. - Poznámky. 

Životní úroveň 

By Abhijit Banerjee, Esther Duflo, and Garima Sharma  

Long-term effects of the Targeting the Ultra Poor program   

Dlouhodobé účinky programu "Cílíme na nejchudší" 

The American Economic Review, Vol. 111, (2021) No. 4 (Insights), p. 471-486 

Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii za r. 2019 A. Banerjee a E. Duflo v příspěvku spolu s G. Sharma 

popisují dlouhodobé výsledky indického programu "Targeting the Ultra Poor" (TUP), v rámci něhož 

byla vytipovaným nejméně majetným domácnostem po splnění kritérií věnována hospodářská zvířata, 

popř. jiná forma podpory spolu s finanční pomocí. Programu, který vznikl v r. 2007, se zúčastnilo 266 

domácností. Na základě randomizované desetileté studie byly identifikovány pozitivní dopady 

programu na spotřebu, příjmy, zdraví i potravinovou bezpečnost. Dopady programu jsou podle autorů 

trvalé. - Poznámky.  

Ušetřit zvládne téměř 90 % českých domácností : finanční situace většiny Čechů je stejná jako 

před pandemií  

Profi poradenství & finance, Sv. 9, (2021) č. 12, s. 22-23 

Informace o výsledcích průzkumu společnosti Intrum Czech zaměřeného na současnou finanční 

situaci domácností v ČR s ohledem na probíhající pandemii covid-19. Ta má stále výrazné dopady na 

finanční jistotu spotřebitelů. 34 % českých spotřebitelů vidí zhoršení svojí finanční situace v porovnání 

s dobou před pandemií, stejné procento uvádí, že se kvůli dopadům pandemie začali více starat o své 

finanční bezpečí. Další zjištění se týkala spoření domácností a včasného placení účtů. Výzkum ukázal 

prohlubující se nerovnost mezi spotřebiteli, přičemž negativní dopady pandemie nejsilněji pociťují 

osoby s nižšími příjmy. Je upozorněno také na rostoucí nezájem mladé generace o výši svých dluhů.  

By Christopher Hoy and Franziska Mager 

Why are relatively poor people not more supportive of redistribution? : evidence from a randomized 

survey experiment across ten countries   

Proč relativně chudí lidé nepodporují více přerozdělování? : zjištění z experimentu v rámci 

randomizovaného výzkumu napříč deseti zeměmi 

American Economic Journal: Economic policy, Vol. 13, (2021) No. 4, p. 299-328 

Po desetiletí odborníci pracují s předpokladem, že méně majetní lidé výrazně více podporují 

přerozdělování než lidé majetní. Ze zkušeností z posledních let však toto nevyplývá: nerovnosti ve 

společnosti se prohlubují a relativně chudí lidé přerozdělování nepodporují tak, jak by se očekávalo. 

Jednou z možných příčin je chybějící povědomí chudých lidí o jejich situaci. Autoři v příspěvku 

provedli randomizovaný experiment mezi více než 30 tisíci účastníky z 10 rozvinutých i rozvojových 

zemí, kteří byli rozděleni do dvou skupin právě podle informovanosti. Je zjištěno, že předpoklady z 

literatury spíše neplatí - nejméně majetní lidé neusilují o snížení nerovností ani o posílení 

přerozdělování. - Poznámky.  

Ostatní 

 
 

Zkrácené obsahy časopisů 

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

Ekonom : týdeník Hospodářských novin 

Sv. 66, (2022) č. 3 

Vláda chce úspory, ale i dálnice a nové zbraně (s. 8); Česko směřuje k druhé transformaci ekonomiky: 

řada dnes prosperujících firem nezvládne přechod na novou ekonomiku. Přežijí především ty inovativní - 

téma čísla (s. 10-17) a související článek na s. 34-35; S inflací si poradíme, horší bude zvládnout 
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přechod mezi světovou elitu - rozhovor s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem (s. 18-23); Hospodářský 

růst bude ve světě brzděn politickou nejistotou (s. 24-27); Špatná reputace Česka při zvládání 

pandemie připravuje firmy o zakázky (s. 28-29); Česko může být baterií Evropy. Lidé novým zdrojům 

energie začínají věřit - plány na rozvoj obnovitelných zdrojů (s. 38-41); Expanze do ciziny nese svá 

rizika. Ochrana investic už není, co bývala: evropská legislativa vyžaduje ústup od dvoustranných 

smluv o ochraně investic a vychází z teze, že poškozeným firmám pomohou národní soudy (s. 42-43). 

Ekonom : týdeník Hospodářských novin 

Sv. 66, (2022) č. 4 

Když už stát platí, ať také vydělává - komentář k investičním dotacím (s. 8-9); Stavebnictví pod 

cenovým tlakem. Konec zdražování bytů se odkládá - téma čísla (s. 12-17); Budujeme evropské pojišťovací 

imperium na internetu - rozhovor s Dušanem Šenkyplem z Pale Fire Capital (s. 18-23); Počátky 

českého byznysu: od karavan otroků k měnovým spekulacím - seriál České podnikání (s. 32-35); 

Úředníci IT víc rozumí. Práce pro stát začala být pro experty atraktivnější - rozhovor s V. Přechem ze 

společnosti Gordic (s. 36-39); Sázka na "hříšné" akcie investorům vydělává: akcie firem produkujících 

tabák, alkohol, zbraně či podnikající v byznysu hazardních her se podle ekonomických studií nevyplatí 

vyřadit z portfolia (s. 40-41); Zátah na trollí farmy. Politická reklama v Evropě má dostat řád (s. 44-45); 

Manažerské odměny se vracejí na úroveň před covidem - bonusy manažerů v ČR (s. 46-47). 

Ekonom : týdeník Hospodářských novin 

Sv. 66, (2022) č. 5 

Bohatí prosí o zdanění? Nastal čas vzít je vážně - komentář (s. 6); Daňové plány nové vlády: někde 

stačí úprava věty v zákoně, jindy bude záležet na Evropské unii - daňové body programového 

prohlášení (s. 8-9); Zákonů se přijímá příliš, nahradit by je mohly dobrovolné standardy - téma čísla 

(s. 12-14) a Zákony by neměli psát podnikatelé, jen stát dokáže zajistit nestrannost práva - rozhovor 

s M. Šalomounem, ministrem pro legislativu (s. 15-17); Zahraniční univerzity přinášejí splněný sen 

i kariérní růst - studium v zahraničí, stipendia a nabídka vybraných zahraničních univerzit (s. 28-31); 

Češi vyrazili investovat. V inflaci čelí riziku unáhlených rozhodnutí (s. 38-39); Alexandre Kafka - 

ekonom, na kterého Česko zapomnělo: před více než sto lety se v prominentní německo-židovské 

rodině v Praze narodil muž, který stál později tři dekády v nejužším vedení MMF (s. 44-45). 

Ekonom : týdeník Hospodářských novin 

Sv. 66, (2022) č. 6 

1922: sto let od rozporuplného boje s inflací - názor k deflační politice Československa v letech 1922-

1923 (s. 8-9); Česká ekonomika loni stoupla o 3,3 procenta (s. 10); Získej zlato, přihoď story aneb Jak 

prodat olympijský úspěch - téma čísla (s. 12-17); Fúzí a akvizic loni rekordně přibylo. Zájem je hlavně 

o technologické firmy a banky (s. 24-27); Kde začíná a končí výzkum a vývoj - komentář k daňového 

odpočtu na VaV (s. 30); Prvorepubliková ekonomika: od premiantství k úprku kapitálu - seriál Dějiny 

ekonomiky (s. 32-35); Mnohem víc firem bude o svém podnikání hlásit, jak je udržitelné: EK chce 

byznysu, který myslí na ekologii, lidské zdroje a kvalitu řízení, zajistit snazší přístup k bankovním 

úvěrům i zdrojům EU - směrnice CSRD (s. 38-39); ČNB bude rozhodovat o výši úrokových sazeb (s. 50). 

Ekonom : týdeník Hospodářských novin 

Sv. 66, (2022) č. 7 

Covid jako urychlovač transformace maloobchodu (s. 8-9); Tuzemská bytová výstavba na vzestupu (s. 10); 

ČNB zvedla sazby i letošní odhad inflace - predikce průměrné inflace ve výši 8,5 % (s. 10); Končí 

přísun levných peněz. Akciové trhy čeká velká čistka - téma čísla o cenách akcií (s. 12-19); Rusko je 

sklerotické, svým lidem ani sousedům nenabízí žádnou budoucnost - rozhovor s ředitelem Ústavu 

mezinárodních vztahů O. Ditrychem (s. 20-25); Pandemie poslala do bídy 100 milionů lidí - extrémní 

chudoba ve světě (s. 26-29); Dodavatelské řetězce se zkracují. Velikáni světového obchodu vrací 

výrobu na Západ (s. 34-35); Dát matkám víc šancí nechat se znovu zaměstnat by státu pomohlo - 

dopad mateřství na zaměstnanost (s. 36-39); Moderní průmysl podpoří nová pravidla investičních 

pobídek (s. 44-45); Nespokojenost zaměstnanců roste. Uspějí firmy, které zvednou mzdy - s odezněním 

koronavirové krize se zvedne nová vlna fluktuace (s. 46-49). 
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Euro : ekonomický týdeník 

Sv. 2022, č. 3-4 

Výrobní inflace zvolnila, zemědělci dál zdražují (s. 9); Chceme víc zahraničních studentů: budu se 

snažit, aby maximum oborů mělo jak cíl vzdělávat, tak objevovat nové, tedy udržovat vědecké 

poznání na špičce, říká Milena Králíčková, jež od února bude první rektorkou v historii Univerzity 

Karlovy (s. 12-18); Deficit ekonomů ve vládě. Vadí, nevadí? (s. 20-21); Stín nad investicemi v Číně: 

pád největší čínské developerské společnosti Evergrande ukazuje růst podřízenosti ekonomiky politice 

(s. 22-23); Jak vrátit do Evropy průmyslovou výrobu (s. 24-25); Doprava vázne, sklady se plní: kvůli 

nedostatku zboží a výpadkům zásobování způsobených pandemií covidu-19 firmy přehodnocují svůj 

dosavadní model fungování - ve spolupráci s Financial Times (s. 34-39); Do zlata dejte jen menší 

procenta: zlato se považuje za jeden z hlavních uchovatelů hodnoty. Platí to stále? - seriál Kované 

investice (s. 40-41); Čínská ruleta na vrcholu moci: paměti realitního magnáta Desmonda Shuma 

odhalují zákulisí politických elit současné říše středu (s. 54-56); Putin hodlá po vzoru Číny ovládat 

minulost - ve spolupráci s Financial Times (s. 57). 

Euro : ekonomický týdeník 

Sv. 2022, č. 5-6 

ČNB dál utahuje šrouby - základní úroková sazba ve výši 4,5 % (s. 8); Hledá se prezident. Zn.: 

Tatíček - téma čísla o prezidentských volbách v ČR s přehledem očekávaných kandidátů (s. 12-23); 

Trest ano, likvidace ne: v zahraničí velké firmy platí za hříchy penězi, nikoli životem. V Česku se 

podobnému přístupu teprve učíme - korupce a compliance (s. 28-30); Říše, nad kterou slunce 

nezapadá: Kazachstán (s. 34-35); Husák by měl z bitcoinu radost: cenové pohyby kryptoměn se čím 

dál viditelněji podobají pohybům technologických akcií v USA. Proč? - seriál Kované investice (s. 36-37); 

Ekonomika eurozóny odolává omikronu: analýza Financial Times ukazuje, že díky očkování a menší 

agresivitě nové mutace jsou ekonomické dopady další vlny covidu-19 méně drastické (s. 38-39); 

Dočká se Sony vytouženého úspěchu? - ve spolupráci s Financial Times (s. 40-45); Rusko plynovou 

krizi plánovalo (s. 46-47); Jak digitalizovat zdravotní a sociální služby (s. 62-63). 

Hospodářské noviny 

Sv. 66, (2022) č. 11 (17.1.2022) 

Starší budova, horší úrok. Vzít si "špinavou" hypotéku se prodraží: energetický štítek budovy bude pro 

banky do budoucna důležitějším kritériem, podle kterého budou stanovovat úročení na hypotékách (s. 1) 

a související rozhovor na s. 8-9; Investoři z obav před růstem úroků prchají z technologií i kryptoměn 

(s. 2); Pouze na jediném ministerstvu si v posledních letech úředníci nevydělali v průměru více než 50 tisíc 

měsíčně - platy ve státní správě (s. 3); Fialova vláda slibuje být zelenější než Babišova. Chce dřívější 

konec uhlí - přístup ke Green Dealu (s. 6); Jedna věc je jistá, nájmy dál porostou. Jak moc, nakonec 

možná určí stát - komentář J. Hrstkové k novele zákona o státní sociální podpoře (s. 14).  

Hospodářské noviny 

Sv. 66, (2022) č. 16 (24.1.2022) 

Ubylo kontrol nelegální práce a pokut za švarcsystém (s. 1); Jádro nikdo nezakazuje, bude s námi 

dlouho, říká autor kritizované taxonomie – rozhovor s M. Špolcem z EK (s. 4-5); Stát přispěje na energie 

jen těm, kteří na ně nemají – dávky na bydlení (s. 6); Češi sedí na největším balíku hotovosti v historii. 

Teď řeší, jak úspory ochránit – osobní finance v ČR (s. 9); Kroky Fedu a ECB se letos rozejdou – 

komentář (s. 13). 

Hospodářské noviny 

Sv. 66, (2022) č. 17 (25.1.2022) 

Největší dodavatelé energií získali v krizi statisíce zákazníků zdarma – trh s energiemi (s. 1-2); Bitcoin 

i ethereum spadly nejníže od července (s. 2); Napětí na trzích. Rozhoduje se, jak dopadne další dekáda – 

budoucnost akciových trhů (s. 10); Češi nemají důvod si bez dotace kupovat elektroauta. I když jsou 

hodně návyková – rozhovor s P. Loudou z Louda Auto (s. 12-13); Fed se potýká s propadem burz, 

ČNB zase s kurzem koruny - komentář M. Singera k měnovým politikám centrálních bank (s. 14). 

Hospodářské noviny 

Sv. 66, (2022) č. 18 (26.1.2022) 

Kde vzít 80 miliard v rozpočtu? Cestou jsou škrty v „nedotknutelných“ položkách – státní rozpočet 

pro r. 2022 (s. 3); Milostivé léto se zopakuje, naroste ale odměna exekutorů (s. 3); Češi budou v čele 
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Evropy řešit, jak zvýšit výrobu čipů, říká eurokomisařka Vestagerová (s. 9); Dobrá či špatná zpráva 

pro ČNB – názor analytika k lednovým indikátorům důvěry (s. 12); Praha chce po developerech 

příspěvky na rozvoj města. Byty díky tomu zlevní – rozhovor s architektem P. Hlaváčkem, náměstkem 

pražského primátora (s. 13); Co vlastně víme o bitcoinu? Kromě kurzu, který teď nováčky děsí (s. 14). 

Hospodářské noviny 

Sv. 66, (2022) č. 23 (2.2.2022) 

Kamiony jezdí Evropou podle nových pravidel. A čeští řidiči za české mzdy: ode dneška se mění 

pravidla pro odměňování řidičů v mezinárodní dopravě (s. 1); EK: Jádro patří mezi čisté zdroje. 

Většina žádostí Česka narazila (s. 2); „Zaklekávání“ za miliardy? U soudů leží desítky žalob na stát za 

zajišťovací příkazy (s. 3); Cena ropy prudce roste, může být dalším inflačním šokem (s. 5); Ukrajinské 

dilema: jak získat západní zbraně a zároveň nezlikvidovat vlastní ekonomiku (s. 8); Růst ekonomiky 

překvapil. Návrat na předcovidovou úroveň ale Česko čeká až letos – vývoj českého HDP (s. 9); 

Úrokové sazby se dostanou na pět procent – komentář k utažení měnové politiky ČNB (s. 12); Jak 

Česká národní banka buší do stolu a proč to má hlubokou logiku – komentář k inflaci (s. 14). 

Hospodářské noviny 

Sv. 66, (2022) č. 24 (3.2.2022) 

Podnikatelé kritizují vládní pomoc trhovcům jako nízkou – covidové kompenzace (s. 3); Jádro a plyn 

nejsou zelené, ale přechodné. Pomohou k uhlíkové neutralitě – evropská energetika a taxonomie (s. 4); 

Podařilo se najít rozumný kompromis, Česko může postavit další jaderné bloky – rozhovor s eurokomisařkou 

V. Jourovou (s. 5); I astrolog by to zvládl lépe. Kritici vyčítají Evropské centrální bance, že neřeší 

inflaci (s. 7); Argentina balancuje nad propastí – komentář k vysoké inflaci (s. 13); Pandemie změnila 

trh práce. Řidič už tvrdý chleba nejí (s. 14). 

Hospodářské noviny 

Sv. 66, (2022) č. 25 (4.2.2022) 

Poláci kvůli Turówu zaplatí Česku desítky milionů eur. Fiala s Morawieckým dospěli k dohodě – 

těžba uhlí v Polsku (s. 9) a související komentář na s. 16; ČNB opět skokově zvedla úroky. Rusnok 

naznačuje, že zvyšování se blíží ke konci – boj s inflací (s. 10); Největší krádež v historii DeFi: 

kryptoměny za sedm miliard – on-line kriminalita (s. 14). 

Hospodářské noviny 

Sv. 66, (2022) č. 9 (13.1.2022) 

Zdražování bylo loni nejvyšší za 13 let. Lidem ale pomáhá, že jim rychleji rostou i výdělky (s. 1-2); 

Menší zemědělci dostanou z dotací víc, největší strašák velkých podniků padl (s. 3); Rakousko se ostře 

postavilo proti jádru. Unie se mu prý snaží dát zelený kabátek: evropský energetický mix (s. 11); ČNB 

nás připravuje na dvoucifernou inflaci - komentář (s. 14). 

Hrot 

Sv. 2022, č. 3 

Partaj nad propastí: podzimní volební porážkou nepřišla ČSSD jen o podstatnou část politického vlivu, 

ale také o desítky miliard korun - téma čísla (s. 6-11) a související příspěvek na s. 44-46; Elektroauta v zemi 

ojetin: česká střední třída je závislá na ojetinách. Zelenání automobilek prodlouží už tak vysoké stáří 

tuzemského vozového parku (s. 24-27); Jak se dohání Tesla: mainstream je elektrický. Volkswagen a 

Toyota investují do aut na baterky dohromady 170 miliard dolarů (s. 28-29); Česko pomalu dokuřuje: 

tabáková daň se zasekla. Státu vypadly příjmy z cigaret nakoupených cizinci. Prodeje zahřívaného 

tabáku s výrazně nižší spotřební daní navíc vzrostly za rok o třicet procent (s. 32-34); Jako stvořené 

k pekelnému životu: životní úroveň v Kazachstánu by měla být podobná jako v Česku. Proč ale není? - 

makropohled M. Zámečníka (s. 36-37); Potíže v uranovém ráji: kazašská krize přispěla k nervozitě na 

uranovém trhu. Nedostatek jaderného paliva do elektráren už není ničím nemožným - ve spolupráci 

s The Economist (s. 41); A co jste čekali? Boris Johnson je chronický lhář. A svým způsobem 

nejpoctivější britský politik - ve spolupráci s The Economist (s. 42-43); Konec štědré politiky 

centrálních bank: v inflačním prostředí představují akcie stále jednu z nejlepších pojistek (s. 51). 
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Hrot 

Sv. 2022, č. 4 

Srovnávání kyvadla: ministr zemědělství Zdeněk Nekula chce přidat peníze malým farmářům. Těm 

velkým, kteří zatím spolykali většinu dotací, se to nelíbí. V českém zemědělství to vře (s. 6-10); 

Operace móda: nová česko-slovenská sestava chce soupeřit s globálními lídry v prodeji módy na 

internetu. Nový příběh Zootu píší zkušení retailoví hráči (s. 22-24); Pojišťovny začínají šetřit: 

koronavirová krize zasáhla rozpočty zdravotních pojišťoven. Ty musejí sáhnout do rezerv (s. 26-27); 

České národní zlato: cena za troyskou unci cenného kovu by letos mohla překonat rekordní dva tisíce 

dolarů. Ale možná také ne (s. 28); Hypotéka jako luxus: úvěry na bydlení letos podraží až k šesti 

procentům. Růst sazeb pocítí desetitisíce lidí s končící fixací (s. 29); Benzin se musí "udotovat": jen 

deset evropských zemí nedotuje nákup elektromobilů. Ke kontroverzní podpoře ekologických aut se 

letos přidá i Česko (s. 32-33); Lepší jednou dobře opsat: snížit veřejné výdaje udržitelným způsobem, 

to je husarský kousek, který v posledních desetiletích mezi vyspělými zeměmi předvedl jen málokdo - 

makropohled M. Zámečníka (s. 34-35); Komu zvoní náběžná hrana: vzestupu letecké dopravy nebrání 

jenom nové varianty covidu-19 - ve spolupráci s The Economist (s. 39-40); Tah tankem na D2: na 

Ukrajině se schyluje k válce. Jaké jsou ruské vojenské možnosti a jaké mají nevýhody? - ve spolupráci 

s The Economist (s. 40-41); Lekce nabírání kaviáru lopatou: Západ nenašel obranu proti staré 

diplomatické zbrani - lži. Rusové mají cestu na Ukrajinu volnější než kdy předtím (s. 44-46). 

Hrot 

Sv. 2022, č. 5 

Pandemie plná omylů: nejen dezinformátoři během pandemie čínské chřipky šířili nepravdy. Mnoho 

omylů a chybných predikcí navršili i stále respektovaní odborníci - téma čísla (s. 6-9); Cesta za 

sluncem - rozhovor s podnikatelem v oboru fotovoltaických elektráren Z. Sobotkou (s. 16-21); Návrat 

ztraceného bitcoinu: dva čeští bratři dostanou zpět bitcoiny, které jim před lety ukradli hackeři. Jejich 

hodnota mezitím vzrostla třicetinásobně - dynamika kurzu bitcoinu (s. 28-29); Bydlet a nevykrvácet: 

inspiraci pro výstavbu dostupného nájemního bydlení můžeme najít v Rakousku nebo v Irsku - 

makropohled M. Zámečníka (s. 34-35); Čínská krajta: jak se získává světovláda? Jednou ze zbraní je 

mezinárodní standardizace, ukazuje ofenziva Pekingu - mezinárodní technické standardy (s. 36-37); 

Vítězové a poražení čipatlonu: kdo ovládne svět polovodičů? Amerika a její spojenci se snaží zabránit 

čínské dominanci - ve spolupráci s The Economist (s. 41-43); S inflací na věčné časy: znehodnocování 

papírových peněz zná svět už skoro tisíc let. Cenovou stabilitu hlídanou centrálními bankami sotva pár 

desítek (s. 44-46); Velký skok vzad - historie Číny (s. 48-51). 

Hrot 

Sv. 2022, č. 6 

Chcete lepší péči? Tak si připlaťte: vláda pětikoalice plánuje finanční spoluúčast pacientů, vrátí se 

nadstandardy, posílí se prevence - téma čísla o zdravotnictví (s. 6-10); Hezkých devět desetin: když 

ČNB začala na podzim prudce zvedat sazby, nebylo to z plezíru, ale proto, aby jí inflace nepřerostla 

přes hlavu - komentář M. Zámečníka (s. 17); Z Jednoty na web a zpět: čeští zákazníci začínají utíkat 

z velkých prodejen potravin k menším a na internet. Záleží však na tom, kde bydlí (s. 30-31); Nejhorší 

je zestárnout, než zbohatnete: jakmile se vydáte ze Švédska na jih, mění se nesporná elegance jejich 

penzijní reformy v něco upachtěného - makropohled M. Zámečníka (s. 32-33); Marihuana vykukuje 

z ilegality: s novou vládou přichází dosud největší šance na legalizaci marihuany. Už od ledna se 

navíc uvolňuje trh s léčebným konopím (s. 34-36); Směr Pchjongjang: Vladimir Putin může dalším 

vyhrocením ukrajinské krize ztratit více než jejím prostým prodlužováním (s. 38-39); Ledová propast: 

olympijské hry v Pekingu symbolizují rozdělený svět. Západ správně pochopil, že nemá cenu Číně 

nadbíhat - ve spolupráci s The Economist (s. 43-44); Mejdan za časů covidu: kvůli aféře kolem 

večírků v premiérském sídle se ztrapnily snad všechny části britského establishmentu - ve spolupráci 

s The Economist (s. 44-45). 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

 

29920 

Jana Skálová 

Cenné papíry - účtování a zdanění : odborné materiály a příklady  

Praha : Oeconomica, 2021, 109 stran : tabulky  

Skripta nejprve seznamují posluchače s jednotlivými druhy cenných papírů. Jsou zde také popsány 

základní operace s cennými papíry, jako je nákup, nabytí vkladem do základního kapitálu, držba a 

prodej. Výklad je doplněn účtováním v tabulkách (předkontacemi). Další část obsahuje příklady k řešení 

pro jednotlivé druhy transakcí s cennými papíry (transakce investora do cenných papírů, různé varianty 

nabytí cenných papírů, přecenění k datu účetní závěrky, výnosy z cenných papírů, účetní i daňové 

důsledky prodeje). - 1. vydání - ISBN: 978-80-245-2425-2 (brožováno)  

29901 

Xavier Vives 

Competition and stability in banking : the role of regulation and competition policy  

Soutěž a stabilita v bankovnictví : role regulace a soutěžní politiky 

Princeton and Oxford : Princeton University Press, 2020, xx, 324 stran : tabulky, grafy  

Významný ekonom zkoumá konkurenci, regulaci a stabilitu v současných globálních bankách. Vives 

zkoumá teorii a empirii bankovní konkurence a vychází z aktuální analýzy, která zahrnuje 

charakteristiky moderního tržního bankovnictví. Zaměřuje se také na regulaci, politiky hospodářské 

soutěže a krizové intervence v Evropě a ve Spojených státech a v rozvíjejících se ekonomikách. - 

Poznámky. - ISBN: 978-0-691-21003-2 (brožováno) 

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

29917 

Jan Hrnčíř 

Kam mizí české peníze?  

Praha : ArtPole, 2021, 118 stran 

Výklad základních ekonomických pojmů pro nejširší okruh občanů i autorovy názory na ekonomiku a 

politiku ČR. Peníze a jejich formy (oběživo, zboží), co lze považovat za tradiční (české) produkty, 

tradiční zvyklosti a právo. Stručná historie českého a moravského podnikatelství, jeho rozvoje po roce 

1989 a výhrady k politickým rozhodnutím vlád ČR. Odpověď na hlavní otázku -  kam mizí české 

peníze? Dlouhodobý odliv peněžního kapitálu z ČR do zahraničí a způsoby, kterými se tak stává. 

Možnosti investování, kapitálové výnosy, daňové výhody a jejich zneužívání, vyvádění zisku do 

zahraničí, zaměstnávání "agenturních" pracovníků aj. - ISBN: 978-80-907360-6-1 (brožováno)  

29927 

Aleš Michl 

Reset ekonomiky : po pandemii covidu-19 čekejte nečekané  

Praha : Euromedia Group, 2021, 254 stran : ilustrace, mapy, plány 

Úvahy člena Rady ČNB se zaobírají pandemií covidu-19 a souvisejícími aktuálními ekonomickými 

problémy, kterým čelí svět, Evropa i Česká republika. Jsou představeny v kapitolách Logika Číny 

(vzestup kapitalistického hospodářství v Číně); Deník restartu (ekonomika v době pandemie); Problém 

tří těles (predikace vývoje ekonomiky); Kdysi nejmocnější (současný vývoj Evropy); Reset (budování 

bohatství národa). Všem velkým změnám, které kdy v ekonomice nastaly, předcházely nepředvídatelné 

události (pandemie, války, krach burzy, teroristické útoky atd.). Daleko snazší než jejich předpověď, 

vysvětluje autor, je být připraven na to, že země, národ, obyvatelé, podnikatelé či firmy mohou lépe 

zmírňovat dopady katastrof, pokud mají v lepších časech úspory, finanční polštáře a nikoliv dluhy. 

Pokud se však budou lidé a státy dál zadlužovat, budou hůř katastrofám čelit. Vedle osobní 

zodpovědnosti každého člověka by se měl zodpovědně chovat i stát. V té souvislosti také Michl 

připomíná myšlenky prvorepublikového ministra financí A. Rašína. - Vydání první - ISBN: 978-80-

242-7689-2 (vázáno)  
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

29930 

World Trade Organization 

The WTO Agreements : The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization 

and its Annexes  

Dohody WTO : Marrákešská dohoda o zřízení Světové obchodní organizace a její přílohy 

Cambridge : Cambridge University Press, 2020, viii, 534 stran 

Publikace obsahuje znění zakládající dohody WTO, Marrákešské dohody o zřízení Světové obchodní 

organizace z roku 1994, a jejích příloh, včetně všech změn a dodatků od jejího vstupu v platnost do 

září 2017. Patří mezi ně změna dohody WTO o duševním vlastnictví (dohoda TRIPS), jejímž cílem je 

zlepšit přístup rozvojových zemí k léčivým přípravkům, dohoda WTO o usnadnění obchodu, která 

vstoupila v platnost v únoru 2017, změna přijatá v červenci 2017, která od roku 2019 prodlužuje četnost 

období vzájemného hodnocení v rámci mechanismu přezkumu obchodních politik, a pozměněná 

dohoda o vládních zakázkách. Tato publikace aktualizuje a nahrazuje Právní texty: The Results of the 

Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, která byla poprvé vydána v roce 1994. - ISBN: 

978-1-108-43843-8 (brožováno)  

Právo 

29900 

editors Stavros Brekoulakis and David Brynmor Thomas 

The guide to construction arbitration  

Průvodce po stavební arbitráži 

London : Law Business Research, ©2021, vii, 424 stran : 

Kniha spojuje v jednom svazku hmotněprávní i procesní stránku tématu stavební arbitráže. Ve čtyřech 

částech postupuje od vysvětlení mechanismů smluv FIDIC a konkrétních procesních otázek, které se 

objevují ve fázi sporů, až po způsob organizace účinného rozhodčího řízení a končí kapitolou o specifikách 

některých smluv, klíčových zemí a regionů. Knihu napsali přední odborníci z oblasti občanského i zvykového 

práva a dalších příslušných profesí. Čtvrté vydání je plně aktualizováno podle nových norem FIDIC a 

obsahuje kapitoly o soudních znalcích, řešení nároků, sporných komisích, alternativním řešení sporů, 

rozhodčích smlouvách, rozhodčích smlouvách o investicích a Brazílii. - Fourth edition - Poznámky, 

přílohy. - ISBN: 978-1-83862-576-4 (vázáno)  

E-9615 

general editor: Stephen Anway  

UCIA : Universal Citation in International Arbitration  

UCIA : univerzální citace v mezinárodní arbitráži 

London : Law Business Research, ©2018, 67 stran 

Příručka o citacích v mezinárodní arbitráži. UCIA je konsensuální dokument o nejúčinnějším a 

nejefektivnějším systému citací pro použití v rozhodčích řízeních po celém světě. Kniha poskytuje 

jednotný přístup k citování důkazů a autorit, včetně smluv, výpovědí svědků, znaleckých posudků, 

korespondence, zákonů, rozhodčích pravidel, případů, zápisů z jednání, smluv, přípravných prací 

(travaux préparatoires), internetových materiálů, knih a právních recenzí. - Přílohy. 

29923 

Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Richterová, Pavel Mates, 

Miroslav Mocek, Klára Norková, Olga Pouperová 

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami  

Praha : Leges, 2020, xv, 295 stran : formuláře 

Publikace obsahuje 184 vzorů podání ke správním orgánům a vzorů úkonů a písemností, které jsou 

správními orgány vyhotovovány. - 2. aktualizované vydání - Vzory jsou dostupné ke stažení z internetu 

s možností následné editace. - ISBN: 978-80-7502-437-4 (brožováno) 
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29922 

Michal Králík a kolektiv 

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů :v občanském soudním řízení a v soudním řízení 

správním včetně zvláštních řízení soudních podle zákona č. 292/2013 Sb. : ve věcech 

občanskoprávních, správních, rodinných včetně péče o nezletilé, pracovních, obchodních, 

dědických, exekučních, insolvenčních, vkladu práva do katastru, směnek a šeků, úschovy a 

umoření listin 

Praha : Leges, 2021, xxvi, 1102 stran 

Sbírka soudních vzorů nabízí příklady rozhodnutí a úkonů soudů se zapracováním všech požadavků, které 

jsou na konkrétní dokumenty kladeny. - 5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. lednu 2021 - 

Publikace nabízí také odkaz na on-line přístup ke vzorům v editovatelné podobě. - ISBN: 978-80-

7502-392-6 (vázáno)  

29926 

Robert Krč, Jan Vaněček 

Zákon o zadávání veřejných zakázek : komentář  

V Praze : C.H. Beck, 2022, xv, 989 stran 

Znění zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (naposledy 

č. 174/2021 Sb.). Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona se snaží objasnit jeho sporné 

body a nabízet řešení při jeho výkladu. Komentář je doplněn odkazy na související ustanovení a 

nejnovější soudní judikaturu a rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V komentáři je 

uvedeno, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek při událostech spojených s krizí COVID-19. 

Zabývá se též nárůstem cen stavebních materiálů ve veřejných zakázkách (aktuální situace druhé 

poloviny roku 2021). - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-834-4 (vázáno) 

Úplné znění zákonů (ÚZ) 

 
 

29730/1452 

Evropské právo : zakládací smlouvy, přistoupení ČR k Evropské unii,volby do Evropského 

parlamentu : redakční uzávěrka 8.11.2021 

29730/1453 

Ochrana spotřebitele. Spotřebitelský úvěr : redakční uzávěrka 15.11.2021  

Statistika. Demografie. Sociologie 

29928 

Vaclav Smil ; přeložil Roman Šolc 

Čísla nelžou : 71 věcí, které byste měli vědět o světě  

Praha : Kniha Zlín, 2021, 399 stran : ilustrace 

Faktografická kniha s tematickým záběrem od lidí, populací a států, přes spotřebu energie a technické 

inovace až po stroje a zařízení utvářející moderní civilizaci. Dále také pohledy na získávání potravin 

ve světě, stravovací zvyklosti a na stav a ničení životního prostředí. 74 tematických kapitol přináší 

kromě nových informací a příkladů i upřesnění a objasnění některých zveřejňovaných informací. 

Jakou pravdu čísla sdělují a jak je interpretovat? Kanadský vědec českého původu ve své knize 

zpochybňuje mnohdy pohodlné myšlení a na základě a za pomoci statistik a názorných grafů vyvrací 

novodobé mýty o tom, jak svět funguje. Odpovídá na otázky typu: Proč elektrická auta zatím nejsou 

šetrná k životnímu prostředí? Proč je těžké předpovědět, jak zlá bude probíhající pandemie? Jak 

lidstvo a vynálezy moderního světa ovlivňují život na naší planetě? Co činí lidi šťastnými? - Vydání 

první - Numbers don’t lie (originál). - ISBN: 978-80-7662-220-3 (vázáno) 
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29916 

Český statistický úřad  

Statistická ročenka České republiky 2021 = Statistical yearbook of the Czech Republic 2021  

Praha : Český statistický úřad, 2021, 815 stran : tabulky 

Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny 

mezinárodním srovnáním 27 zemí EU a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů ČR. 

Sledované údaje jsou rozčleněny do oddílů: Vybrané ukazatele národního hospodářství; Území a 

podnebí; Životní prostředí; Obyvatelstvo; Národní účty; Finance; Měna a platební bilance; Ceny; 

Příjmy a výdaje domácností; Trh práce; Zahraniční obchod se zbožím; Organizační struktura národního 

hospodářství; Zemědělství; Lesnictví; Průmysl; Energetika; Stavebnictví; Obchod, ubytování a 

stravování; Cestovní ruch; Doprava, informační a komunikační činnosti; Tržní služby; Informační 

společnost; Věda, výzkum a inovace; Vzdělávání; Zdravotnictví; Sociální zabezpečení; Kultura; Sport; 

Soudnictví, kriminalita, nehody; Mezinárodní srovnání; Vybrané ukazatele regionů soudržnosti a 

krajů; Volby 2020. Předkládaná data mapují rok 2020. - 1. vydání - Souběžný anglický text. - ISBN: 

978-80-250-3166-7 (vázáno) 

Účetnictví 

29902 

IFRS  

Business combinations – disclosures, goodwill and impairment : comments to be received by 

15 September 2020  

Podnikové kombinace - zveřejnění, goodwill a snížení hodnoty : připomínky doručené do 

15. srpna 2020 

London : International Accounting Standards Board, ©2020, 105 stran : tabulky, grafy 

Rada pro mezinárodní účetní standardy zveřejnila diskusní dokument o možném zlepšení informací, 

které společnosti vykazují o akvizicích podniků, aby pomohly investorům posoudit, jak úspěšné tyto 

akvizice byly. Rada rovněž žádá o zpětnou vazbu k tomu, jak by společnosti měly účtovat o goodwillu 

vznikajícím z takových transakcí. - Poznámky. - ISBN: 978-1-911629-67-2 (brožováno)  

29735X 

Libuše Müllerová, Jan Molín 

Účetní závěrka a daňové přiznání obchodních společností za rok 2021  

Praha : Svaz účetních České republiky, 2021, 72 stran 

Proces sestavení účetní závěrky a daňového přiznání obchodních společností za rok 2021: legislativní 

východiska, pracovní postupy související s účetní závěrkou, přípravné práce, uzavření účetních knih, 

účetní závěrka, následné povinnosti s ní související, použitý účtový rozvrh. Přiznání k dani z příjmů 

právnických osob obchodních společností za zdaňovací období kalendářního roku 2021. - ISBN: 978-

80-7626-022-1 (brožováno)  

Veřejná správa 

29929 

Iva Hřebíková, Andrea Fáberová, Zuzana Brücknerová, Petra Kubáčová Nejedlá, Karel Moravec, 

Dana Roučková, Petr Hůrka  

Zákon o státní službě : komentář  

V Praze : C.H. Beck, 2022, xx, 949 stran 

Komentář zák. č. 234/2014 Sb., zákona o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (naposledy 

zákona č. 261/2021 Sb.), přináší zasvěcený pohled na aplikaci zákona o státní službě ve služebních 

úřadech. Promítá aktuální sjednocující stanoviska a metodické pokyny zpracované sekcí pro státní 

službu i dosud dostupnou judikaturu správních soudů. Výklad poskytuje ucelený obraz o aktuální 

praxi při uplatňování zákona o státní službě. - Vydání první - ISBN: 978-80-7400-842-9 (vázáno)  
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Zemědělství 

29921 

Karel Nedbálek 

Cesta Františka Čuby z Březové k JZD Slušovice  

Slušovice : Čibe a.s., advokátní kancelář Mgr. Karel Nedbálek a otec, 2021, 176 stran : ilustrace 

(převážně barevné), faksimile 

Životopisná publikace o Ing. F. Čubovi, jeho úspěchu v zemědělství a vlivu na podnikání v regionu 

Slušovice a Zlínském kraji. Úvodní kapitoly líčí historii regionu i rodiny F. Čuby. V dalších kapitolách 

je uveden jeho životopis a popsáno jeho působení v JZD Slušovice a rozvoj zemědělského podniku 

pod jeho vedením, následný odchod do ústraní po roce 1989 i Čubův návrat v podobě zvolení 

senátorem. Popsány jsou i významné projekty a motivační způsoby řízení zaměstnanců v JZD 

Slušovice. Závěr knihy se zabývá zhodnocením regionu v současné době a úvahou nad hypotetickým 

ušlým ziskem, který byl způsoben likvidací podniku založeného F. Čubou. Stejně tak jsou popsány 

fungující společnosti, které byly založeny nebo vedeny bývalými zaměstnanci JZD Slušovice. - Třetí 

doplněné vydání - ISBN: 978-80-908245-6-0 (brožováno) 

Životní prostředí 

29919 

Bedřich Moldan 

Životní prostředí v globální perspektivě  

Praha : Karolinum, 2021, 232 stran 

Kniha představuje klíčové aspekty řešení environmentální problematiky v širších souvislostech. Její 

text vychází z autorových přednášek na Karlově Univerzitě. Environmentální regulace, uplatňované 

od šedesátých let, byly v mnohém úspěšné a nejhorší průvodní jevy rychlé industrializace se tedy 

podařilo zmírnit. V řadě zemí je dnes prostředí méně kontaminováno škodlivinami, vzduch čistší a 

voda v řekách méně zamořená. Základní trendy vývoje planetárního ekosystému jsou však naproti 

tomu stále negativní. Velké obavy vzbuzuje prohlubující se krize klimatu, která se dostává na první 

místa politických jednání na všech úrovních. Přitom je stále zřejmější, že na rozdíl od opatření 

zaváděných v minulosti je tentokrát zapotřebí dosáhnout zásadně hlubších změn. Více k obsahu 

jednotlivých kapitol: antropocén, environmentální politika a její cíle, vědecké poznání, znečištění a 

planetární meze, technologie a zelená ekonomika, ochrana přírody, klíčové přírodní zdroje, ekonomika 

životního prostředí, globální vládnutí, výhledy do budoucna a aktuální trendy. - Vydání druhé, 

doplněné - Globální trendy antropocénu. - ISBN: 978-80-246-4967-2 (brožováno)  

Ostatní 

29924 

Karla Tchawou Tchuisseu, Sabina Straková  

100 perliček pro (ne)milovníky češtiny  

Praha : Euromedia Group, 2020, 155 stran : ilustrace (některé barevné)  

Jazyková příručka, která jednoduchou a zábavnou formou upozorňuje na nejčastější pravopisné chyby 

v češtině. - Vydání první - Nad názvem: Červená propiska. - ISBN: 978-80-242-6822-4 (brožováno)  

21555XXIV 

Historický ústav AV ČR, Academia 

Biografický slovník českých zemí. [24. sešit], Hem-Hi  

Praha : Academia ; 2021, IX, 472 - 627 stran 

Biografický slovník poskytuje data o již nežijících osobnostech. Sešit s pořadovým číslem 24 obsahuje 

životopisy osobností, jejichž jméno začíná písmeny Hem-Hi. Každé heslo je opatřeno standardizovaným 

záhlavím, životopisem dané osoby a je doplněno o příslušné bibliografické údaje. - Vydání první - 

ISBN: 80-7277-214-7 (soubor) 



Informace Odborné knihovny MF                                                                     Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                               

__________________________________________________________________________________________ 

 

51 

29918 

Martin Jonáš 

Fenomén Angela Merkelová : portrét jedné éry  

Praha : Argo, 2021, 225 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (převážně 

barevné), portréty, faksimile  

Osobitý pohled dlouholetého berlínského zpravodaje ČT M. Jonáše na osobnost světové politiky, 

kancléřku Angelu Merkelovou, a také na proměny, které Německo za její vlády prodělalo. Nabízí 

souhrn klíčových okamžiků, které utvářely charakter kancléřky, stejně jako pohled do zákulisí jejích 

mocenských metod i nejdůležitějších rozhodnutí v kariéře. Autor vyvrací některé rozšířené 

merkelovské mýty a argumenty a citacemi faktů ukazuje kancléřku jako uvážlivou lídryni, schopnou 

diplomatku i často neústupnou političku. - Vydání první - ISBN: 978-80-257-3598-5 (brožováno)  

29925 

Ivan Pilný 

Od Gatese k Babišovi  

Velké Přílepy : Olympia, 2021, 223 stran : ilustrace (některé barevné)  

Ivan Pilný, první generální ředitel české a slovenské pobočky Microsoftu, spolupracovník Billa Gatese 

či ministr financí, v knize čtivou formou odkrývá zákulisí procesů doprovázející tvorbu zákonů a 

norem a řadu osobních zkušeností s mechanismy a procesy politiky v době jeho kariéry ve státní 

správě. K politickým tématům jsou připojeny autorovy úvahy, blogy ze soukromého života a jeho 

osobních zkušeností z politiky, komentáře známých osobností a také úryvky z knih, které autor dříve 

napsal. - Vydání první - ISBN: 978-80-7376-626-9 (brožováno)  
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