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Editorial

EDITORIAL

Vážení čtenáři a čtenářky,

právě se Vám k rukám dostalo závěrečné číslo letošního roku, které nabízí k přečtení článek Viktora Šmejkala
Předběžná otázka jako hlavní prostředek pro hodnocení shody daňového práva s evropským standardem, který je
navázáním na publikaci článku v loňském posledním čísle Posouzení konformity vnitrostátního zákona s evrop-
skými směrnicemi správním orgánem: úvaha z pohledu českého a francouzského práva a v příštím čísle se může-
te těšit na jeho pokračování.

Příspěvek Kláry Kubáňové poukazuje na novelu zákona o finančním arbitrovi, která. byla nezbytnou při zabrá-
nění řízení o porušení Smlouvy ze strany Evropské komise, jelikož stávající systém financování arbitra Českou ná-
rodní bankou byl v přímém rozporu s právem Evropské unie. Novela se snaží zvýšit účelnost a efektivnost finanč-
ního arbitra, aby se stal ještě více využívaným nástrojem v ochraně práv spotřebitelů na finančním trhu.

V rubrice Problémy, analýzy objevíte příspěvek Martina Hobzy, jenž charakterizuje hlavní změny zákona
o oběhu bankovek a mincí. Článek v přehledných okruzích Oběh bankovek a mincí, Zpracování bankovek a mincí
a Dohled a správní delikty rozebírá novelu zákona podrobněji.

S přáním příjemného čtení a poklidného vstupu do roku 2012

Terezie Knotková
šéfredaktorka
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