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. 
Vážení čtenáři, 
 

dostáváte do rukou další číslo našeho periodika, které Vám přináší aktuální informace 
z širokého spektra českých a zahraničních odborných časopisů. Abyste si zkrátili cestu 
k problematice, která Vás skutečně zajímá, je obsah rozdělen do tematických okruhů, např. 
Daně,  Hospodářská situace a politika, Veřejné finance aj. Některé články zahrnují více témat, 
ale pro účel těchto Informací mohou být zařazeny jen pod jedním. 

V přehledu jsou zpracovány články za poslední období, v případě tohoto čísla jde 
o měsíc prosinec. Vzhledem k různým opožděným dodávkám, darům a různé periodicitě 
časopisů se mohou vyskytnout i čísla starší.  

Informace s tímto přehledem vycházejí 1x měsíčně a jsou pro Vás dostupné v tištěné 
podobě na sekretariátech odborů a v elektronické podobě včetně archivu na intranetových 
stránkách odborné knihovny MF na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/. O vydání nových čísel 
Vás pravidelně informujeme prostřednictvím e-mailu.  

 
V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: soutěžní právo a 

politika v Německu, daňová harmonizace v EU po vstupu nových členů, změny ve vzorové 
smlouvě OECD, britská legislativa mezinárodního zdanění, hodnocení transformace v Polsku, 
investice v zemích východní Evropy (outsorcing), elektronické zdravotnictví aj. 

Z českých titulů pak upozorňujeme např. na články o PPP ve Francii, o směrnicích 
EU týkajících se daní z příjmů (zdanění úroků, zdanění mateřských a dceřiných společností), 
o odložené dani (z účetního hlediska) a o daňovém plánování. 

V další části Informací Vám nabízíme tyto překlady: Ztížený boj s podvody v DPH 
(rozsudek ESD a jeho vliv na práci finančních úřadů), Wall Street spoléhá na sázení online 
(opatření a iniciativy v USA na podporu boje s hazardním hraním a internetovým sázením) a 
příspěvek s přehledem hlavních bodů německé finanční resp. fiskální politiky. 
  
 Dovolujeme si ještě upozornit, že součástí těchto Informací jsou seznamy českých a 
zahraničních časopisů, které budou docházet do odborné knihovny v roce 2006. Některé 
tituly jsou již dostupné v elektronické formě. 

     
      

Mgr. B. Čižinská 
     VO 303 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin Informace odborné knihovny vydává odd. finančních a ekonomických informací MF 
Redakce:  Mgr. B. Čižinská, A. Mazaná,  Mgr. A. Sahánková, Mgr. M. Tichá 
Do čísla přispěly: M. Beránková, Ing. K. Gubová, A. Mazaná, Mgr. A. Sahánková,  

      Mgr. M. Tichá 
 

 2

http://srv10.urad.mfcr.cz/kp


   
 Informace odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
O B S A H  
 
 
Dokumentace českého a zahraničního tisku………….………………………4 

 
Daně....................................................................................................................... 4 
Ekonomické vědy. Ekonomie ............................................................................. 10 
Finance. Bankovnictví. Měnový systém ............................................................. 11 
Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny.......................... 17 
Informatika. Počítače .......................................................................................... 23 
Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace ..................................................... 23 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance ..................................................................... 25 
Podnik a podnikání.............................................................................................. 26 
Pojišťovnictví. Sociální péče............................................................................... 29 
Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství .................................................... 31 
Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé .................................................................. 31 
Právo.................................................................................................................... 33 
Statistika. Demografie. Sociologie...................................................................... 36 
Účetnictví ............................................................................................................ 37 
Veřejná správa..................................................................................................... 40 
Veřejné finance. Rozpočet .................................................................................. 41 
Zdravotnictví ....................................................................................................... 44 
Zemědělství ......................................................................................................... 45 
Životní prostředí .................................................................................................. 45 
Životní úroveň ..................................................................................................... 45 
 
Zkrácené překlady odborných článků……………………………………….46 
 
Seznam českých periodik 2006……………………………………………….49 
 
Seznam zahraničních periodik 2006…………………………………………53 
 
 
 

 3



Dokumentace českého a zahraničního tisku          Informace odborné knihovny MF  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Daně 

Raffaele Russo 
The 2005 OECD Model Convention and commentary : an overview 
Vzorová úmluva OECD roku 2005 a komentář : přehled 
European taxation, December 2005, Vol. 45, No. 12, p. 560-565 
Dne 8. září 2005 OECD publikovala novou, aktualizovanou verzi Vzorové smlouvy. V článku přehled 
změn zavedených v roce 2005 a komentář spolu s poznámkami autora. 1 schéma. - Odkazy. Rubrika: 
Articles [ET] 
 
Rainer Wernsmann, Allit Nippert 
Altersbesteuerung beim Wegzug und Europäisches Gemeinschaftsrecht 
Zdanění ve stáří při vystěhování a právní úprava Evropského společenství 
Finanz-Rundschau, 23. November 2005, Jg. 87, Nr. 22, S. 1123-1134 
Pokud se daňový poplatník, který v aktivním věku odváděl daňově zvýhodněné příspěvky na 
důchodové pojištění (Riester, příp. Rürup-Rente), přestěhuje do zahraničí, nemůže již Německo 
pobíraný důchod zdaňovat. Příspěvek zkoumá, zda podle současné německé právní úpravy  jsou     
právní  důsledky  přesídlení  (zejména  povinnost vrácení   daňových    výhod u příspěvků tzv. Riester-
Rente) slučitelné s právem Evropské unie. Sleduje též, zda a jakým způsobem může německý 
zákonodárce zabránit daňovým výpadkům v důsledku nové úpravy, aniž by se dostal do konfliktu s 
právem EU.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Jana Ledvinková 
Cizí měna v daňových dokladech : DPH a daňové doklady po novele s účinností od 1.10.2005. 
[1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2005, roč. 13, č. 22, s. 8-12 
K působení podmínek přepočtu cizí měny na české koruny v rámci zákona o dani z přidané hodnoty. 
Přepočet cizí měny na českou, měnový kurz, kurzový rozdíl. České účetní standardy pro podnikatele 
(účty a zásady účtování na účtech). Doplněno příklady.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Tému pripravili Rado Baťo, Ján Záborský a František Múčka 
Dane a mzdy, kúzla a realita 
Trend, 2005, č. 47, s. 24-27 
Alternativní  daňový   systém   v SR    (kritická   analýza   návrhu    stínového ministra financí I. 
Šulaje): návrat k více sazbám DPH a daně z příjmů, snížení spotřebních daní, obnovení zdaňování 
dividend, zvýšení daně pro dominantní podniky (s nepřiměřeným ziskem). Tab. Rubrika: Téma [T] : 
Dane a mzdy, s. 24-30 
 
Václav Roudný 
Daňové plánování. 1. část 
Daně a právo v praxi, 2005, roč. 10, č. 11, s. 43-47 
K pojmu daňové plánování, strategické a operativní plánování. Daňové odpisy majetku. Varianty 
daňového plánování (přerušení daňového odepisování, volba nižších daňových odpisů při 
rovnoměrném odepisování, volba lineárních nebo zrychlených odpisů apod.). Nejčastější problémy u 
hmotného a nehmotného majetku. Doplněno několika příklady. Tab. 
 
Shih-Ying Wu, Mei-Jane Teng 
Determinants of tax compliance - a cross-country analysis 
Faktory určující daňovou morálku - mezinárodní srovnání 
FinanzArchiv, 2005, Vol. 61, No. 3, p. 393-417 
Příspěvek rozebírá faktory ovlivňující chování daňových poplatníků a teoretické závěry ověřuje na 
empirických datech pomocí mezinárodního srovnání (58 zemí v období 1996-2000). Ukazuje, že 
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morálku daňových poplatníků výrazně ovlivňuje zejména výše daňové zátěže, nicméně působí i 
mimoekonomické faktory (efektivnost vládních výdajů, politická svoboda, sklon vlády ke korupci aj.). 
4 tab. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Petr Toman, Lucie Tošnarová 
DPH v sektoru měst a obcí 
Obec & finance, 2005, roč. 10, č. 5, s. 28-29 
Výkon veřejné správy a DPH, posouzení ekonomických činností obce z hlediska aspektů DPH. 
Registrace města (obce) k DPH, dopady registrace obce k DPH. Evidence pro účely DPH. Příklady 
výhodné registrace. 3 tab. 
 
Jaromíra Báňová 
EPO - elektronické podání pro daňovou správu. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2005, č. 23, s. 19-24 
Právní úprava podání písemností pro daňovou správu v elektronické podobě (zákon o správě daní a 
poplatků, zákon o elektronickém podpisu, Pokyn D-252 apod.). Použití aplikace, uvedené na 
internetových stránkách MF. Vybrané tiskopisy, technické parametry datové zprávy - souboru, 
certifikáty, zabezpečení aplikace.  Rubrika: 14 - Daně - ostatní, s. 117-122 
 
Thomas Wachter 
Erweitert unbeschränkte Erbschaftsteuerpflicht und Europarecht 
Rozšířeně neomezená daňová povinnost u daně dědické a evropské právo 
Finanz-Rundschau, 8. November 2005, Jg. 87, Nr. 21, S. 1068-1079 
V souvislosti    s otázkou,   zda   je   rozšířeně   neomezená daňová povinnost u daně dědické v 
souladu se základními principy evropských svobod, představuje uvedený příspěvek nejprve stručně   
případ   Van   Hilten   -   van   der   Heijden  a  závěrečnou řeč generálního zástupce u Evropského 
soudního dvora. Dále zkoumá, jaké dopady má rozhodnutí Evropského soudního dvora pro německou 
právní úpravu daně dědické. Zvažuje též, zda bez ohledu na konformitu s evropskými svobodami má 
Německo trvat na tomto typu zdanění.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Jochen Thiel 
Europäisierung des Umwandlungssteuerrechts: Grundprobleme der Verschmelzung 
Europeizace transformačního daňového práva: základní problémy fúzí 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 43, S. 2316-2321 
Právo obchodních společností v Evropě. Počátkem roku 2005 byla novelizována daňová směrnice o 
fúzích. K její realizaci především v transformačním daňovém zákoně připravuje nyní  Spolkové  
ministerstvo  financí  návrh  zákona  o   doprovodných  daňových opatřeních k zavedení evropské 
společnosti a ke změnám dalších daňových předpisů (SEStEG). Krátce jsou představeny evropské 
normy, dále také objasnění úprav z titulu zákona SEStEG k fúzím kapitálových společností.  - Odkazy. 
Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Norbert Häring 
EZB blitzt vor Gericht ab 
ECB u soudu nepochodila 
Handelsblatt, 9./10./11.12.2005, Nr. 239, S. 24 
Evropský soudní dvůr odmítl nárok ECB na refundaci "nepřímé" DPH uplatňované vůči německému 
fiskálu, která souvisí s pronájmem sídla této instituce v Německu (ve Frankfurtu n.M.); krátce ke 
zvláštnímu statutu ECB a jejích zaměstnanců.  Rubrika: Finanzzeitung 
 
Claudia Daiber, René Offermanns 
German exit tax provisions, substantial shareholdings and incompatibility with EC law 
Vydávaná daňová opatření v Německu, podstatná držba akcií a nekompatibilita s právem ES 
European taxation, December 2005, Vol. 45, No. 12, p. 579-581 
Informace o nekompatibilitě některých německých daňových předpisů s právem ES a o důsledcích této 
nekompatibility.  - Odkazy. Rubrika: What's going on in... : Germany 
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Stephan Raab, Christoph Jünger 
Kauf auf Probe - eine umsatzsteuerliche Besonderheit? 
Nákup na zkoušku - zvláštnost z hlediska daně z obratu? 
Umsatzsteuer-Rundschau, 8. November 2005, Jg. 54, Nr. 11, S. 581-588 
Příspěvek  rozebírá  různé  aspekty právní úpravy daně z obratu u nákupu zboží na zkoušku (zejména 
v zásilkovém obchodě). Vymezuje tento typ smluvního vztahu oproti koupi s právem vrácení a shrnuje 
teoretický přístup k oběma rozdílným pojetím v odborné literatuře. Ukazuje, že pro výklad pojmu 
dodání  (času  a místa plnění) by měl být rozhodující nikoli občanskoprávní pohled, nýbrž otázka daně 
z obratu (výměna výkonů).  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Tomáš Hořejší 
Kdo tu vládne charitě : daňové asignace 
Euro, 2005, č. 49, s. 56-57 
Autor upozorňuje, že se nepodařilo prosadit zavedení systému, který by českým občanům umožnil 
přímé sponzorství konkrétních neziskových projektů z jejich daní. Model tzv. daňových asignací se 
naopak ujal v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. V příspěvku se dále probírají argumenty příznivců a 
odpůrců přímého sponzorství nadací.  Rubrika: Události : legislativa 
 
Jan Keuchel 
Konzerne drücken die Steuerquote 
Koncerny tlačí na daňovou kvótu 
Handelsblatt, 7.12.2005, Nr. 237, S. 18 
Daňová kvóta nástrojem konkurence mezi německými podniky; efektivní daňové zatížení, Effective 
Tax Rate.  - Překlad viz Informace odborné knihovny MF č. 16/2005. Rubrika: Unternehmen und 
Märkte : Unternehmenspraxis 
 
Klaus Stratmann 
Länder dehnen Maut aus 
Německé země rozšíří výběr mýta i na další komunikace 
Handelsblatt, 22.12.2005, Nr. 248, S. 3 
Zpoplatnění silnic v Německu; plán zavést od poloviny roku 2006 (kamionové) mýtné i na silnicích. 
Připravují se a  vyhodnocují  úseky,  které  začaly  sloužit  jako  "objížďky"  dálnic  s  mýtem. Příjmy 
z mýtného v roce 2005, jejich použití. Výhody Toll Collect. Graf. Rubrika: Wirtschaft und Politik 
[HB] 
 
Walter Georg Leisner 
Die mildtätige Familienstiftung 
Dobročinná rodinná nadace 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 45, S. 2434-2436 
Nadace  v  Německu.  Dobročinná  rodinná  nadace  nejedná  proti  účelu obecné prospěšnosti, pokud 
v rámci § 58 Poplatkového  řádu  podporuje  zřizovatele  nadace  či  jeho  rodinné  příslušníky. Má-li 
ale nadace současně plnit dobročinné účely podle § 53 Poplatkového řádu, pak není dle názoru 
finanční správy taková podpora příbuzných zřizovatele možná - a to bez ohledu na rozsah podpory. 
Rodinná nadace jako instrument zabezpečení zřizovatele a jeho rodiny. Obecně prospěšná a 
dobročinná rodinná nadace, dvojí účel nadace a daňové úlevy.  - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Daniel Schönwitz 
Mit Rechnung, bitte! 
S fakturou, prosím! 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 51, S. 170-171 
Odpisy nákladů (účtů) za řemeslné a podobné práce v německých domácnostech, pozitivní změny 
podmínek odpisů, pravidla a limity platné od 1.1.2006. Tab., graf. Rubrika: Geld + Börse 
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by Vanessa Houlder 
"Old" Europe feels the winds of change 
"Stará" Evropa cítí čerstvý vítr  
Financial Times, 24.11.2005, no. 35929, p. 4 
Přes Evropu se žene studený vítr daňové soutěže. Za posledních osm let došlo k vlně snižování 
korporační daně a vstup deseti nových zemí do EU, které většinou mají nízkou sazbu korporační daně, 
jen zvýšil konkurenční tlak na staré členské země. Některé západní země obviňují své východní 
sousedy  z   daňového   dumpingu.   Pro   Brusel   je   tato  situace   novým   argumentem  k   výzvám 
k harmonizaci daní. K problematice viz i další články na téže straně a na s. 14. Graf, diagr. 
 
Ivo Šulc ; přispěl Jaroslav Kobík 
Procesní postavení daňových zástupců v daňovém řízení 
Daňový expert, 2005, roč. 1, č. 4, s. 23-29 
K institutu daňového zástupce. Daňový zástupce provozovatele daňového skladu, který je registrován 
v jiném členském státě; daňový zástupce pro zasílání vybraných výrobků. Podrobněji o postavení 
osoby zástupce, o místní příslušnosti daňového zástupce, o jeho odpovědnosti apod.  
 
Jiří Nesrovnal 
Přeměny společností z hlediska daňového se zaměřením na mezinárodní fúze. 2. část 
Daňový expert, 2005, roč. 1, č. 4, s. 15-17 
Další část příspěvku je zaměřena na některé aspekty dané problematiky z pohledu správy daní, DPH, 
daně silniční, daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí.  
 
Pavel Běhounek 
Směrnice Evropské unie týkající se daní z příjmů 
Daně a právo v praxi, 2005, roč. 10, č. 11, s. 51-54 
Ke směrnici 2003/49/ES o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými 
společnostmi z různých členských států (přechodná ustanovení, přiměřené použití směrnice). Dále ke 
směrnici 90/435/EHS o společném zdanění mateřských a dceřiných společností z různých čl. států od 
1.1.2005   (změna   minimálního   podílu   na   základním   kapitálu   pro   klasifikaci     společností). 
O přiměřeném použití této směrnice vůči společnostem ze Švýcarska. Doplněno příklady.  
 
Zenon Folwarczny 
Směrnice o zdanění úspor - skutečný vlastník 
Bankovnictví, 2005, roč. 13, č. 11, s. 13-14 
Ke směrnici č. 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě úrokového charakteru. Definice 
skutečného vlastníka, definice místa pobytu příjemce platby podle směrnice, určení daňové rezidence 
příjemce. 1 tab. 
 
Ivan Brychta 
Souhrnné hlášení : daň z přidané hodnoty 
Daně a právo v praxi, 2005, roč. 10, č. 11, s. 16-19 
Ke zpracování a podání tzv. souhrnného hlášení. Kterých plátců DPH se tato povinnost týká, tiskopis, 
kdy podat hlášení. Doplněno příkladem (vyplněný formulář souhrnného hlášení). Tab. 
 
Eva Engelken 
Sparmodelle stehen vor dem Aus 
Blíží se konec úsporných (daňových) modelů 
Handelsblatt, 12.12.2005, Nr. 240, S. 20 
Daň  dědická  a převod podnikového majetku (rodinného podniku) v Německu; návrh nového zákona 
k dědickému právu, který má zabránit zneužívání poskytovaných odpisů.  Rubrika: Unternehmen und 
Märkte : Unternehmenspraxis 
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Steve Bond, Mike Hawkins, Alexander Klemm 
Stamp duty on shares and its effect on share prices 
Kolkovací povinnost u akcií a její vliv na ceny akcií 
FinanzArchiv, 2005, Vol. 61, No. 3, p. 275-297 
Autoři představují empirickou studii dopadu převodní daně (stamp duty) na ceny akcií. Nejprve 
seznamují se základními údaji týkajícími se režimu kolkování ve Velké Británii a srovnávají poplatky 
za uskutečnění převodu akcií s jinými zeměmi. Dále pomocí modelu zkoumají ekonomické efekty 
těchto převodních daní a hodnotí zjištěné údaje. 8 tab., 1 graf, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Maja Klun, Helena Blažić 
Tax compliance costs for companies in Slovenia and Croatia 
Náklady na zdanění podniků ve Slovinsku a Chorvatsku 
FinanzArchiv, 2005, Vol. 61, No. 3, p. 418-437 
Příspěvek porovnává výzkum nákladů na zdanění podniků ve dvou transformačních ekonomikách - 
Slovinsku a Chorvatsku - s dalšími studiemi. Cílem srovnání je zjistit, zda závěry dvou uvedených 
výzkumných projektů jsou podobné s jinými, případně jaké druhy odlišností lze zaznamenat. 6 tab. 
Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Robert Newey 
UK international tax legislation enacted in 2005 
Britská legislativa mezinárodního zdanění uzákoněná v roce 2005 
European taxation, December 2005, Vol. 45, No. 12, p. 581-584 
Přehled hlavních opatření v oblasti mezinárodních daní zavedených Velkou Británií během roku 2005. 
Týká se mezinárodních účetních standardů, úlev v oblasti dvojího zdanění, zdanitelných 
(účtovatelných) zisků, zahraničních společností v CFC režimu a Evropské společnosti.  - Odkazy. 
Rubrika: What's going on in... : United Kingdom 
 
Christian Weber 
Umsatzbesteuerung künstlerischer Leistungen 
Daň z obratu u uměleckých výkonů 
Umsatzsteuer-Rundschau, 8. November 2005, Jg. 54, Nr. 11, S. 588-593 
Příspěvek seznamuje s aktuálním stavem právní úpravy daně z obratu u uměleckých výkonů, a to jak 
na evropské, tak na národní úrovni (Německo). Věnuje se zejména dopadům nové judikatury 
Evropského soudního dvora v tomto směru a dále změnám vyplývajícím z realizační směrnice EU pro 
daňové zvýhodnění podle § 4 č. 20 písm. a, příp. § 12 odst. 2 č. 7 písm. a zákona o dani z obratu. 
Upozorňuje též na přetrvávání konfliktu mezi národní úpravou a 6. směrnicí EU a zvažuje možnosti 
odstranění rozporu.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Stefan Dittrich 
Umsätze und ihre Besteuerung 2003 
Obraty a jejich zdanění v roce 2003 
Wirtschaft und Statistik, 2005, Nr. 10, S. 1095-1100 
Příspěvek seznamuje s výsledky statistik daně z obratu v roce 2003 v Německu. Sledují se např. 
daňoví poplatníci podle hospodářských odvětví a podle právních forem podnikání, podle velikosti 
obratu aj. Pro statistické potřeby se zvažují též možnosti měření koncentrace podniků podléhajících 
dani   z   obratu,  které  téměř kompletní zachycení plátců daně z obratu a výše jejich obratů umožňuje.  
5 tab., 1 graf. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Finanzen und Steuern 
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Pierre-Pascal Gendron 
Value added tax treatment of public sector bodies and non-profit organizations : a developing 
country perspective 
Režim daně z přidané hodnoty u orgánů veřejného sektoru a neziskových organizací : z pohledu 
rozvojové země 
Bulletin for international fiscal documentation, December 2005, Vol. 59, No. 12, p. 514-526 
Problematika zamezení plného zdanění daní z přidané hodnoty zboží a služeb dodávaných orgány 
veřejného sektoru, státní správou, neziskovými organizacemi, charitativními organizacemi a 
podobnými orgány. 6 tab. - Odkazy. Rubrika: Articles [Bifd] 
 
Fabiola Annacondia, Walter van der Corput 
VAT registration thresholds in Europe 
Registrační limity pro DPH v Evropě 
International VAT monitor, November/December 2005, Vol. 16, No. 6, p. 434-435 
Časopis nabízí (jako v každém šestém čísle daného roku) přehled registračních limitů (daňových 
prahů) DPH aplikovatelných ve většině evropských zemí (tedy i v zemích mimo EU). Pro lepší 
porovnávání byly všechny měny převedeny na euro. Oproti roku 2004 bylo letos do seznamu přidáno 
několik dalších zemí. Tab. Vysvětl. - Odkazy. Rubrika: Articles [VAT] 
 
Joep Swinkels 
VAT-saving concepts and interpretations 
Pojetí a interpretace uspoření DPH 
International VAT monitor, November/December 2005, Vol. 16, No. 6, p. 417-426 
Popis některých pojmů spojených s DPH a interpretace standardního pojetí DPH rozvinutého 
nizozemskými justičními institucemi, zvláště Nejvyšším soudem. Ačkoliv DPH je relativně 
jednoduchou daní, která neponechává mnoho prostoru pro nějaké obměny či alternativy, většina 
jurisdikcí DPH má zvláštní a unikátní rysy, které neexistují v jiných jurisdikcích. Článek si všímá 
formální harmonizace DPH v EU, možností odchylek od Šesté směrnice atd. 2 schémata. Rubrika: 
Articles [VAT] 
 
Milan Chmelík 
Vznik a vývoj daňové správy v Čechách 
Daně, 2005, roč. 13, č. 11, s. 13-19 
Počátky bernictví na území Čech a Moravy, berní správa v době husitské a ve stavovském období, 
finanční správa v absolutistickém státě, správa daní za kapitalismu, období po vzniku samostatného 
Československa. Stručně k vývoji po listopadu 1989.  - Lit. 
 
Barbara Pořízková 
Zákaz opakované kontroly : judikát 
Ekonom, 2005, roč. 49, č. 47, s. 46 
K průlomovému rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým minimalizoval možnost správce 
opakovat daňovou kontrolu.  - Součástí přísp. je vložený rámeček Informace na netu, který radí kde 
hledat rozhodnutí a stanoviska NSS na webových stránkách. 
 
Ondřej Dráb, Tomáš Zatloukal 
Zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území České republiky 
Daně a právo v praxi, 2005, roč. 10, č. 11, s. 48-50 
O pokynu č. D-286 ke zdaňování příjmů daňových nerezidentů plynoucích ze zdrojů na území České 
republiky ze dne 5.10.2005. Postup při zdaňování daňově netransparentních entit, postup při 
zdaňování daňově transparentních entit (poskytnutí a neposkytnutí výhod, částečné poskytnutí výhod). 
Způsob zdanění. Účinnost pokynu. Doplněno příkladem.  
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Daňové a účetní poradenství 
 
č. 49-50/2005 
Společné zdanění manželů. Mateřská dovolená [Zač.]. Daňový kalendář pro rok 2006.  
 
č. 51-52/2005 
Převod nemovitostí prostřednictvím směnné smlouvy a daň. Neveřejnost daňového řízení. Dárky 
obchodním partnerům. Jednotné pracovní oblečení. Mateřská dovolená [Dokonč.]. K některým 
základním sazbám stravného v cizí měně pro rok 2006. Poplatníci daně z pronajatých pozemků v roce 
2006. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 12/2005 
Přeshraniční podíly na zisku. Technické zhodnocení hmotného majetku a daň z příjmů. Telefony 
v podnikání. Stravování zaměstnanců – daňový a účetní pohled. Otázky z praxe k dani z příjmů.  
 
č. 1/2006 
Automobily s alternativním pohonem. Dodání zboží osobě registrované k dani – specifické případy. 
Otázky z praxe DPH. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

V. Majevskij 
Ekonomičeskije izmerenija i fundamental'naja teorija 
Ekonomická měření a fundamentální teorie 
Voprosy ekonomiki, 2005, no. 10, s. 25-39 
Problematika měření dynamiky inflace a reálného produktu (důchodu). Kritika měření inflace pomocí 
obecného cenového indexu, alternativní přístup. Teoretický příspěvek.  Odkazy, vysvětl. - Angl. res. 
 
Ž. Sapir ; perevod s francuzskogo Mst. Afanas'jeva, I. Boldyreva, Ju. Bussel' 
Ekonomika informacii: novaja paradigma i jejë granicy 
Ekonomie informací: nové paradigma a jeho hranice 
Voprosy ekonomiki, 2005, no. 10, s. 4-24 
V článku se popisuje historický vývoj a vědecké úspěchy informačního přístupu v ekonomické teorii. 
Jsou zkoumány různé verze ekonomické analýzy za použití teorie asymetrických informací. Dále se 
rozebírají pozitivní a normativní rozpory vyplývající z rozdílů mezi ekonomií informací a 
neoklasickou teorií. Zvláštní pozornost je věnována vnitřním problémům nového paradigmatu a také 
úloze státní hospodářské politiky založené na teoretických aspektech informačního přístupu.  Odkazy, 
vysvětl. - Angl. res. 
 
Franck Sédillot, Nigel Pain 
Indicator models of real GDP growth in the major OECD economies 
Modely ukazatelů růstu reálného HDP hlavních ekonomik OECD 
OECD economic studies, 2005, No. 40 (2005/1), p. 167-217 
Příspěvek představuje soubor ekonometrických modelů poskytujících pravidelné odhady růstu 
reálného HDP jednotlivých ekonomicky významných zemí OECD (zemí G6) a souhrnně za eurozónu, 
a to pro dva následující kvartály po kvartálu, pro nějž byly zveřejněny oficiální údaje. Pozornost je 
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věnována též některým praktickým problémům, spojeným s aplikací modelů v reálném čase (včetně 
způsobů odhadování nejistoty předpovědí). Přehledně též dokumentuje chyby v předpovědích za 
poslední dva roky. 4 tab., 2 grafy, 2 příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Thomas Aronsson, Mikael Markström, Tomas Sjögren 
Public provision of private goods and equilibrium unemployment 
Veřejné poskytování soukromých statků a rovnováha v podmínkách nezaměstnanosti 
FinanzArchiv, 2005, Vol. 61, No. 3, p. 353-367 
Příspěvek analyzuje problém optimálních daní a výdajů v ekonomice s optimálním nelineárním 
zdaněním příjmů a s nedokonalou konkurencí na trhu práce. Analýza je založena na modelu dvou typů 
účasti  spotřebitelů  na  poskytovaných  statcích  a  sleduje  přímé  a   nepřímé  efekty, které vyplývají 
z nutnosti získat dodatečné daňové příjmy. Zjišťují se též dopady na zaměstnanost. Vzorce. Pozn. - 
Angl. res. - Lit. 
 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Aktuelle Fragen der Geldpolitik : Vortrag von Prof. Dr. Axel A. Weber, Präsident der 
Deutschen Bundesbank, auf dem Wirtschaftstag 2005 der Volksbanken und Raiffeisenbanken, 
in Frankfurt/Höchst, am 25. Oktober 2005 
Aktuální otázky peněžní politiky : přednáška Prof. Dr. Axela A. Webera, guvernéra Německé 
spolkové banky, na Výroční konferenci 2005 Volksbank a Raiffeisenbank ve Frankfurtu/Höchst 
dne 25. října 2005 
Auszüge aus Presseartikeln, 26. Oktober 2005, Nr. 45, S. 3-5 
Autor analyzuje aktuální problémy peněžní politiky v eurozóně, přičemž se soustřeďuje na důsledky 
výrazného zvýšení cen energií ve světové ekonomice z pohledu střednědobého zajištění cenové 
stability. Upozorňuje na hlavní rizikové faktory, které s sebou nese přímý i nepřímý dopad zdražení, a 
zvažuje vhodnou strategii peněžní politiky, schopnou těmto rizikům čelit.  Viz též následující článek 
téhož autora Stabilitätsorientierte Geldpolitik in Europa (Auszüge aus Presseartikeln č. 45, s. 5-10). 
 
Anglo-Saxon attitudes : private equity in Germany 
Anglosaské postoje : private equity v Německu 
The Economist, December 17th 2005, vol. 377, no. 8457, p. 73-74 
Investice v oblasti private equity vykázaly v r. 2004 nebývalý příliv kapitálu ve výši 37 mld. EUR. 
Více než polovinou tohoto objemu se může pochlubit Británie. I v Německu se toto odvětví rychle 
rozvíjí, ale je ovládáno zahraničními investory. Domácí firmy jim nedokážou konkurovat a ani se o to 
příliš nesnaží. Diagr. Rubrika: Finance and economics 
 
Stephan Barisitz 
Banking in Central and Eastern Europe since the turn of the millennium - an overview of 
structural modernization in ten countries 
Bankovnictví ve střední a východní Evropě od přelomu tisíciletí - přehled strukturální 
modernizace v deseti zemích 
Focus on European economic integration, 2005, No. 2, p. 58-82 
Studie souhrnně analyzuje vývoj bankovních sektorů deseti zemí střední a východní Evropy 
(Maďarska, Polska, ČR, SR, Bulharska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Ruska a Ukrajiny) v letech 
1999-2000. Soustřeďuje se na aktuální strukturální změny a modernizaci, na vývoj bankovní regulace 
a dohledu, na pozici zahraničních bank aj. 10 tab. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Special focus: 
Financial development and integration 
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Tamás Mágel 
The banking sector of Bosnia and Herzegovina: the dominant role of Austrian banks 
Bankovní sektor v Bosně a Hercegovině: dominantní role rakouských bank 
Focus on European economic integration, 2005, No. 2, p. 134-156 
Studie analyzuje vývoj bankovního sektoru Bosny a Hercegoviny v letech 1997-2004. Stručně 
seznamuje s ekonomickým a právním rámcem, dále sleduje vlastnickou strukturu a koncentraci 
bankovního sektoru, stupeň finančního zprostředkování aj. Pozornost je věnována též kapitálové 
vybavenosti bank a jejich ziskovosti. 19 tab., 1 graf. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Special focus: 
Financial development and integration 
 
Michael Ziebach 
Bauspargeschäft 2004 
Stavební spoření 2004 
Wirtschaft und Statistik, 2005, Nr. 10, S. 1071-1079 
Příspěvek seznamuje s výsledky šestnácti soukromých a jedenácti veřejnoprávních stavebních 
spořitelen  v   Německu  v   roce  2004.  Celkově  byly  v tomto  roce  uzavřeny  4 mil.  nových  smluv 
o stavebním spoření, celková částka činí 97,4 mld. EUR. Dále se podrobněji rozvádějí jednotlivé údaje 
týkající se aktuálního vývoje stavebního spoření (vývoj vkladů a výplat, počet zrušených smluv, výše 
poskytnutých úvěrů, regionální vývoj stavebního spoření). 6 tab., 3 schémata, tab. příl. Pozn. - Něm. 
res. - Lit. Rubrika: Textteil : Geld und Kredit 
 
David Miles 
Brussels directives will not aid mortgage markets 
Bruselské směrnice trhu hypoték nepomůžou 
Financial Times, 16.12.2005, no. 35948, p. 15 
Hypotekární trhy v evropských zemích jsou velmi rozdílné. To přimělo Evropskou komisi k vydání 
diskusního materiálu o hypotečních úvěrech v Evropské unii a k nastolení otázky, zda trh nepotřebuje 
více integrace. Podle autora však existují dobré důvody k tomu, proč se hypotéky v jednotlivých 
zemích liší, a Komisi by mělo záležet spíše na jejich efektivnosti.  
 
Štefan Elek 
Cenné papíry držené skrze prostředníky 
Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 21, s. 774-782 
K potřebě harmonizace právní úpravy problematiky cenných papírů držených skrze prostředníky na 
mezinárodní úrovni. Vícestupňové evidence cenných papírů, problém cenných papírů držených skrze 
prostředníky. Úprava problematiky cenných papírů držených skrze prostředníky v americkém a 
anglickém právu, "clearing and settlement" v Evropské unii.  
 
Peter Stella 
Central bank financial strength, transparency, and policy credibility 
Finanční síla, transparentnost a důvěryhodnost politiky centrální banky 
IMF staff papers, 2005, vol. 52, no. 2, p. 335-365 
Finanční síla nezávislé a důvěryhodné centrální banky musí odpovídat úkolům a rizikům, které banka 
řeší. Ve studii se zkoumá vztah mezi finanční silou centrální banky a výsledky její politiky a 
zdůrazňuje se význam finanční nezávislosti. 2 tab. Odkazy, vysvětl. - Bibliogr. - Studie téhož názvu od 
téhož autora z r. 2002 je dispozici v odb. knihovně MF pod signaturou E-8061. 
 
Pavel Čurda 
Chtějí Češi euro? : Česká republika s eurem nespěchá 
Bankovnictví, 2005, roč. 13, č. 11, s. 25-27 
Pravidla pro přijetí eura, maastrichtská konvergenční kritéria, zavedení eura v ČR, nutnost reformy 
veřejných financí, problematika načasování vstupu do ERM II. 2 grafy, 1 tab. - Součástí mat. je přísp. 
s názvem Je pro ČR reálné přijmout euro v roce 2010?, který předkládá odpovědi některých odborníků 
na tuto otázku, a další příspěvek s názvem Řežábek: Stát není připraven na přijetí eura. 
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(KM) 
České banky patří k nejvýnosnějším : náklady, výnosy a ziskovost bank 
Bankovnictví, 2005, roč. 13, č. 11, s. 10-11 
K ukazatelům ziskovosti českých bank v roce 2004. Výhled pro letošní rok, problematika bankovních 
poplatků, tlak státu. 1 tab., 1 graf. K tématu viz další příspěvky "Rekordní zisky bank ve světě" a "Co 
ovlivňuje ziskovost komerčních bank?" na s. 8-9 téhož čísla časopisu - Součástí čl. je stručný 
příspěvek s názvem MF chce posílit postavení klientů bank změnami zákonů. 
 
Tomáš Prouza 
Češi a euro: nejsme za pelotonem 
Hospodářské noviny, 20.12.2005, roč. 49, č. 246, s. 9 
Reakce náměstka ministra financí (a národního koordinátora přípravy na přijetí eura) na příspěvek 
evropského komisaře J. Almunii "Češi a euro: až za pelotonem" (HN 24.11.2005), ve kterém 
poukazoval na zpoždění České republiky ve stavu příprav na vstup do eurozóny. T. Prouza se brání 
zjednodušujícímu pohledu a některá tvrzení uvádí na pravou míru.  
 
Peter Backé, Tina Zumer 
Developments in credit to the private sector in Central and Eastern European EU member 
states: emerging from financial repression : a comparative overview 
Vývoj úvěrů pro soukromý sektor v nových členských zemích EU ze střední a východní Evropy: 
nový počátek po finančních omezeních : srovnávací přehled 
Focus on European economic integration, 2005, No. 2, p. 83-109 
Studie poskytuje přehled vývoje úvěrů pro soukromý sektor v nových členských zemích EU ze střední 
a východní Evropy v letech 1999-2004. Zkoumá hlavní určující faktory nárůstu úvěrů, sleduje dopad 
na ekonomický vývoj a věnuje se i důsledkům pro peněžní politiku. Pozornost je věnována též 
dopadům vstupu do EU z hlediska problematiky nárůstu úvěrů. 1 tab., 8 grafů. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
Rubrika: Special focus: Financial development and integration 
 
Banque des reglements internationaux 
L'envolée des cours pétroliers a pesé sur les marchés des actions 
Vzestup cen ropy zatížil akciové trhy 
Problemes économiques, 2005, No 2886, p. 14-18 
Během roku 2004 se finanční podmínky na trzích uklidnily. Nízká úroveň dlouhodobých výnosů bez 
ohledu na zvýšení hlavních úrokových sazeb v USA byla zvláště překvapivá. Vzrůst cen ropy 
doprovázený intenzivní spekulativní aktivitou dopadl na akciové trhy. (Mezi dynamickými trhy 
zmíněna i ČR.) Snížení rizikových prémií se projevilo slabou volatilitou trhů a sklonem k riziku. 
Konečně poslední čtvrtletí bylo poznamenáno zvýšenou potřebou financování amerických podniků. 
Čerpáno z Výroční zprávy BIS. 4 grafy. Rubrika: Dossier 
 
Torsten Slok, Mike Kennedy 
Explaining risk premia on bonds and equities 
Výklad rizikové prémie na dluhopisy a akcie 
OECD economic studies, 2005, No. 40 (2005/1), p. 111-125 
Studie nejprve sleduje vývoj rizikové prémie v období od roku 1998 do počátku roku 2005 a z údajů 
na hlavních akciových trzích v USA a Evropě sestavuje ukazatel, pomocí něhož vysvětluje faktory 
ovlivňující pohyby rizikové prémie. Kromě základních ekonomických ukazatelů zohledňuje též vliv 
opatření měnové politiky, a např. i vliv účetních skandálů v USA v roce 2002. 3 tab., 5 grafů. Pozn. - 
Angl. res. - Lit. 
 
Good times rarely last : exchanges 
Dobré časy málokdy vydrží : burzy 
The Economist, December 3rd 2005, vol. 377, no. 8455, p. 75-77 
Ke změnám, jimiž procházejí burzy na obou stranách Atlantiku. Příčiny a důsledky transformace burz, 
jaká je cena za pokrok. Graf. Rubrika: Finance and economics 
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Lenka Spáčilová 
Historie inflace. 2. část, Druhá polovina 20. století 
Ekonomická revue, 2005, roč. 8, č. 3, s. 4-18 
Inflační zkušenost rozvinutých zemí ve 2. polovině 20. století (vývoj v období od 50. let do prvního 
ropného šoku, první a druhý ropný šok, období 90. let). Zvláštní rysy inflace v rozvíjejících a 
transformujících se zemích. 6 tab., 2 obr. - Angl. abstrakt - 17 lit. 
 
Inflation gefährdet die baltischen Euro-Pläne 
Inflace ohrožuje plány na zavedení eura v Pobaltí 
Auszüge aus Presseartikeln, 2. November 2005, Nr. 46, S. 13 
Článek upozorňuje, že Estonsko, Litva a Lotyšsko vykazují sice rekordní tempo růstu v EU, je však 
ale doprovázeno i rychlým růstem cen (rovněž nejvyšším v EU - 7,2 %). Rozebírá příčiny silného 
zdražování a zvažuje, zda tyto země budou schopny splnit v roce 2006 maastrichtská kritéria, nezbytná 
pro přechod na euro.  - Přetištěno z Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 31. Oktober 2005. 
 
S. Moisejev 
Istorija odnogo "besplatnogo zavtraka" 
Historie jednoho "obědu zdarma" 
Voprosy ekonomiki, 2005, no. 10, s. 40-55 
Přehled historie inflace, vývoj definic a povahy inflace, inflace v době zlatého standardu, 
znehodnocení papírových peněz, hyperinflace, makroekonomické charakteristiky inflace 20. století.  
6 tab. Odkazy, vysvětl. - Angl. res. 
 
Miroslav Tuček 
Jaký dohled vyžaduje fungování finančních trhů? 
Revue Politika, listopad 2005, roč. 3, č. 9, s. 12-14 
Názor  známého  ekonoma  na  překvapivou  změnu  koncepce integrace dozoru nad finančním trhem 
v ČR (usnesení vlády ze dne 24. srpna 2005). Podrobněji o možných důvodech obratu v postoji vlády 
a České národní banky, o poslání centrální banky a o předpokládaném střetu zájmů.  
 
Martin Kvizda 
Kritika koncepce nezávislosti Evropské centrální banky v kontextu novely hlasovacích práv 
Rady guvernérů 
Ekonomická revue, 2005, roč. 8, č. 3, s. 53-73 
Institucionální zakotvení evropského centrálního bankovnictví, míra nezávislosti centrálních bank 
evropských  zemí   a  ECB,  odpovědnost  Evropské  centrální  banky,  novelizace    hlasovacích   práv  
(ekonomická a politická váha hlasu, počet guvernérů v Radě, protežování). 1 tab. - Angl. abstrakt –  
49 lit. 
 
D. A. Kočergin 
Makroekonomičeskije effekty elektronnych deneg 
Makroekonomické efekty elektronických peněz 
EKO, 2005, no. 11, s. 95-115 
Výklad pojmu elektronické peníze, elektronické peníze a měnová soustava, poptávka po soukromých 
elektronických penězích, modely důsledků zavádění elektronických peněz. Data z různých zemí. Tab., 
grafy. - Odkazy. 
 
Philip Moore ; Jochen Friedrich 
Meet your new European bank : the financial cornershop 
Seznam se s novou evropskou bankou : finanční obchůdek na rohu 
Euromoney, September 2005, Vol. 36, No. 437, p. 116-118, 120, 122, 124-128, 130, 132-136 
Banky veřejného sektoru v Evropě přišly s novou a potenciálně výnosnou myšlenkou. Snaží se 
přeměnit v lokalizovanou (místu přizpůsobenou) verzi univerzálního bankovního modelu. Příspěvek 
popisuje, jak se kooperativní banky Evropy dostávají na dluhové kapitálové trhy a jak zaměřují svou 
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činnost. Představuje i některé úspěšné průkopníky nového bankovnictví ve veřejném sektoru. Fot., 
obr. 
 
Otmar Issing 
Monetary analysis is essential, not old-fashioned 
Monetární analýza je velice důležitá, a nikoliv zastaralá 
Financial Times, 15.12.2005, no. 35947, p. 13 
V článku se zdůrazňuje význam měnové analýzy a způsobu jejího provádění tak, aby představovala co 
nejlepší podporu pro rozhodování v měnové politice. Rozebírají se dosavadní zkušenosti Evropské 
centrální  banky  s  měnovou analýzou a   dva   výrazné   úspěchy – poskytování   důležitých   signálů 
o budoucím  cenovém  vývoji  a  vznik  rámce,  s  jehož pomocí lze včas zjišťovat problémy 
související s finanční nerovnováhou.  
 
Neue Transparenzregeln für Kreditinstitute 
New transparency rules for credit institutions 
Nová pravidla transparentnosti pro úvěrové instituce 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Oktober 2005, Jg. 57, Nr. 10, S. 73-89 
Deutsche Bundesbank Monthly report, October 2005, Vol. 57, No. 10, p. 69-83 
Snahy o větší transparentnost činnosti úvěrových institucí, jak je předpisují nová pravidla pro účetní 
závěrky od roku 2005 a basilejská doporučení o kapitálové přiměřenosti od roku 2007 (Basilej II), 
představují pro investory důležitou informaci o stavu rizik a schopnosti jim čelit. Příspěvek analyzuje 
různé tržní indikátory měřící riziko bank v souvislosti s disciplínou na kapitálovém trhu a stabilitou 
finančního  systému.  1  tab.,  2  grafy.  Pozn.  -  Něm.  a  angl.  res. - Lit. - Součástí příspěvku jsou 
dva vložené boxy: s. 79 - Publizitätspflichten aus dem Kapitalmarktrecht (Informační povinnosti z 
pohledu právní úpravy kapitálového trhu), s. 84 - Neue Transparenzregeln für Kreditinstitute (Nová 
pravidla pro transparentnost úvěrových institucí). -- Příspěvek je dostupný v německé i anglické 
jazykové verzi časopisu. 
 
Pavel Štěpánek 
Precedenční kauza : bankovnictví 
Euro, 2005, č. 51-52, s. 88 
Autor ukazuje, že debata mezi Ministerstvem financí a bankami, jejímž výsledkem je názorový posun 
bank ve prospěch ochrany spotřebitelů, směřuje v současné době k otázkám svobody podnikání 
(svobodný trh a konkurence versus regulace a státní zásahy). Domnívá se, že jde o precedenční kauzu, 
neboť po bankách se má pozornost ministerstva zaměřit na pojišťovny a další poskytovatele 
finančních služeb.  Rubrika: Hyde park 
 
Jana Brondošová 
Rating fondu zaujímavejší ako hviezdičky 
Trend, 2005, č. 47, s. 80-82 
Hodnocení podílových fondů, rozdíl mezi ratingem a rankingem.  
 
Dana Forišková, Mária Klimiková 
Restrukturalizace českého a slovenského bankovního systému a sekundární trh úvěrových 
pohledávek 
Ekonomická revue, 2005, roč. 8, č. 3, s. 74-84 
Restrukturalizace bankovní soustavy. Problémy bankovního sektoru v ČR a na Slovensku po roce 
1993. Vznik transformačních restrukturalizačních institucí (ČKA, KONPO, Česká finanční apod.). 
Sekundární trh úvěrových pohledávek. Nová pravidla Evropské komise k restrukturalizaci bank a 
firem (2004/C/244/02). 5 tab., 2 grafy. - Angl. abstrakt - 14 lit. 
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Risikoneigung in einem dynamischen Finanzmarktumfeld 
Risk appetite in a dynamic financial market environment 
Sklon k rizikům v podmínkách dynamického finančního trhu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Oktober 2005, Jg. 57, Nr. 10, S. 91-104 
Deutsche Bundesbank Monthly report, October 2005, Vol. 57, No. 10, p. 85-97 
Studie vysvětluje vliv náchylnosti k rizikům na dění na finančních trzích a analyzuje důvody pro její 
nestejně silné kolísání v průběhu času. Dále hodnotí vybrané ukazatele, pomocí kterých byla 
zkoumána ochota k riskování u investorů na mezinárodních trzích akcií a obligací v letech 1995-2005. 
1 tab., 4 grafy. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Součástí příspěvku je vložený box Neue Indikatoren 
zur Messung der Risikoneigung (Nové ukazatele měření náchylnosti k rizikům). -- Článek je dostupný 
v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Bohuslav Sobotka 
S eurem na jistotu 
Ekonom, 2005, roč. 49, č. 46, s. 22 
Ministr financí ve stručném příspěvku upřesňuje záměr vlády převzít společnou měnu v roce 2010.  
 
Jerzy Żyżyński 
Spór o cel banku centralnego i rola sektora bankjowego w gospodarce 
Spor o cíle centrální polské banky a role bankovního sektoru v hospodářství 
Ekonomista, 2005, nr 5, s. 569-594 
Kritická analýza peněžní politiky Polské národní banky (PNB) v posledních letech. Hlavní otázka je, 
zda byly v zákonu o PNB náležitě zformulovány cíle jejího působení a zda se příliš úzce nezaměřil na 
jeden ze základních cílů - měnovou stabilitu. Ukazuje se též, že politika otevřeného trhu ve skutečnosti 
vede k hluboké nerovnováze na peněžním trhu. Výsledky této nerovnováhy se projevují nejen příliš 
nadměrnou likviditou a sníženou úvěruschopností, ale i vývozem velkého objemu kapitálu ve formě 
zahraničních aktiv. Závěr je, že měnová stabilita jako cíl byla z makroekonomického hlediska volena 
neracionálně vzhledem k vysokým nákladům. 2 tab., 4 grafy. - Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: 
Artykuły 
 
František Mašek 
Superdohled je již na dohled 
Ekonom, 2005, roč. 49, č. 46, s. 68-70 
V  úvodu  autor  seznamuje s jednotlivými variantami procesu sjednocení dozoru nad finančním trhem 
v ČR a s konečným řešením. Dále uvádí argumenty některých odborníků pro začlenění dozoru do 
centrální banky, ale zmiňuje i opačné. 1 schéma. 
 
Ralph Atkins and Chris Giles 
Trichet's test: in raising rates he must weigh the risk to a tentative eurozone recovery 
Trichetova zkouška: při zvyšování sazeb musí prezident ECB zvážit rizika nejistého oživení 
eurozóny 
Financial Times, 29.11.2005, no. 35933, p. 11 
V souvislosti se zvýšením úrokových sazeb v rámci eurozóny se rozebírá měnová politika ECB. Řada 
odborníků kritizuje skutečnost, že centrální banka při svém rozhodování spoléhá na analýzu měnových 
agregátů. Grafy. 
 
Manfred Fluch, Fabio Rumler 
Unterschiede des VPI und HVPI in Österreich - sind zwei parallele Verbraucherpreisindizes 
zweckmäßig? 
Rozdíly  mezi   indexem  spotřebitelských cen a harmonizovaným indexem spotřebitelských cen 
v Rakousku - jsou dva paralelní indexy účelné? 
Statistiken - Daten & Analysen, 2005, Nr. 4, S. 67-77 
Autoři zvažují, zda je účelné mít v praxi dva indexy spotřebitelských cen - národní a harmonizovaný, 
sestavený v rámci příprav vstupu do Evropské měnové unie a používaný jako centrální indikátor cen 
pro peněžní politiku eurozóny. Rozebírají koncepční a metodické rozdíly, vývoj inflace v posledním 
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desetiletí a předkládají doporučení pro používání harmonizovaného indexu spotřebitelských cen pro 
analýzy inflace v Rakousku. 3 tab., 1 graf, 2 přehledy. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Wolfgang Munchau 
Why Europe's bank needs urgent reform 
Proč hlavní banka Evropy naléhavě potřebuje reformu 
Financial Times, 28.11.2005, no. 35932, p. 15 
Autor odmítá názor, že měnová politika nemá žádné "reálné" účinky, které by ovlivňovaly růst a 
zaměstnanost, a  že  by  se  proto   měla   zaměřit   na    cenovou   stabilitu.   Navrhuje     tři   dodatky 
k Maastrichtské smlouvě, které by přiměly Evropskou centrální banku ke změně politiky. Primární cíl 
ECB by měl být nově definován; ECB by se měla zodpovídat Evropskému parlamentu stejně jako Fed 
Kongresu; a za třetí by ECB měla být povinna konzultovat s ministry financí svou strategii v měnové 
politice.  
 
Jörg Asmussen 
Wie das Bundesfinanzministerium Basel II umsetzt 
Jak Spolkové ministerstvo financí realizuje ujednání Basilejského výboru pro bankovní dohled 
(Basilej II) 
Auszüge aus Presseartikeln, 2. November 2005, Nr. 46, S. 10-11 
Autor   informuje   o   přípravách   Spolkového   ministerstva   financí   na   realizaci   směrnice    EU 
o požadavcích na kapitálovou přiměřenost (Basilej II) do právní úpravy německého bankovního 
dohledu. Stručně též informuje o nejdůležitějších novinkách v uvedené směrnici. Nové požadavky 
vstoupí v platnost k 1.1.2007.  - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main, 1. November 2005. 
 
Andreas Henry 
Zu gut, um wahr zu sein 
Příliš dobrý, než aby to byla pravda 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 49, S. 152, 154 
K problematice kontrol hedžových fondů, které spravují převážně peníze životních pojišťoven. 
(Nejen) ECB kritizuje banky za nedostatečný dozor nad riziky hedžových fondů, s nimiž obchodují. 
Nárůst odhalených podvodů hedžových fondů v USA, plán SEC zavést od roku 2006 registrační 
povinnost pro hedžové fondy a také nepravidelné kontroly; k dohledu britské FSA.  Rubrika: Geld + 
Börse : Hedgefonds 
 

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

Martin Jesný 
Akých investorov sa oplatí pritiahnuť 
Trend, 2005, č. 44, s. 22-25 
Nový systém státních investičních stimulů v SR. Tab. Rubrika: Téma [T] : Investičné stimuly, s. 22-29 
 
Aleksander Welfe, Piotr Karp, Piotr Kębłowski 
Analiza kointegracyjna w modelowaniu gospodarki polskiej 
Využití multidimensionální kointegrativní analýzy k modelování polské ekonomiky 
Ekonomista, 2005, nr 5, s. 645-658 
Hlavním cílem studie byla analýza dlouhodobých vztahů mezi mzdami, cenami a výstupy během 
systémové transformace v Polsku. Bylo využito měsíčních dat z období let 1993 - 2002. Získané 
výsledky ukazují, že produktivita práce a stav pracovního trhu byly určujícími faktory pro tvorbu 
průměrné mzdy. Inflace je závislá hlavně na změnách výše mezd, produktivitě práce a na cenách 
dováženého zboží. Index hospodářského růstu byl ovlivňován především vybaveností práce kapitálem, 
přílivem zahraničních přímých investic a rychlostí privatizace, která také urychluje organizační 
změny. 4 tab., grafy. - Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
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Sundeep Tucker, Leora Moldofsky, Tim Johnston, Ray Marcelo 
Australia 
Austrálie 
Financial Times, 29.11.2005, no. 35933, sep. sect. (4 p.) 
Díky čtrnácti rokům nepřetržitého růstu a vlně zájmu o komodity se Austrálie těší nevídané prosperitě. 
Jednotlivé články přehledu se zaměřují na ekonomiku, politiku, životní prostředí, trh práce, turistiku a 
také na "čínský efekt".  Rubrika: Special report [FT] 
 
Craig Beaumont 
Australia's enduring expansion: a handsome dividend from sustained reforms 
Pokračující expanze Austrálie: slušná dividenda z ucelených reforem 
IMF Survey, 2005, vol. 34, no. 20, p. 324-325 
Čtrnáct let hospodářského růstu v Austrálii je založeno na rozsáhlých strukturálních reformách a 
zdokonaleném rámci měnové a fiskální politiky. Austrálie prošla dvěma koly reforem a růst reálného 
HDP nyní dosahuje v průměru 3,7 %. Zvláště pozoruhodná je odolnost australské ekonomiky, která se 
dobře vyrovnala s dopadem asijské krize v letech 1997-98, globální stagnací trhu informačních 
technologií v letech 2000-2001 a velkým suchem v letech 2002-2003. Grafy. Rubrika: Country focus 
 
Olivier Blanchard 
L'avenir économique de l'Europe : quelles réformes pour une meilleure compétitivité? 
Hospodářská budoucnost Evropy : jaké reformy pro nejlepší konkurenceschopnost? 
Problemes économiques, 2005, No 2887, p. 56-63 
Ve srovnání s americkým dynamismem dýchá ze Starého kontinentu po několika téměř stagnujících 
letech hluboká zasmušilost. Nicméně analýza hospodářských výsledků na obou stranách oceánu 
ukazuje, že posledních 30 let zůstává rozdíl v HDP na hlavu mezi EU a USA téměř beze změny a že 
produktivita práce (měřená v HDP za odpracovanou hodinu) roste rychleji v Evropě. EU musela nadto 
projít během 20 let významnými strukturálními reformami, které jsou známkou změny, a nikoli 
nehybnosti. I když je evropská ekonomika dále ochromována nedostatečně účinnou reglementací, nic 
neopravňuje k pesimismu, jemuž Evropané, zdá se, propadají. Graf, 4 tab. - Odkazy. - The economic 
future of Europe (Orig.) The Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 4, Summer 2004. 
Rubrika: Numéro spécial 
 
Christian Noyer 
Baisse du dollar et forte hausse des cours du pétrole 
Pokles dolaru a silný vzestup cen ropy 
Problemes économiques, 2005, No 2886, p. 19-21 
V roce 2004 byl mezinárodní vývoj ovlivněn dvěma významnými faktory: jednak pokračující 
depreciací  dolaru,  navzdory  zvýšení  úrokových  měr Fed, vůči hlavním měnám (o 4,6 %) ve spojení 
s prohloubením amerického zahraničního dluhu, jednak silným vzestupem cen ropy, vyvolaným 
především rostoucí poptávkou (zvl. Číny a USA) v kontextu  nejisté geopolitické situace. Vývoj 
směnných kurzů a cen ropy v grafech. Z Výroční zprávy Banque de France. 3 grafy. Rubrika: Dossier 
 
Bauwirtschaft und Infrastruktur aus gesamtwirtschaftlicher Sicht : Rede von Prof. Dr. 
Hermann Remsperger, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, anlässlich des 
Bauindustrietages, in Hannover, am 3. November 2005 
Stavebnictví a infrastruktura z národohospodářského hlediska : přednáška Prof. Dr. Hermanna 
Remspergera, člena bankovní rady Německé spolkové banky, u příležitosti Dne stavebního 
průmyslu, v Hannoveru, 3. listopadu 2005 
Auszüge aus Presseartikeln, 9. November 2005, Nr. 47, S. 7-12 
Autor analyzuje z pohledu centrální banky problematiku národohospodářských aspektů stavebního 
odvětví a infrastruktury. Zaměřuje se přitom nejprve na význam stavebních investic pro hospodářskou 
konjunkturu a pro dlouhodobý hospodářský růst. Dále rozebírá omezení vyplývající z vázanosti 
investic do infrastruktury na stav veřejných financí (investice do infrastruktury jako veřejné statky). 
Třetí aspekt tématu se týká bezprostředně peněžní politiky (ovlivňování rámcových podmínek výší 
úrokových sazeb).  
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OCDE, OMC, CNUCED ... [et al.] 
Le bilan de l'économie mondiale 
Bilance světového hospodářství 
Problemes économiques, 2005, No 2886, p. 1-37 
Soubor příspěvků vycházejících z výročních zpráv předních světových organizací (OECD, BIS, WTO, 
Banque de France, Konference OSN o obchodu a rozvoji) a mapující vývoj ekonomické situace ve 
světě v r. 2004. (Hospodářský růst byl udržen navzdory rizikům oslabení, prudký růst světového 
obchodu, nárůst cen ropy a jeho dopady, konec zpomalení toku přímých zahraničních investic, 
nedostatečná dynamika trhu práce, lidský rozvoj a násilné konflikty - více než jindy vzájemné 
působení chudoby a násilí ohrožuje kolektivní bezpečnost mezinárodní společnosti.) Grafy, tab. - Lit. 
Rubrika: Dossier 
 
Michael Wise 
Competition law and policy in Germany 
Soutěžní právo a politika v Německu 
OECD journal of competition law and policy, 2005, vol. 7, no. 2, p. 7-66 
Podrobná analýza soutěžní politiky v Německu - její základy, instituce, hlavní charakteristiky. 
Vertikální dohody, zneužívání dominantního postavení, horizontální dohody, fúze. Státní zakázky, 
nekalá soutěž, ochrana spotřebitele. Vynucování soutěžního práva, otázky mezinárodního obchodu. 
Limity soutěžní politiky: výjimky a  zvláštní režimy. Veřejně prospěšné služby. 2 tab., 7 vložených 
boxů. Odkazy, vysvětl. - Bibliogr. 
 
OCDE 
La croissance reste soutenue malgré des risques d'affaiblissement 
Růst je udržitelný navzdory rizikům oslabení 
Problemes économiques, 2005, No 2886, p. 2-6 
Růst v souboru zemí eurozóny po slibném začátku dále během roku 2004 zpomalil. V šesti největších 
zemích OECD  tak   míra růstu  poklesla z   1 % na 0,5 %.   Tempo ekonomické aktivity méně oslabilo 
v USA, Velké Británii a ve Francii než v Japonsku, Německu a v Itálii. Třebaže se očekává opět 
oživení, zůstává hospodářský růst vystaven řadě rizik, zvláště náhlým přeceňováním ropy, valorizaci 
některých trhů aktiv a přetrvávající výši rozpočtových deficitů. 3 grafy, 2 tab. - Odkazy. Rubrika: 
Dossier 
 
Jan Stuchlík, Igor Záruba 
Černé na bílém 
Ekonom, 2005, roč. 49, č. 46, s. 76-79 
K problematice směrnice ES o službách a k závěrům studie, kterou vyhotovila poradenská firma 
KPMG a která rozebírá dopady přijetí a zavedení této direktivy na českou ekonomiku.  - Součástí mat. 
je stručný příspěvek s názvem Výchozí bod a 2 vlož. rámečky (Co nechat a co vypustit - doporučení 
KPMG, Základní pojmy). 
 
Renata Grzęda Latocha 
Ekonometryczna analiza koniunktury gospodarczej w krajach strefy euro 
Ekonometrická analýza hospodářské konjunktury v zemích eurozóny 
Ekonomista, 2005, nr 5, s. 621-643 
Výsledky pokusu provést analýzu obrazu cyklických variací využití výrobních kapacit v zemích 
eurozóny. Byly použity dva soubory dat - oficiální statistiky a výsledky anketního průzkumu - jako 
vstup pro dvě různé metody. Při výpočtu odchylky reálného HDP od trendu pomocí Hodrickova-
Prescottova filtru byly dosaženy menší fluktuace ve využití výrobní kapacity než při použití anketních 
dat v metodě navržené autorem příspěvku. Empiricky bylo potvrzeno, že oficiální statistiky zemí 
eurozóny vykazují nižší úroveň výstupů v sektoru služeb, než je tomu ve skutečnosti. 5 tab., 9 grafů. - 
Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
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Helmut Hauschild 
EU will das Kartellrecht lockern 
EU chce uvolnit kartelové právo 
Handelsblatt, 5.12.2005, Nr. 235, S. 15 
Evropské soutěžní právo, návrh změny č. 82 Smlouvy o Evropských společenstvích. V budoucnu by 
se kartelový dozor měl zaměřovat na nedodržování či zneužívání vedoucí pozice podniku na trhu spíše 
z hlediska spotřebitele, nežli z hlediska dopadů na konkurenci.  Rubrika: Unternehmen und Märkte 
 
Holger Alich 
Frankreich macht Kasse 
Francie počítá hotovost 
Handelsblatt, 15.12.2005, Nr. 243, S. 11 
Předpokládaný finanční efekt privatizace dálnic ve Francii, noví provozovatelé.  Rubrika: 
Unternehmen und Märkte 
 
Bertrand Benoit ... [et al.] 
Germany 
Německo 
Financial Times, 6.12.2005, no. 35939, sep. sect. (8 p.) 
Úkoly nové německé vlády v hospodářské oblasti: veřejné finance, nezaměstnanost, privatizace 
železnic a dálnic.  Rubrika: Special report [FT] 
 
Christian Ramthun ... [et al.] 
Heikle Operation 
Choulostivá operace 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 47, S. 24-28, 31-32 
Nová německá vládní koalice začíná chybným startem: zásadními problémy se nezabývá, orientuje se 
hlavně na zvyšování daní a ohrožuje konjunkturu, otřásá se i rozpočtový cíl nastavený Maastrichtem. 
Hodnocení (dopadů) koaliční smlouvy z pohledu ekonomického experta, daňového a investičního 
poradce, podnikatele. Pohled na plán snížení rozpočtového deficitu o 35 miliard eur na rok 2007 
(krácení a rušení daňových zvýhodnění, zvýšení DPH, zavedení daně z bohatství). Riziko útlumu 
spotřeby  po   zvýšení  DPH. K plánům reforem na trhu práce. Tab., graf. K tématu  také příspěvek na  
s. 182-187, který ukazuje, jak chce vláda prostřednictvím zaměstnanců a spořitelů sanovat spolkový 
rozpočet  (snížení  nezdanitelné  částky,  paušální  zdanění  zisků z prodeje nemovitostí, snížení odpisů 
u stavebních nákladů v případě pronajímaných bytů atd.). Rubrika: Politik + Weltwirtschaft : Große 
Koalition 
 
Ladislav Tajovský 
Historické a myšlenkové pozadí New Dealu 
Acta oeconomica pragensia, 2005, roč. 13, č. 3, s. 128-151 
Příspěvek rozebírá historické a myšlenkové pozadí New Dealu - předvolebního programu F. D. 
Roosevelta z  roku  1932. Ukazuje  významné  posuny  ve  vnímání  role  státu  v americké ekonomice 
v době Velké hospodářské  krize  v  letech  1929-1933,  které byly vyústěním   déletrvající   tendence 
k posilování státních zásahů do ekonomiky, zejména na federální úrovni.  Pozn. - Čes. a angl. res. - 
Lit. Rubrika: K hospodářským dějinám 20. století 
 
Christopher Condon, Kester Eddy 
Hungary 
Maďarsko 
Financial Times, 12.12.2005, no. 35944, sep. sect. (6 p.) 
Hospodářsko-politický přehled o Maďarsku se zaměřuje na nadcházející volby, penzijní pojištění, 
bankovnictví aj. Graf, diagr. Rubrika: Special report [FT] 
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David Pilling ... [et al.] 
Japan: postal privatisation 
Japonsko: privatizace pošty 
Financial Times, 13.12.2005, no. 35945, sep. sect. (4 p.) 
Privatizace obří organizace Japonské pošty je již dlouhou dobu citlivým bodem a předmětem 
politických a společenských sporů. V přehledu jsou shrnuty názory zastánců a odpůrců privatizace a 
rozebírají se její dopady.  Rubrika: Special report [FT] 
 
Jiří Kosta 
K historii a koncepci československé ekonomické reformy v letech 1965-1969 
Acta oeconomica pragensia, 2005, roč. 13, č. 3, s. 27-47 
Studie popisuje koncepci československé ekonomické reformy připravované v letech 1964-65 a 
postupně zaváděné do roku 1968. Reforma nemohla být plně realizována v důsledku vojenského 
zásahu v srpnu 1968 a v důsledku vnitropolitických změn v období normalizace. Statistická příloha 
zachycuje vývoj hlavních ekonomických ukazatelů v šedesátých letech a na počátku let sedmdesátých, 
takže je možno sledovat rozdíl mezi obdobím před reformou, v jejím průběhu a po odklonu od ní. Tab. 
příl. Pozn. - Čes. a angl. res. - Lit. Rubrika: K hospodářským dějinám 20. století 
 
I. K. Salimžanov 
Konkurencija i cenoobrazovanije 
Soutěž a tvorba cen 
Finansy, 2005, no. 9, s. 16-19 
Slabá úroveň rozvoje konkurence v Rusku, vláda monopolů, novela antimonopolního zákona, 
nasycenost trhu, slabý rozvoj malého a středního podnikání, konkurence a ceny.  
 
Vieroslava Holková, Alexandra Veselková 
Makroekonomický vývoj slovenskej ekonomiky v transformačnej dekáde 
Ekonomická revue, 2005, roč. 8, č. 3, s. 85-94 
Makroekonomický vývoj Slovenska z pohledu tří etap - 1993-1995 (etapa obratu a oživení), 1996-
1998 (etapa nerovnovážného růstu) a 1999-2002 (etapa obnovení rovnováhy). Hodnocení výsledků 
transformačního procesu v SR.  - Angl. abstrakt - 10 lit. 
 
Angela Koehler 
Munteres Comeback 
Čilý návrat 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 45, S. 24-26, 28, 30, 32, 35 
Druhá největší ekonomika světa slaví po 15 letech recese návrat mezi hospodářské velmoci; motorem 
japonského hospodářského zázraku je export (směrovaný na Čínu, která je na vzestupu), správná vláda 
se správně načasovanou politikou a také obyvatelstvo, které tvrdá opatření a reformy nejen přijímá, ale 
je i vyžaduje. Oficiální ukončení bankovní krize. Trh práce, Part-Timer. Avizo zvýšení DPH. Plán 
snížit stavy zaměstnanců v regionální a komunální správě o 1/5 resp. o 700 000 (zde pracuje cca 3 mil. 
zaměstnanců). 6 grafů. Rubrika: Politik + Weltwirtschaft : Japan 
 
By Chris Giles and Scheherazade Daneshkhu 
OECD warns global economy is fragile 
OECD varuje, že světová ekonomika je křehká 
Financial Times, 30.11.2005, no. 35934, p. 2 
K nové prognóze hospodářského vývoje ve světě od OECD. Řada číselných údajů, prognóza 
ekonomických ukazatelů pro vyspělé země. Viz i komentáře na s. 12 a 13. Tab. 
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Petr Serafín, Jana Davidová 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru - vybrané zahraniční úpravy 
Stavební právo - Bulletin, 2005, č. 3, s. 31-37 
V úvodu o vládním návrhu zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), 
který má (společně s dalšími úpravami) stanovit obecné právní podmínky pro rozvoj partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v ČR. V dalším textu o právní úpravě této spolupráce ve Francii, 
která   zahrnuje  zákon  o  veřejných  zakázkách,  smlouvy  o  delegaci  veřejných  služeb  a  smlouvy 
o partnerství.  
 
Peter David 
Peace, order and rocky government : a survey of Canada 
Mír, řád a nanicovatá vláda : přehled o Kanadě 
The Economist, December 3rd 2005, vol. 377, no. 8455, centr. sect. (16 p.) 
Hospodářsko-politický přehled o Kanadě se zabývá i otázkou separatismu, vztahů s USA aj. Viz i 
článek na s. 10 pod názvem Cool country, dysfunctional politics: Canada. Grafy, diagr. Rubrika: 
Survey [Ec] 
 
Martin Jahn 
Provázání tří pilířů : hospodářství 
Euro, 2005, č. 51-52, s. 82-83 
Autor dokládá, že současný ekonomický růst a nízká inflace v ČR by měly napomoci lepšímu 
provázání tří pilířů trvale udržitelného rozvoje - ekonomického, sociálního a environmentálního. 
Soustředěnost na ekonomický růst a zaměstnanost umožní vydělat si prostředky potřebné na ochranu 
přírody a posílení sociální soudržnosti, omezí rizika spojená s růstem cen energií, růstem mezd a 
vývojem kurzu koruny. 2 grafy. Pozn. Rubrika: Hyde park 
 
Raymond H. C. Luja 
State aid reform 2005/09 : regional fiscal autonomy and effective recovery 
Reforma státní pomoci 2005/09 : regionální fiskální autonomie a účinné obnovení 
European taxation, December 2005, Vol. 45, No. 12, p. 566-570 
Na začátku roku 2005 Evropská komise oznámila, že provede rozsáhlou prověrku regulace státní 
pomoci jako součásti svého Akčního plánu státní pomoci (State Aid Action Plan). Prověrka se dotýká 
také fiskální státní pomoci. V článku se rozebírají dva problémy, které podle autora zasluhují 
pozornost. Za prvé se zaměřuje na přístup Komise k regionální autonomii, jak se odrazil v jejím 
"gibraltarském rozhodnutí", a za druhé autor rozebírá problém oživení (fiskální) státní pomoci.  - 
Odkazy. Rubrika: Articles [ET] : European Union 
 
Vincent Boland, Michael Kuser, Daniel Dombey 
Turkey 
Turecko 
Financial Times, 29.11.2005, no. 35933, sep. sect. (6 p.) 
Hospodářsko-politický přehled o Turecku se zaměřuje na otázky vztahů s EU, lidských práv, 
bankovnictví, trhu nemovitostí aj.  Rubrika: Special report [FT] 
 
Pavel Dufek 
Vliv právního prostředí na soukromé podnikání v Československu v 50. a 60. letech 20. století 
Acta oeconomica pragensia, 2005, roč. 13, č. 3, s. 163-189 
Příspěvek   je    věnován   potlačování     soukromého podnikání  v   Československu v 50. a 60.letech  
20. století.  Zabývá  se především právními normami, které se týkaly soukromého podnikání ve 
službách, v průmyslové výrobě, stavební výrobě a maloobchodě ve sledovaném období. Zkoumá 
přitom jednak jejich vliv na postupné potlačování oficiálně povoleného soukromého podnikání, jednak 
pozdější vliv právních norem na oživení tohoto podnikání po roce 1965. 3 tab. Pozn. - Čes. a angl. res. 
- Lit. Rubrika: K hospodářským dějinám 20. století 
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Patrik Paneš, Josef Šíma 
Výzvy antimonopolní politiky v 21. století 
Acta oeconomica pragensia, 2005, roč. 13, č. 3, s. 69-80 
Článek se zabývá ochranou hospodářské soutěže se zaměřením na klíčové momenty historického 
vývoje pohledu na ochranu konkurence ve 20. století - boje proti monopolu. Po rozboru teoretických 
aspektů problematiky jsou popisovány praktické zkušenosti z německého území a na základě hlavních 
rozhodnutí evropských soudních orgánů se mapuje soutěžní politika v rámci evropské integrace. 
Pozornost je věnována i připravované reformě soutěžní politiky a monopolnímu procesu EU proti 
společnosti Microsoft.  Pozn. - Čes. a angl. res. - Lit. Rubrika: K hospodářským dějinám 20. století 
 
interview with Daniel Citrin ; [interview led by] Sheila Meehan 
With deflation being defeated, Japan turns to longer-term challenges 
Po zvládnutí deflace se Japonsko zaměřuje na dlouhodobější úkoly 
IMF Survey, 2005, vol. 34, no. 21, p. 344-346 
Japonská ekonomika se opět začíná rozvíjet a prioritou vlády by neměl být jen boj s deflací, která 
pomalu ustupuje. V článku se rozebírá, jaké postupy v měnové a fiskální politice a jaké reformy jsou 
zapotřebí, aby se podpořila produktivita a dlouhodobější růst. Graf, diagr. Rubrika: Country focus 
 
Martin Wolf 
The world begins to feel the dragon's breath on its back 
Svět pociťuje, že mu drak dýchá na záda 
Financial Times, 14.12.2005, no. 35946, p. 15 
Světová ekonomika prochází revolucí v souvislosti s tím, jak se Asie vedená Čínou znovu vrací do 
středu událostí. Rozvojové země východní a jižní Asie mají třikrát více obyvatel než současné bohaté 
země a představují obrovskou zásobárnu levné a tvrdě pracující pracovní síly. V tomto světle se 
rozebírá šest charakteristik současné světové ekonomiky. Graf, diagr. 
 

Informatika. Počítače 

Tarek M. Harchaoui, Faouzi Tarkhani 
Whatever happened to Canada-US economic growth and productivity performance in the 
information age? 
Co se děje s ekonomickým růstem a produktivitou práce v USA a v Kanadě v éře informační 
ekonomiky? 
OECD economic studies, 2005, No. 40 (2005/1), p. 127-165 
Příspěvek zkoumá, jaký přínos pro růst ekonomiky a produktivitu práce v USA a v Kanadě představují 
moderní informační technologie. Sleduje a kvantifikuje způsoby, jimiž tyto technologie v ekonomice 
působí, a pomocí sektorového modelu zkoumá i vliv na odvětvový vývoj produktivity práce. 
Upozorňuje též na některé rozdíly v dopadech na ekonomiku v USA a v Kanadě a hledá jejich 
vysvětlení. 8 tab., 3 grafy. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Jean Pisani-Ferry ; traduit de l'anglais par Nicolas Couderc 
Comment sauver le processus de Lisbonne? : quelles réformes pour une meilleure compétitivité? 
Jak zachránit Lisabonský proces? : jaké reformy pro nejlepší konkurenceschopnost? 
Problemes économiques, 2005, No 2887, p. 48-55 
Otázkou je, zda bylo dosaženo tří základních cílů summitu v Lisabonu: pokročilejší hospodářské 
integrace, lepší koordinace domácích trhů práce a penzijních systémů a restrukturalizace veřejných 
výdajů. Srovnání členských zemí EU a zemí mimo eurozónu ukazuje, že EU není schopna dodržet své 
závazky. Nedostatek podnětů ke koordinaci národních politik strukturálních reforem je hlavním 
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důvodem. Za těchto podmínek a ve společném zájmu je jediný způsob, jak vrátit Lisabonskému 
procesu účinnost a EU legitimitu, a to podnítit členské státy k rozvoji koordinovaných politik a 
napomoci rozšíření očekávaných kladných přeshraničních externalit. Úloha ECB. 5 grafů. - What's 
wrong with Lisbon? (Orig.) CES Ifo, Vol. 6, No. 2, Summer 2005. Rubrika: Numéro spécial 
 
Philippe Marchat ... [et al.] 
Les défis d'une Europe élargie 
Výzvy rozšířené Evropy 
Problemes économiques, 2005, No 2887, 64 p. 
Celé číslo časopisu je tematicky věnováno problematice rozšířené Evropy. V důsledku neúspěšných 
referend ve Francii a Nizozemsku a následujícího neúspěchu vyjednávání o finančním rámci na 
summitu v Bruselu (červen 2005) prochází Evropa vážnou krizí. Nevýrazné hospodářské výsledky a 
slabý růst přispívají k rozladěnosti občanů. Současný pohled na Pakt stability a růstu. Fiskální 
konkurence a stav veřejných financí jsou hlavními prvky atraktivity území. Rozšíření o 10 nových 
států přineslo nárůst regionálních a sociálních nerovností. Tradiční protichůdná stanoviska při hledání 
křehké rovnováhy mezi solidaritou a růstem. Důležitost politiky evropské soudržnosti ve finančních 
výhledech na léta 2007 - 2013. Hledání reforem pro vytvoření konkurenceschopné a dynamické 
Evropy. Grafy, tab. - Lit. Rubrika: Numéro spécial 
 
Tibor Palánkai 
Hungary and the Lisbon process 
Maďarsko a Lisabonský proces 
Development and finance, 2005, No. 4, p. 3-12 
Země střední a východní Evropy očekávají, že jejich účast v evropské integraci přinese dlouhodobou 
modernizaci  a  ekonomickou  konvergenci  v globálním  (evropském)  měřítku.  Tato  očekávání  byla  
potvrzena připojením severních oblastí (například velkolepá modernizace Finska po druhé světové 
válce) a konvergencí přistupujících zemí v jižní oblasti Evropy v minulých desetiletích. Článek 
hodnotí cíle a nedostatky Lisabonské strategie. Uvádí faktory, které ovlivňují nedostatečný pokrok 
v tomto  směru. Tabulka   přehledně  ukazuje plnění lisabonských cílů v jednotlivých zemích. Změny 
v HDP na hlavu v letech 1960 až 2003 v jednotlivých zemích a v průměru za EU. 3 tab. - Bibliogr. 
 
Ferencné Nyitrai 
Relative positions of the new and future EU member states 
Relativní pozice nových a budoucích členských států EU 
Development and finance, 2005, No. 4, p. 79-84 
Evropská unie se rozšířila o dalších deset států a novými kandidátskými zeměmi jsou Bulharsko a 
Rumunsko. Všechny tyto země mají hodně daleko k nějaké homogenní skupině; divergence ve 
fundamentálních ekonomických a sociálních problémech je dokonce velmi podstatná. Autor článku 
považoval za velmi užitečné zkoumat, jaká byla, resp. je relativní situace těchto zemí před vstupem do 
EU, se zvláštním ohledem na Maďarsko. 2 tab. - Bibliogr. 
 
Jacky Fayolle 
L'Union européenne apres l'élargissement : préférences sociales et croissance 
Evropská unie po rozšíření : sociální preference a růst 
Problemes économiques, 2005, No 2887, p. 31-40 
1.5.2004 se EU rozšířila o 10 nových členů. Očekává se proces vyrovnávání hospodářské úrovně a 
vzájemné koordinace, ale zdá se, že dominuje metoda mezivládní, až nadstátní. Rozvoj výrobních 
investic a zahraničního obchodu, který umožnil hospodářskému růstu v zemích střední a východní 
Evropy lépe odolat obecnému zpomalení po roce 2000 než v zemích EU, také potvrzuje myšlenku, že 
dohánění je odstartováno. Nicméně míra nezaměstnanosti v nových zemích je vysoká a nůžky mezi 
vývojem platů a produktivity se rozevírají. Nové země musejí čelit různým dilematům. Např. podpora 
rozvoje přímých zahraničních investic povzbudí šíření technologií a zmírní finanční tlak jejich 
ekonomik, ale vznikne riziko zvyšování dualismu mezi podniky se zahraničním kapitálem a malým 
sektorem tvořeným místními podniky, aj. Studie je doplněna grafy a tabulkami vývoje různých 
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hospodářských ukazatelů nových členských zemí (Bulharsko, ČR, Estonsko, Maďarsko, Litva, 
Lotyšsko,   Polsko,  Rumunsko,   SR,    Slovinsko,   Kypr,    Malta)   ve   srovnání s EU-15   od r. 2000  
s výhledem do r. 2006 (růst HDP  a  míra  růstu  jeho  složek,  platy  a  nezaměstnanost, váha 
veřejného sektoru a zahraniční účasti v bankovním sektoru, jednotkové mzdové náklady, průměrná 
roční výše pomoci novým zemím), daňové  sazby  a   maastrichtská kritéria (inflace, dluh, rozpočtový 
deficit, dlouhodobá úroková míra) v r. 2004. 4 grafy, 5 tab. - Bibliogr. Rubrika: Numéro spécial 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Claudia Oberndorfer 
Anteil des US-Dollar und des Euro am Außenhandel Österreichs 
Podíl amerického dolaru a eura na zahraničním obchodu Rakouska 
Statistiken - Daten & Analysen, 2005, Nr. 4, S. 55-63 
Příspěvek sleduje zastoupení různých měn v rakouském zahraničním obchodu, se zaměřením na podíl 
amerického dolaru a eura, příp. švýcarského franku, japonského jenu a britské libry v uplynulých 
deseti letech. Ukazuje, že euro hraje rozhodující roli v rakouském zahraničním obchodu a jeho 
význam v průběhu sledovaného období narůstá. 4 tab., 2 grafy. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: 
Analysen 
 
Ricardo Hausmann and Federico Sturzenegger 
"Dark matter" makes the US deficit disappear 
"Černá díra" způsobuje, že americký deficit mizí 
Financial Times, 8.12.2005, no. 35941, p. 17 
Americký schodek běžného účtu má podle oficiálních údajů dosáhnout v r. 2005 700 mld. USD, ale na 
trzích se zatím   neprojevují   žádné   příznaky   krize  s   ním   související.  Podle autorů   jde o chybu 
v diagnóze. Navrhují měřit aktiva podle toho, kolik vydělávají, a běžný účet podle toho, nakolik se 
tato aktiva mění v čase. Docházejí k rozdílu mezi svým a standardním měřením amerických čistých 
aktiv ve výši 4 700 mld. USD a tento rozdíl nazývají "černou dírou", protože jde o aktiva, která 
vytvářejí příjem, ale nejsou vidět. Žádná velká vnější nerovnováha USA tedy neexistuje a neexistují 
ani vážné globální nerovnováhy.  
 
Sarah Y. Tong 
Le déséquilibre des échanges commerciaux sino-américaines 
Nerovnováha čínsko-amerických obchodních výměn 
Problemes économiques, 2005, No 2886, p. 38-43 
Představitele USA zaměstnává neustále problém obchodní nerovnováhy s Čínou. Oba státy mají ale 
různý názor na její rozsah a původ. Pro jasnější pochopení úředních čísel je nutno pozorně zkoumat 
roli hongkongských reexportů a zároveň brát v úvahu důležitost výměny v oblasti služeb a dopad 
obchodních výměn uskutečněných podniky se zahraničním kapitálem usazenými v Číně. Ukazuje se, 
že tak lze rozdíly mezi údaji obou vlád snížit na 3/4. Navíc obchod se službami ve prospěch USA 
umožňuje kompenzaci bilaterální obchodní nerovnováhy. Pro srovnání uveden stav obchodu mezi 
Čínou a Japonskem. 2 tab. - Lit. 
 
Direktinvestitionen 2003 : Österreichische Direktinvestitionen im Ausland und ausländische 
Direktinvestitionen in Österreich - Stand per Ende 2003 
Přímé   investice   2003   :   rakouské   přímé   investice v zahraničí a zahraniční přímé investice 
v Rakousku - stav ke konci roku 2003 
Statistiken - Daten & Analysen, September 2005, Sonderheft, 63 s. 
Nepravidelná   zvláštní  příloha   časopisu  Statistiken  -  Daten  &  Analysen  podrobně    informující 
o speciálním statistickém tématu - přímých investicích. Prezentuje výsledky každoročně prováděného 
průzkumu OeNB (údaje pro rok 2003), a to jak rakouské investice do zahraničí, tak i zahraniční 
investice v Rakousku. Kromě podrobné tabulkové přílohy obsahuje i textovou část podávající přehled 
nejdůležitějších výsledků a věnuje se též metodickým otázkám. Tab., grafy. Pozn. Rubrika: Sonderheft 
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OMC 
Forte croissance du commerce mondial 
Silný růst světového obchodu 
Problemes économiques, 2005, No 2886, p. 7-13 
Světový obchod se zbožím vzrostl v r. 2004 o 9 % (v reálných hodnotách), což je nejlepší výsledek od 
r. 2000. Růst cen ropy a kovů vyvolal silné zvýšení podílu paliv, barevných kovů a železa na světovém 
obchodu. Střední východ, Afrika a země Společenství nezávislých států jsou velkými vývozci těchto 
surovin a v r. 2004 si ještě více upevnily pozici. Skupina rozvojových ekonomik mezi světovými 
vývozci dosáhla nového vrcholu - 31 %. Mírnější vývoj byl v Evropě a v Severní Americe. V reálných 
číslech vykazují tyto oblasti nárůst svého obchodu mezi 6 a 10 %. Z Výroční zprávy Světové 
organizace obchodu. Graf, 3 tab. Rubrika: Dossier 
 
CNUCED 
IDE: la fin du ralentissement 
Přímé zahraniční investice: konec zpomalení 
Problemes économiques, 2005, No 2886, p. 22-26 
V r. 2004 došlo po třech letech postupného poklesu k mírnému vyrovnání světového toku přímých 
zahraničních investic (PZI). Je to vysvětlováno silným růstem PZI do rozvojových zemí. USA si 
udržují první pozici příjemce PZI před Velkou Británií. Oblast Asie - Oceánie zůstává se 148 mld. 
USD na prvním místě  mezi zeměmi využívajícími toku PZI směřujícího do rozvojových zemí. 
Konkrétně Čína je se 61 mld. USD na prvním místě mezi rozvojovými zeměmi a na třetím světového 
žebříčku. Naproti tomu toky do zemí EU poklesly na nejnižší úroveň od konce 90. let. Nicméně další 
vývoj je opačný, neboť 10 nových členů EU zaznamenalo nárůst vstupu PZI. Tabulky: regionální 
rozdělení vstupů a výstupů PZI v letech 1993-2004, 10 prvních nadnárodních nefinančních světových 
společností klasifikovaných podle aktiv v zahraničí v r. 2003, modifikace vnesené národními 
investičními režimy v letech 1991-2004. 2 grafy, 3 tab. Rubrika: Dossier 
 
The rise of nearshoring : outsourcing in eastern Europe 
Blízké břehy začínají víc lákat : outsourcing ve východní Evropě 
The Economist, December 3rd 2005, vol. 377, no. 8455, p. 69-71 
Pojmem "nearshoring" je označováno převádění výzkumu a výroby spíše do zemí, které jsou docela 
levné a velmi blízko, než do zemí, které jsou velmi levné a daleko. Mezi země vhodné pro nearshoring 
patří postkomunistická Evropa: Česká republika je uvedena mezi "třídními premianty". Článek přináší 
informace o zahraničních investicích v různých zemích východní Evropy a o výhodách a nevýhodách 
outsourcingu v tomto regionu. Diagr. Rubrika: Special report [Ec] 
 
K. V. Švandar 
Učastije Rossii v meždunarodnom dviženii kapitalov 
Účast Ruska na mezinárodním pohybu kapitálu 
Finansy, 2005, no. 9, s. 20-23 
Stupeň a perspektivy zapojení Ruska do procesů pohybu kapitálu: podíl Ruska na světových 
zahraničních přímých investicích; stav kapitálového účtu; vývoz kapitálu z Ruska; poptávka po 
zahraniční měně; snaha vlády o snížení zahraničního zadlužení.  
 

Podnik a podnikání 

Mike Kennedy, Torsten Slok 
Corporate sector vulnerability and aggregate activity 
Zranitelnost podnikového sektoru a celková aktivita 
OECD economic studies, 2005, No. 40 (2005/1), p. 85-110 
Analýza se zaměřuje na měření zranitelnosti podnikového sektoru v různých zemích a na sledování 
jejích dopadů na celkovou ekonomickou aktivitu firem. Toto empirické měření se zaměřuje na 
zkoumání podnikových bilancí (rozložení dluhů a schopnosti je splácet), přičemž se sleduje, do jaké 
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míry jsou firmy s vysokým zadlužením a omezenými možnostmi splácení zranitelnější, např. při 
neočekávaném zvýšení úrokových měr nebo poklesu poptávky. 8 tab., 3 grafy, příl. Pozn. - Angl. res. - 
Lit. 
 
Ertragslage und Finanzierungsverhältnisse deutscher Unternehmen - eine Untersuchung auf 
neuer Datenbasis 
German enterprises' profitability and financing - an analysis based on a new dataset 
Stav výnosů a finanční poměry německých podniků - průzkum na nové databázi 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Oktober 2005, Jg. 57, Nr. 10, S. 33-72 
Deutsche Bundesbank Monthly report, October 2005, Vol. 57, No. 10, p. 31-67 
Příspěvek seznamuje s výsledky analýzy výnosů a finančních poměrů německých podniků prováděné 
každoročně Německou spolkovou bankou (DB). Vychází přitom z nové rozšířené databáze 
koncipované  a vytvořené  DB  po  vstupu  Německa  do  EMU. Ukazuje zlepšení finančních poměrů 
v roce 2003 díky tvrdým konsolidačním a restrukturalizačním opatřením a probírá hlavní důležité 
faktory a souvislosti v tomto směru. 4 tab., 2 grafy, 2 příl. Pozn. - Něm. res. - Součástí příspěvku je 
příloha věnovaná metodickému výkladu nových statistik podnikových bilancí a statistická příloha. -- 
Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Pascal Alphonse et Jacqueline Ducret 
Le financement des PME américaines : l'action publique de la Small Business Administration 
Financování malých a středních podniků v USA: veřejná činnost tzv. "Small Business 
Administration" 
Problemes économiques, 2005, No 2885, p. 26-31 
Americká zkušenost  s financováním a veřejnou podporou malých a středních podniků (MSP). Zákon 
o podnikání v malém z r. 1953 (Small Business Act) položil základ k vytvoření Správy malého 
podnikání   (Small  Business  Administration  -  SBA),  federální  agentury pro podporu činnosti MSP 
v USA. Vláda měla pomáhat, radit a chránit zájmy MSP pro zachování svobodné soutěže, a to v zájmu 
hospodářství země. Vnější financování MSP spočívá především na bankovních úvěrech. Programy 
státní pomoci od SBA jsou založeny na poskytování garancí a finanční účasti a pomáhají MSP, které 
se dostanou do tíživé situace, obnovit podmínky činnosti. Principy, metody a cíle podpory MSP, 
program garantování půjček. Tato veřejná činnost však nenahrazuje finanční trh coby mechanismus 
rozdělování zdrojů. "Odchovanci" SBA byly ve svých počátcích mezi jinými např. i firmy 
AmericaOnLine, Compaq, FedEx, Hewlett-Packard, Intel či Sun Microsystems.  - Lit. Rubrika: Les 
PME : atouts et handicaps 
 
Helen Avery 
Hedge funds look for new game plans 
Hedžové fondy hledají nové "herní plány" 
Euromoney, October 2005, Vol. 36, No. 438, p. 60-65 
Konvertibilní arbitráž a baissovní prodej (short-selling) jsou úhelnými kameny strategií hedžových 
fondů. Avšak konkurence a základní trhy nutí manažery přehodnotit své herní plány. Článek informuje 
o způsobech, jakými fondy mění své strategie, aby udržely krok se všemi konkurenty. Informace čtyř 
manažerů konkrétních společností o tom, jakou oni volí strategii. 2 tab., 4 vlož. boxy, obr. 
 
Heinz Kußmaul, Armin Pfirmann, Vassil Tcherveniachki 
Leveraged Buyout am Beispiel der Friedrich Grohe AG 
Leveraged Buyout na příkladu akciové společnosti Friedrich Grohe 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 47, S. 2533-2540 
Leveraged Buyout (LBO) v Německu; koupě firmy na dluh. Rozlišení LBO od běžné akvizice 
podniku - kupní cena je převážně financována cizím kapitálem (jednotlivé možnosti), koncentrace 
rozptýlených akcií do relativně malé skupiny vlastníků atd. Průběh LBO. K možnostem podniku, 
poradců či zákonodárce převzetí (LBO) zabránit. Příklad realizace LBO firmy Friedrich Grohe. 6 tab., 
2 grafy. - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
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Matchmakers and trustbusters 
Na obě strany 
The Economist, December 10th 2005, vol. 377, no. 8456, p. 84 
Zavedení karet Diners Club bylo prvním příkladem toho, co ekonomové nazývají "podnikání na obě 
strany trhu". Operační systémy PC potřebují uživatele i návrháře softwaru, televizní kanály inzerenty i 
diváky, a příkladů je celá řada. Firmy na těchto trzích uplatňují různé strategie k tomu, aby vyřešily 
stejný problém: jak přilákat obě strany, obě udržet spokojené a přimět je k tomu, aby se využívaly 
navzájem. Ekonomové začali o těchto podnicích systematicky přemýšlet až v posledních několika 
letech - v článku jsou zmíněny dvě studie (viz).  Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Jean-Claude Papillon 
Les PME : atouts et handicaps 
Malé a střední podniky: trumfy a handicapy 
Problemes économiques, 2005, No 2885, p. 1-31 
Jak ukazuje soubor článků, i v době globalizace a příklonu k velkým dimenzím jsou znovu malé a 
střední podniky (MSP) neopominutelným činitelem světového výrobního systému. Přes jisté 
handicapy jsou zdrojem zaměstnání, novátory a exportéry. Jsou schopny se přizpůsobit globálnímu 
okolí, zajišťovat "blízkost" v procesu a vybrat si formu internacionalizace. Podle ankety mezi 
francouzskými  MSP  umožňují  informační  a komunikační technologie (ICT) překonávat geografické  
vzdálenosti, které už tak nejsou překážkou rozvoje podniku v mezinárodním rámci. Leckdy jsou však 
MSP vyloučeny ze systému financování a pořízení ICT je problémem. V USA lze tento odstup od 
zdrojů financování zmírnit státními zásahy. Jeden příspěvek je věnován specifickým problémům 
podniků umělecké výroby a jejich převodu. Grafy, tab. - Lit. Rubrika: Dossier 
 
Stanislava Černá 
Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? 
Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 22, s. 816-823 
Ke kritickému pohledu teorie i praxe na současnou evropskou úpravu tvorby a udržení základního 
kapitálu akciových společností. Koncepce reálné tvorby a udržení základního kapitálu v evropském 
právu a v právu obchodních společností v USA. Podrobněji k novele Druhé směrnice a k americkému 
pojetí základního kapitálu a ochrany věřitelů. Reakce evropské legislativy, judikatury i praxe na 
slabiny ochranné funkce základního kapitálu.  
 
Jean-Claude Papillon 
Le rôle de la taille de la firme: les spécificités des petites et moyennes entreprises 
Role velikosti firmy: specifika malých a středních podniků 
Problemes économiques, 2005, No 2885, p. 1-13 
Jedním z prvních teoretiků, kteří se zajímali o velikost podniku, problém jinak vesměs opomíjený, byl 
Joseph Schumpeter, i když i jeho hlavní pozornost patřila těm velkým, jejichž investiční prostředky 
jsou nejvýznamnější. Specifika malých a středních podniků (MSP) byla dlouho přehlížena, výzkumy 
se množí  teprve v posledních   dvaceti letech. Autor, profesor Ústavu pro řízení podniku při universitě  
v Caen, ve své studii vyhodnocuje dostupnou literaturu. Diskutuje hlavní rozdíly MSP oproti velkým 
firmám a rozebírá problematiku MSP, které nabízejí nižší platové ohodnocení, dosahují vyšší míry 
růstu, dochází v nich k větší rotaci pracovní síly, méně inovují a vyvážejí, zato odlišně od velkých 
firem,   atp.  Rozbor proveden na základě rešerše a podložen konkrétními příklady podniků. Diagram, 
3 tab. - Lit. Rubrika: Les PME : atouts et handicaps, p. 1-31 
 
I. Soboleva 
Social'naja otvetstvennost' biznesa: global'nyj kontekst i rossijskije realii 
Sociální odpovědnost podniků: globální kontext a ruské reálie 
Voprosy ekonomiki, 2005, no. 10, s. 90-102 
Příčiny zvyšování sociální odpovědnosti podniků; kritéria sociálně odpovědného chování a 
mechanismy jeho stimulace; tři úrovně sociální odpovědnosti podnikatelské sféry; situace v Rusku.  
Odkazy, vysvětl. - Angl. res. 
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Prashant Rao ; research by Paul Pedzinski 
Steps along the right path 
Kroky po správné cestě 
Euromoney, October 2005, Vol. 36, No. 438, p. 104-106 
Společnosti z rozvíjejících se trhů věnují intenzivní úsilí ke zlepšení úrovně své transparentnosti a 
otevření se pro své akcionáře. V článku informace, jak regulátoři a nadnárodní agentury pomáhají 
podporovat lepší řízení korporací. Příklady z Estonska a Ruska. Popis přístupu EBRD či OECD v této 
oblasti.  
 
Eva Holínská 
Vnitropodnikové ceny 
Účetní TIP, 2005, č. 25-26, s. 15-17 
Východiska pro aplikaci vnitropodnikových cen, význam vnitropodnikových cen. Typy 
vnitropodnikových cen, základní možnosti ocenění vnitropodnikových výkonů. Typy odpovědnostních 
středisek. Tab., diagram. 
 
Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Radosław Owczarzak 
Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstva 
Strategické řízení jako pokus o syntézu ekonomických teorií podniku 
Ekonomista, 2005, nr 5, s. 595-619 
Zdá se, že výzkum základů konkurenční strategie a teorie podniku založené na zdrojích potvrzuje 
hypotézu, že strategické řízení je příkladem vzájemného prolínání hospodářské teorie a teorie řízení. 
Úspěchy obou disciplín v oblasti teorie řízení mají doplňující se charakter - pokrok v jedné je 
podmínkou pro vývoj druhé a naopak. Krom toho jak z teoretických (poznávacích), tak z praktických 
důvodů se jeví další integrace teorie ekonomiky i managementu v přístupu k podniku jako 
nevyhnutelná. Nicméně není mnoho argumentů podporujících tezi, že taková integrace povede ke 
vzniku jediné univerzální teorie podniku. Je pravděpodobné, že bude vedle sebe existovat řada teorií 
coby vzájemně se doplňujících přiblížení a zároveň jedny teorie budou vytěsňovat jiné. Tab. - Angl. a 
rus. res. - Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

A brighter future for pensions : pension reforms 
Jasnější budoucnost pro penze : penzijní reformy 
The Economist, December 3rd 2005, vol. 377, no. 8455, p. 35-36 
Návrhy britské penzijní komise na řešení otázky důchodového zabezpečení neobsahují žádné mírné 
varianty. Týkají se zvýšení věku odchodu do důchodu (až 68 let v r. 2050), vyššího spoření veřejnosti 
na  penze,  reformy  dvoustupňového systému státních penzí, národního plánu důchodového spoření. 
K problematice viz i článek na s. 13 pod názvem Britain's pickle: pensions. Graf. 
 
 
Anke Henrich 
Gegen Wind 
Proti větru 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 46, S. 140-143, 145 
Životní pojištění v Německu; avizované (a odkládané) změny ve prospěch klientů (držitelů) životního 
pojištění, které vyplývají z evropské směrnice. Požadavek kvalitnějšího a kvalifikovanějšího 
poradenství. Problém zachovat výplatu zákonem garantovaného úroku (pokles výnosu dlouhodobých 
půjček, do nichž pojišťovny investují). Přehled pojišťoven s ratingem. Graf, tab. Rubrika: Geld + 
Börse : Lebensversicherung 
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Anke Henrich 
Gleich statt gerecht 
Rovnost místo spravedlnosti 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 48, S. 120 
Riesterův důchod v Německu; rekapitulace podmínek a případných změn od 1.1.2006. Vývoj podílu 
zaměstnance,  základního  státního  příspěvku,  příspěvku na dítě vč. max. odpočitatelného příspěvku 
v letech 2005, 2006-2007 a od roku 2008. Zavedení unisex tarifů. 2 tab. Rubrika: Geld + Börse : 
Riester-Rente 
 
O. V. Chmyz 
Osobennosti individual'nogo fondirovanija pensij : na primere SŠA 
Zvláštnosti individuálního financování penzí : na příkladu USA 
Finansy, 2005, no. 9, s. 68-72 
Přehled nestátních penzijních fondů v USA: různé typy fondů, pravidla vedení individuálních 
penzijních účtů, objem prostředků na účtech, příslušná legislativa, individuální penzijní účet Rota.  
 
Nicholas Timmins 
Pension tension: a longer life expectancy is bringing uncomfortable decisions 
Napětí ohledně penzí: delší délka života přináší nepříjemná rozhodnutí 
Financial Times, 28.11.2005, no. 35932, p. 13 
K otázce financování penzí v Británii a dalších vyspělých zemích. Viz i další články na této straně. 
Diagr. 
 
Vladimír Přikryl 
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - změny provedené v komunitárním právu tzv. pátou 
motorovou směrnicí 
Právní rádce, 2005, roč. 13, č. 11, s. 43-44 
Ke směrnici  č. 2005/14/ES,  kterou  se mění směrnice č. 72/166/EHS, č. 88/5/EHS, č. 90/232/EHS a 
č. 2000/26/ES o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Stručně o důležitých změnách 
a o zapracování směrnice do české právní úpravy.  
 
Jana Čechová, Vladimír Přikryl 
Poznámky k implementaci směrnice o makléřích a zprostředkovatelích v Evropě 
Pojistný obzor, 2005, roč. 82, č. 11, s. 6-7 
Několik poznámek k článku Haralda Krausse "Implementace směrnice o makléřích a finančních 
zprostředkovatelích v dalších evropských státech" (Versicherungsrundschau, č. 7-8/2005), ve kterém 
se zabýval implementací této směrnice i v České republice. Pracovníci MF polemizují s některými 
jeho názory na právní úpravu provedenou zákonem č. 38/2004 Sb. a snaží se její účel a význam 
správně vysvětlit.  
 
Axel Schrinner, Klaus Stratmann 
Steuerzahlerbund warnt vor neuer Bürokratielast für den Mittelstand 
Svaz daňových poplatníků varuje před další byrokratickou zátěží středně velkých podniků 
Handelsblatt, 7.12.2005, Nr. 237, S. 5 
Obavy z nadměrného zatížení MSP v Německu kvůli zavedení povinného zprostředkování příspěvků 
na sociální pojištění (sociálním pokladnám) od 1.1.2007 elektronickou formou.  Rubrika: Wirtschaft 
und Politik [HB] 
 
Richard W. Fetter 
Za kolik si postůněme? : nemocenské dávky 
Ekonom, 2005, roč. 49, č. 47, s. 42-45 
K novému systému nemocenského pojištění a ke změnám výše nemocenských dávek. Valorizace 
redukčních hranic, denní vyměřovací základ zaměstnanců a podnikatelů, procentní sazby, specifikum 
důchodců, ostatní nemocenské dávky. 3 tab. K tématu viz stať M. Ženíškové Nemocenské pojištění od 

 30



 Informace odborné knihovny MF                                                       Dokumentace českého a zahraničního tisku                               
__________________________________________________________________________________________ 

1. ledna 2006 v čas. Praktický poradce v daňových otázkách, č. 24/2005 - Součástí čl. je vložený přísp. 
s názvem Jak se provádí valorizace? 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Radko Martínek ; [rozhovor vedl] Pavel Páral 
Činže nejsou drama 
Euro, 2005, č. 49, s. 42-44 
Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Radkem Martínkem se dotýká zejména problematiky bydlení 
a bytové politiky, programů podpory bydlení, revitalizace sídlišť a výstavby sociálních bytů. 
Vyjadřuje se též k otázce dotací MMR, kofinancování projektů z evropských fondů, k projektům PPP 
atd.  Rubrika: Události : bydlení 
 
Hear that hissing sound? : global house prices 
Slyšíte to syčení? : globální ceny domů 
The Economist, December 10th 2005, vol. 377, no. 8456, p. 83 
Jak vyplývá z posledního přehledu čas. Economist, z bubliny globálních cen bydlení uchází vzduch. 
Růst  cen  zpomalil  a  většina expertů předpovídá "měkké přistání". Článek přináší stručné informace 
o vývoji bytového trhu ve vyspělých zemích. Tab., diagr. Rubrika: Finance and economics 
 
Ludmila Neústupná 
Zrušit, či nezrušit, to je otázka : legislativa 
Euro, 2005, č. 50, s. 72-73 
Autorka upozorňuje, že novela zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor (zák. č. 116/1990 Sb.) 
z 5. září 2005, která završila další fázi liberalizace této právní úpravy, přišla opožděně a není přínosem 
pro nájemní vztahy. Seznamuje s postupným ústupem od restriktivní regulace nájemních vztahů mezi 
pronajímateli a nájemci nebytových prostor za posledních patnáct let a upozorňuje na hlavní změny, 
které novela přináší (jde zejména o větší smluvní svobodu).  Rubrika: Hyde park 

 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

T. F. Shea ; zkráceno -pn- 
Další příležitost pro benefity: péče o přestárlé 
Moderní řízení, 2005, roč. 40, č. 11, s. 44-45 
Formy benefitů; programy na podporu starších zaměstnanců, kteří pečují o přestárlé a nemocné 
rodinné příslušníky či příbuzné.  
 
Jérôme Wittner 
Inégalités: l'envol des hauts revenus : États-Unis 
Nerovnosti: růst vysokých příjmů 
Problemes économiques, 2005, No 2883, p. 40-44 
Během posledních 30 let se v USA nerovnosti prohloubily. Od 80. let se projevily významným růstem 
vysokých příjmů zesíleným fiskální politikou ve prospěch zámožných domácností prováděnou 
vládami R. Reagana a G. W. Bushe. Ve stejné době měl rozdíl mezi nízkými a středními platy 
klesající tendenci. Tento vývoj ve spojení s nařízeními o přerozdělování, která podporují především 
znovuzařazení do pracovního procesu a nikoli sociální pomoc (náklady na ni klesly ze 14,4 mil. USD 
v r. 1994 na 5,3 mil. USD v r. 2001), ukazuje i na hluboký etický rozdíl mezi USA a kontinentální 
Evropou. 3 grafy. - Lit. 
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Rolf Ackermann 
Kalt erwischt 
Podniky na východě byly úplně zaskočeny západní úrovní regulace 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 48, S. 22-25 
Pokračující úpadek trhu práce ve východních německých zemích; struktura a počet chybějících 
pracovních míst, neúspěšná, ač aktivní politika podpory trhu práce. Doporučovaný balík efektivních 
opatření k zabezpečení flexibilního a funkčního trhu práce. Tab., graf. Rubrika: Politik + 
Weltwirtschaft : Arbeitsmarkt Ost 
 
Yvonne Esterhazy 
Kunden bedienen 
Obsluhovat zákazníky 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 44, S. 34, 36-37, 39 
Současný britský trh práce charakterizuje rostoucí koncentrace zaměstnanosti v sektoru služeb. Ten 
nyní prožívá opravdový boom, práci v něm nachází 3/4 zaměstnaných. Sice se zde většinou 
nedosahuje příliš vysokých platů, ale prodavačky, kadeřnice, zaměstnanci v gastronomii či hoteliérství 
jsou  si  vědomi  zásadní výhody  těchto  pracovních míst: v dnešním globalizovaném světě je totiž na  
rozdíl od průmyslu není možné přemístit do laciných zemí ve východní Evropě. Graf, tab. Rubrika: 
Politik + Weltwirtschaft : Großbritannien 
 
OCDE 
Marché du travail: manque de dynamisme 
Trh práce: nedostatek dynamiky 
Problemes économiques, 2005, No 2886, p. 27-29 
Rok 2004 byl pro země OECD charakterizován mírným růstem zaměstnanosti (0,9 %) a ekonomové 
nepředpovídají silnější oživení během nejbližších dvou let. Mírné snížení míry nezaměstnanosti (6,7 % 
aktivního obyvatelstva), které by se mělo udržet, nemohlo zamaskovat nepoměr mezi jednotlivými 
zeměmi. Růst mezd je rozumný (3,1 %), ale jednotkové náklady na pracovní sílu, při jasném 
zpomalení, by měly znovu dosáhnout svého tempa růstu z období 1992 - 2002 (1,6 %). 2 tab. Rubrika: 
Dossier 
 
Brigitte Haacke, Bert Losse 
Minus Geschäft 
Minusový obchod 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 49, S. 36-37 
Podnikání odborů v Německu. Konec hospodářské činnosti odborů, rekapitulace postupného úpadku 
odborářského impéria. AHBR, BGAG, BfG, Coop.  Rubrika: Politik + Weltwirtschaft : 
Gewerkschaften 
 
Ladislav Jouza 
Novela zákona o zaměstnanosti 
Práce a mzda, 2005, roč. 53, č. 12, s. 2-8 
Komentář k zákonu č. 382/2005 Sb., který nabývá účinnosti 1. ledna 2006. Stručně o věcných 
změnách, podrobně např. o vhodném zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané, o opatřeních proti 
nelegální  práci,  o   částečném   zápočtu  doby  studia,  o  podpoře  v  nezaměstnanosti   podle   věku, 
o výhodách pro zdravotně postižené, o příspěvcích na rekvalifikaci apod. Doplněno příklady.  
 
Tému pripravili Rado Baťo, Ján Záborský a František Múčka 
Platy rastú skoro všade a skoro všetkým 
Trend, 2005, č. 47, s. 28-29 
Vývoj  reálných  mezd  v SR  v   roce   2005, v grafu   zaměstnání   s poklesem   mezd   a  zaměstnání 
s nejrychlejším růstem mezd. Předpoklad mzdových úprav v roce 2006. Kritéria zaměstnavatelů pro 
zvyšování platů. 2 grafy. Rubrika: Téma [T] : Dane a mzdy, s. 24-30 
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Právo 

Eva Engelken 
Aktionäre nutzen geschärfte Waffen 
Akcionáři využívají přiostřených zbraní 
Handelsblatt, 21.12.2005, Nr. 247, S. 18 
Přínos německého zákona (k podnikové integritě a modernizaci odpůrčího práva) k posílení práv 
akcionářů. Podpora práv menšinových akcionářů, resp. zjednodušení jejich hromadného prosazování, 
omezení zneužívání valné hromady.  Rubrika: Recht und Steuern [HB] 
 
Joerg Philipp Terhechte ; přeložil Martin Sláma 
Budoucnost soutěžního práva ve světle Smlouvy o ústavě pro Evropu 
Jurisprudence [EMP], 2005, roč. 14, č. 7, s. 27-37 
K novým úpravám soutěžního práva v návrhu Smlouvy o ústavě pro Evropu. Podrobněji k některým 
článkům  ústavy  a  ke  kompetencím  na  poli  úpravy  soutěžního práva, dále o obsáhlých reformách 
v   oblasti  evropského   soutěžního  práva  v   posledních   letech   (nové kartelové prováděcí nařízení  
č. 1/2003, nové nařízení o kontrole fúzí, další novinky).  
 
Walter G. Park, Douglas Lippoldt 
International licensing and the strengthening of intellectual property rights in developing 
countries during the 1990s 
Mezinárodní  licence  a  posilování  práv    k   duševnímu    vlastnictví    v  rozvojových   zemích 
v devadesátých letech 
OECD economic studies, 2005, No. 40 (2005/1), p. 7-49 
Uvedená studie představuje empirickou analýzu vztahu mezi posilováním práv k duševnímu 
vlastnictví (IPR) v rozvojových zemích v devadesátých letech a změnami v oblasti mezinárodního 
licencování technologií. Empirické důkazy jsou založeny na databázi licenčních aktivit nadnárodních 
firem z USA a na mezinárodních licenčních smlouvách mezi firmami. Studie probírá jednotlivé druhy 
licenčních práv, jejich měření pomocí indexu IPR a možnosti vynucování dodržování IPR. Dokládá, 
že reforma IPR by se měla v rozvojových zemích stát součástí širší strategie reforem na podporu 
ekonomického rozvoje. 9 tab., 2 diagr., 2 příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Jiří Kindl 
Předběžná otázka dle čl. 234 SES a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 21, s. 790-795 
K otázce, zda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může být soudním orgánem ve smyslu čl. 234 
SES  a  zda je  tedy   oprávněn  pokládat předběžné otázky dle zmiňovaného ustanovení SES. Obecně 
o předběžných otázkách ze strany národních soutěžních orgánů, stanovisko generálního advokáta 
Jacobse a rozhodnutí ESD ve věci Syfait, závěry k postavení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
 
Thomas Heidel, Daniel Lochner 
Verfassungswidrigkeit der Squeeze-out-Regelungen der umzusetzenden EU-
Übernahmerichtlinie : unzulässige Einschränkung der gerichtlichen Überprüfung der 
angebotenen Barabfindung durch gesetzliche Fiktion der Angemessenheit 
Protiústavnost předpisů squeeze-out v případě realizované směrnice EU o převzetí : nepřípustné 
omezení soudního přezkoumání nabídky odškodnění v hotovosti prostřednictvím zákonné fikce 
přiměřenosti 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 47, S. 2564-2566 
Práva menšinových akcionářů v Německu; transformace směrnice EU o převzetí do německého práva 
(nejpozději do 20.5.2006) znamená v případě náhrady v hotovosti při squeeze-out odklon od 
dosavadního práva - tj., že akcionáři si již nebudou moci odškodnění nechat vždy soudně ověřit. 
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Taková úprava je považována za protiústavní a doporučuje se, aby ji zákonodárce v národním právu 
nerealizoval.  - Odkazy. Rubrika: Wirtschaftsrecht [B] 
 
Petr Zima 
Vývoj rozhodování Ústavního soudu ve věcech vyvlastňování investic v akciových společnostech 
Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 22, s. 823-830 
Vývoj argumentace Ústavního soudu k citlivé otázce práva na spravedlivý proces ve věcech 
vyvlastnění   investice   v   akciové společnosti, dokumentovaný na třech jeho rozhodnutích vydaných 
v průběhu let 2003 až 2005. Ústavní soud se v nich zabýval zejména otázkou přípustnosti účastenství 
jednotlivých akcionářů v řízení před rejstříkovým soudem ve věcech zápisu převodu jmění do 
obchodního rejstříku. Zmíněná tři rozhodnutí jsou porovnána se srovnatelnou zahraniční judikaturou.  
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Jurisprudence :  časopis o evropské, české a slovenské  judikatuře a evropském právu (EMP),  
2005,  roč.  14,  č.  7 
Na adrese www.jurisprudence.cz  jsou k dispozici plná znění judikátů v češtině nebo jednacím jazyce,   
které byly předmětem komentáře v příslušném čísle časopisu Jurisprudence.  
 
Národní zákazy zásilkového obchodu s léčivy :  články 28 a 30  Smlouvy a Směrnice 92/28/EHS a 
2000/31/ES :  Deutscher Apothekerverband e. V.   v. 0800 Doc. Morris NV a Jacques Waterval  
rozsudek  ESD z 11.12.2003     C-322/01 
 
T-Mobile Austria :  komise nemá povinnost podat žalobu na základě stížnosti konkurenta :  Komise  
v. T-Mobile Austria GmbH 
rozsudek  ESD z 22.2.2005     C-141/02 
 
Případ Candolin – rozsah zákonného pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel :  Katja 
Candolin aj. v. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola 
rozsudek ESD z 30.6.2005     C-537/03 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2005,  roč.  2,  č.  5  
 
Ochrana    spotřebitele   na  vnitřním   trhu  :  spotřebitelské   smlouvy :  směrnice   o  nepřiměřených 
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) : Océano Grupo 
Editorial SA v. Roció Murciano Quintero a Salvat Editores SA v. José M. Sánchez Alcón Prades, José 
Luis Copano Badillo, Mohammed Berroane a Emilio Viňas Feliú  
rozsudek  ESD z 27.6.2000     C-240/98 až C-244/98 
 
Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu :  spotřebitelské smlouvy :  směrnice o nepřiměřených 
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách : řízení pro porušení Smlouvy  (čl. 226 SES) : Komise ES 
v. Nizozemské království  
rozsudek ESD z 10.5.2001     C-144/99 
 
Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu :  spotřebitelské smlouvy :  směrnice o nepřiměřených 
podmínkách    ve   spotřebitelských  smlouvách  :  řízení  o předběžné otázce (čl. 234 SES) : Cape Snc  
v. Idealservice Srl a Idealservice MN RE Sas v. OMAI Srl 
rozsudek ESD z 22.11.2001     C-541/99, C-542/99 
 
Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu :  spotřebitelské smlouvy :  směrnice o nepřiměřených 
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách :  řízení pro porušení Smlouvy  (čl. 226 SES) : Komise ES 
v. Italská republika 
rozsudek  ESD z 24.1.2002     C-372/99 
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Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu :  spotřebitelské smlouvy :  směrnice o nepřiměřených 
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách :  řízení pro porušení Smlouvy  (čl. 226 SES) : Komise ES 
v. Švédské království 
rozsudek  ESD z 7.5.2002     C-478/99 
 
Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu :  spotřebitelské smlouvy :  směrnice o nepřiměřených 
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) : Cofidis SA v. 
Jean-Louis Fredout 
rozsudek ESD z 21.11.2002     C-473/00 
 
Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu :  spotřebitelské smlouvy :  směrnice o nepřiměřených 
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) : Freiburger 
Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG v. Ludger Hofstetter a Ulrike Hofstetter 
rozsudek ESD z 1.4.2004     C-237/02 
 
Ochrana spotřebitele na vnitřním trhu :  spotřebitelské smlouvy :  směrnice o nepřiměřených 
podmínkách ve spotřebitelských smlouvách :  řízení pro porušení Smlouvy  (čl. 226 SES) : Komise ES 
v. Španělské království 
rozsudek ESD z 9.9.2004     C-70/03 
 
Ochranné známky -  údajné užívání ochranné známky jako obchodního jména – zeměpisné označení – 
označení původu  :  Anheuser-Busch Inc. v. Budějovický Budvar, národní podnik 
rozsudek ESD z 16.11.2004     C-245/02 
 
Ochranné známky -  údajné užívání ochranné známky jako obchodního jména – zeměpisné označení – 
označení původu  :  Budějovický Budvar, národní podnik  v. Rudolf Ammersin GmbH 
rozsudek ESD z 18.11.2003     C-216/01 
 
Právní rozhledy,  2005,  roč. 13,  č.  21 
 
Simutenkov – definitivní konec cizineckých kvót ve sportu v EU :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 
SES) :  Igor Simutenkov v. Ministerio de Educatión y Cultura and Real Federación Espanola de Futból  
rozsudek ESD z 12.4.2005     C-265/03 
 
Právní rozhledy,  2005,  roč. 13,  č.  22 
 
Sociální příspěvek před prvním nástupem do zaměstnání :  čl. 39 SES, čl. 7 nařízení č. 1612/68 :  
rozsudek o předběžné otázce, kterou vznesl Cour du travail de Liège (Belgie) :  Office national de 
l`emploi v. Ioannis Ioannidis 
rozsudek ESD z 15.9.2005     C-258/04 
Soudní rozhledy,  2005,  roč.  11,  č.  11  
 
Doplňky stravy jako případová studie regulace vnitřního trhu :  směrnice EP a Rady 2002/46/ES :  the 
Queen, Alliance for Natural Health a The Queen, National Association of Health Stores a Health Food 
Manufacturers Ltd. v. Secretary of State for Health and National Assembly for Wales 
rozsudek SDES z 12.7.2005     C-154/04, C-155/04 
 
Správní právo,  2005,  roč.  38,  č.  4  
 
Aplikační přednost komunitárního práva :  o předběžné otázce jako důvodu pro obnovu správního 
řízení ve všech dotčených případech :  předběžnou otázku vznesl College van Beroep voor het 
bedrijfsleven (Nizozemsko) 
rozsudek  ESD z 13.1.2004      C-453/00 
Pravomoc Společenství uzavírat smlouvy, které mohou mít nepříznivý účinek pro některé členské 
státy či regiony :  suché tokajské víno z Furlánska :  předběžná otázka, kterou vznesl Tribunale 
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amministrativo regionale del Lazio (Itálie) :  správní spor Region e Autonoma Friuli-Venezia Giulia a 
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) v. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
rozsudek  ESD z 12.5.2005      C-347/03 
 
Trestněprávní revue,  2005,  roč.  4,  č.  12 
 
Trestní sankce v oblasti životního prostředí – revoluce v trestním právu členských států ?  čl. 174 a 
175 SES a čl. 29, 31 a 34  SEU a rámcové rozhodnutí Rady č. 2003/80/SVV z 27.1.2003 :  Komise v. 
Rada 
rozsudek ESD z 13.9.2005      C-176/03 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD) 
                                                                                                                                                             

Statistika. Demografie. Sociologie 

Amtliche Statistik: Anforderungen und Erwartungen der Zentralbanken : Rede von 
Gouverneur Dr. Klaus Liebscher anlässlich des Tages der Amtlichen Statistik am 20. September 
2005 
Úřední statistika: nároky a očekávání centrálních bank : projev guvernéra Dr. Klause 
Liebschera u příležitosti Dne úřední statistiky dne 20. září 2005 
Statistiken - Daten & Analysen, 2005, Nr. 4, S. 24-33 
Příspěvek seznamuje s referátem guvernéra Rakouské národní banky K. Liebschera věnovaným 
nárokům centrální banky na statistické údaje a srovnání se skutečností. Zdůrazňuje, že bez 
nezávislých, komplexních a spolehlivých dat úředních statistik je nemyslitelná hospodářská politika 
jak na národní, tak i na evropské úrovni.  Rubrika: Analysen 
 
Klaus Trutzel 
Jak nejlépe organizovat regionální   statistiku   -   několik   pohledů   a   praktických  zkušeností 
z federálního státu 
Statistika, 2005, roč. 42, č. 5, s. 366-375 
Německý systém oficiální statistiky, zemské a městské statistické úřady, zapojení do evropského 
projektu regionální statistiky Urban Audit, některé výhody a nevýhody německého federálního 
systému   oficiální statistiky,   návrhy na  optimalizaci systému regionální statistiky.  - Angl. resumé –  
9 lit. 
 
Jaroslav Jílek, Iva Pecáková, Milouš Vojta 
Konjunkturální průzkumy ČSÚ a predikce 
Statistika, 2005, roč. 42, č. 5, s. 395-425 
K problematice konjunkturálních průzkumů, které ČSÚ provádí od r. 1993, a k otázce, nakolik jsou 
takto   získané  informace v tuzemských   podmínkách   vhodné   pro   tvorbu   predikcí.    Podrobněji 
k   užitečnosti  regresních odhadů, k věrohodnosti odhadů vývoje vybraných ukazatelů a k využití dat 
z konjunkturálních průzkumů. Ze závěrů vyplývá, že výsledky konjunkturálních průzkumů jsou pro 
tvorbu predikcí využitelné jen jako doplňková informace. 16 tab., 8 grafů. - Angl. abstrakt - 7 lit. 
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Beatrix Streichsbier 
Die Zahlungssystemstatistik als Instrument zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht der OeNB : 
Daten für das erste Halbjahr 2005 
Statistika platebního systému jako nástroj provádění bankovního dozoru Rakouskou národní 
bankou : údaje pro první pololetí 2005 
Statistiken - Daten & Analysen, 2005, Nr. 4, S. 43-48 
Příspěvek analyzuje roli statistik platebního systému jako nástroje bankovního dohledu prováděného 
Rakouskou národní bankou. Povinnost podávat tato statistická hlášení byla zavedena od ledna 2004, 
cílem je kontrola bezpečnosti systému a přehled o druhu a objemu prováděných plateb. 5 tab. Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Daniela Bernardová, Tomáš Rosenmayer 
Zavádění satelitního účtu neziskových institucí v ČR 
Statistika, 2005, roč. 42, č. 5, s. 426-434 
Satelitní účet neziskových institucí ve světě a u nás, současná situace ve sledování neziskových 
institucí prostřednictvím systému národních účtů. Co přináší satelitní účet nového oproti dosavadnímu 
způsobu sledování statistických údajů o neziskových institucích. Klasifikace používané v satelitním 
účtu. 4 tab. - Angl. abstrakt - 6 lit. 
 

Účetnictví 

Torsten J. Gerpott, Sandra E. Thomas 
Außerbilanzielle Berichterstattung über Marken im Geschäftsbericht nach HGB, DRS, IFRS 
und US-GAAP 
Mimobilanční vykazování značek ve výroční zprávě dle ObchZ, Německého účetního standardu, 
IFRS a US-GAAP 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 45, S. 2421-2427 
Hodnota značky často představuje značnou část hodnoty podniku; k rozsahu a hranicím povinného a 
dobrovolného vykazování hodnoty značky stanoveného HGB, DRS, IFRS a US-GAAP. Problémy 
oceňování značky, aktivování značky v bilancích.  - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Rainer Schmidt, Christian Kloß 
Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen - Auswirkungen der neuen Rechnungsgrundlagen in 
der Steuerbilanz und in der internationalen Rechnungslegung 
Bilancování   penzijních   závazků   -   působení  nových   účetních  podkladů v daňové bilanci a 
v mezinárodním účetnictví 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 44, S. 2365-2369 
Bilancování  penzijních  závazků  v  Německu;   aktualizace   penzijních   směrných   tabulek, změny 
v rezervách v daňové bilanci, nové generační tabulky (trend pravděpodobné úmrtnosti), oceňování 
plnění v případě invalidity, změny v plněních pro pozůstalé. Pohled na možné odchylky v hodnotách 
vycházejících ze starých a nových směrných tabulek. 11 grafů, 2 tab. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung von Aufwendungen zur Einführung eines 
betriebswirtschaftlichen Softwaresystems (ERP-Software) : BMF-Schreiben vom 18.11.2005 - IV 
B 2 - S 2172 37/05 
Daňové a bilanční posouzení nákladů spojených se zavedením podnikového softwarového 
systému (Enterprise Resource Planning Software) : přípis Spolkového ministerstva financí ze 
dne 18.11.2005 - IV B 2 - S 2172 37/05 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 48, S. 2604-2606 
K daňově bilančním zásadám zacházení s náklady na ERP (informační a řídící systémy podnikových 
zdrojů) v německých podnicích. Implementační náklady, dodatkové náklady; ostatní okamžitě 
odpočitatelné náklady, začátek odpisů.  Rubrika: Steuerrecht [B] 
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Jochen Sigloch, Lutz Schmidt, Jens Hageböke 
Die Clusterbewertung für Großimmobilienbestände als Ausnahmefall vom 
Einzelbewertungsgrundsatz 
Klastrové ocenění velkého množství pozemků jako výjimka ze zásady individuálního ocenění 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 48, S. 2589-2595 
Přípustnost a oprávněnost klastrového ocenění nemovitostí v Německu - v souvislosti se žalobou na 
Deutsche   Telekom   AG (DTAG)   ve věci ručení za údaje uvedené v prospektu o cenných papírech 
(v počáteční rozvaze 1.1.1995 a v následných bilancích do roku 1999 došlo k nadhodnocení, a tím 
pádem při vstupu DTAG na burzu v roce 2000 k příliš pozitivnímu hodnocení situace podniku). 
Zásada individuálního ocenění dle HGB (Obchodní zákoník), opodstatněné výjimky; jednotlivý 
pozemek v rámci klastru z pohledu bilančního práva.  - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Vladimír Hruška 
IAS/IFRS - požadavky na zveřejňování. (4), IAS 10 - Události po rozvahovém dni, IAS 16 - 
Pozemky, budovy a zařízení 
Účetnictví, 2005, č. 11, s. 44-47 
IAS 10 a IAS 16  z hlediska požadavků na zveřejňování. Podrobněji o datu schválení účetní závěrky 
ke zveřejnění, o aktuálních informacích k rozvahovému dni, o událostech po rozvahovém dni (IAS 
10). Dále následuje výčet všech informací, které musejí být pro každou kategorii pozemků, budov a 
zařízení v účetní závěrce zveřejněny (IAS 16).  
 
Rudolf J. Niehus 
Die IFRS auf Deutsch - Fehler und Unzulänglichkeiten der Übersetzung 
IFRS v němčině - překladatelské chyby a nedostatky 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 46, S. 2477-2483 
Terminologické nedostatky a nepřesnosti německých překladů (originálního) anglického znění 
standardu  IFRS, resp.  IAS  mohou  v  praxi vést k nesprávné aplikaci. Kritické poznámky s příklady 
k překladům standardů IAS 24, IAS 27, IAS 28 a IAS 31.  - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Karin Kaiser 
Jahresabschlussprüfung und prüfungsnahe Beratung bei zukunftsorientierter 
Lageberichterstattung gemäß dem Bilanzrechtsreformgesetz 
Kontrola roční účetní závěrky a auditorské poradenství v případě výhledově orientované 
situační zprávy dle zákona o reformě bilančního práva 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 43, S. 2309-2314 
Zákon o reformě bilančního práva v Německu, rozšíření situační výhledové zprávy. V případě kontrol 
situačních zpráv za obchodní roky po 31.12.2004 je povinností auditora posoudit hodnověrnost a 
shodu  u  "příležitostí  podniku"  s poznatky  získanými  během  auditu.  Závěrečná  zpráva  rozšířená 
o komponenty  "příležitostí  pro  podnik",  plán  a  provádění kontroly, dokumentace. Kontrolní zpráva 
v případě: posouzení situace, ohrožení pokračování podniku; management Letter, ústní zpráva. 
Auditorské poradenství v oblasti "příležitostí podniku". 2 tab. - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft 
[B] 
 
Michael Scheerer 
Neuer Streit um Bilanzregeln 
Nový spor o bilanční pravidla 
Handelsblatt, 5.12.2005, Nr. 235, S. 30 
USA a EU se stále ještě nedohodly o vzájemném uznávání účetních standardů, tj. US-GAAP a IFRS. 
Mnohé evropské koncerny působící v USA jsou proto povinny předkládat závěrky v obou 
standardech, což je stojí i 10 mil. EUR navíc. Absence oboustranné konvergence účetních standardů je 
považována za značnou konkurenční nevýhodu pro evropské podniky kótované na burze.  Rubrika: 
Finanzzeitung 
 
 
 

 38



 Informace odborné knihovny MF                                                       Dokumentace českého a zahraničního tisku                               
__________________________________________________________________________________________ 

Libor Vašek 
Novinky a aktuální procesy v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví. [3. část] 
Účetnictví, 2005, č. 11, s. 68-71 
V této části o zveřejnění prvního návrhu Rady pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) na technické 
opravy  standardů,  o  účetní  problematice  emisních  práv  a  o  obchodu  s  nimi,  o přípravě příručky 
k oceňování ve fair value a o novelizaci 8. direktivy EU. (Autor vychází ze závěrů prac. schůzky členů 
IASB konané ve dnech 20.-22. září 2005 v Londýně). 1 schéma. 
 
Libuše Müllerová 
Odložená daň - výmysl teoretiků účetnictví, nebo položka praktického významu? 
Daňový expert, 2005, roč. 1, č. 4, s. 7-14 
V úvodu o odložené dani jako o čistě účetnické záležitosti. Dále o rozdílech mezi účetními a daňovými 
pravidly, o metodách zjišťování odložené daně a o odložené dani v českých účetních předpisech. 
Následuje srovnání  jednotlivých úprav  odložené  daně  v našich a mezinárodních účetních normách. 
1 schéma, tab. Čl. byl zprac. jako jeden z výstupů výzk. záměru "Rozvoj finanční a účetní teorie a její 
aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska". - 8 lit. 
 
Reinhold Höfer, Hans Georg Früh 
Rechnungszins bei internationalen Bewertungen von Versorgungsverpflichtungen zum 
Jahresende 2005 
Účetní úrok při mezinárodním oceňování penzijních závazků ke konci roku 2005 
Der Betrieb, 2005, Jg. 58, Heft 45, S. 2427-2429 
Oceňování penzijních závazků podniku ve výroční zprávě; k možnostem rozpětí (přiměřených) úroků 
u kalkulace hodnoty penzijního závazku a penzijních nákladů. Oceňovací parametry na konci roku 
2005, stanovení účetního úroku pro mezinárodní ocenění, působení úroku na výsledky ocenění.  - 
Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Petr Dvořák 
Účtování finančních derivátů 
Účetní TIP, 2005, č. 25-26, s. 1-13 
Účtování finančních derivátů. Prvotní zachycení v době sjednání derivátu, účetní zobrazení v průběhu 
doby do splatnosti derivátu. Ukončení derivátového kontraktu. Příklady účtování vybraných derivátů. 
Postup účtování devizového forwardu. Postup účtování FRA, postup účtování úrokových swapů, 
postup účtování opcí.  
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 12/2005 
IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn. Vklady do obchodních společností – účtování 
nabyvatele (1.). Vyřazení majetku. Povinnosti zasílání účetní závěrky na obchodní rejstřík do sbírky 
listin. Fond kulturních a sociálních potřeb – tvorba, čerpání a účtování. Účtování o odpadech a další 
souvislosti s odděleným vykazováním recyklačních nákladů.  
 
č. 1/2006 
Změny v účetnictví nevýdělečných organizací od 1.1.2006. Vklady do obchodních společností – 
účtování nabyvatele (2.). IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky (1.). Leasingové splátky 
– časové rozlišení. Podnikání občanů – povinnosti při ukončení. Poznámky k přechodu z daňové 
evidence na účetnictví. 
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Veřejná správa 

-mal- 
Elektronizace veřejné správy na Slovensku 
Veřejná správa, 2005, roč. 16, č. 48, s. 28-29 
Úroveň využití moderních technologií ve slovenské veřejné správě; projekt budování e-governmentu.  
 
Martin Hansel 
K otázce vyřizování tzv. anonymních stížností a novému správnímu řádu 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2005, roč. 13, č. 22, s. 32-35 
K zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006 a k nařízení vlády 
č. 370/2005 Sb., kterým se zrušuje vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l. Pojem "anonymní stížnost", 
stížnost podle § 175 správního řádu, postup vyřizování stížnosti.  Rubrika: Právo 
 
Timo Linkola 
Kontrol' nad finansami kommuny i otvod lica za nebespristrastnost' 
Kontrola nad obecními financemi a vyloučení úřední osoby za podjatost 
Finansy, 2005, no. 9, s. 73-77 
Podle hodnocení Transparency International je Finsko nejméně zkorumpovanou zemí na světě se 
spolehlivými organizacemi veřejné správy a s vysokou úrovní služeb. Článek se zaměřuje na otázku 
obecních financí ve Finsku, rozebírají se pravomoci a povinnosti obcí, spravování obecních 
prostředků, sestavování rozpočtu, vnitřní a vnější kontrola hospodaření obcí. Závěrečná část článku je 
věnována institutu vyloučení úřední osoby za podjatost.  
 
Antonín Eliáš 
Návrh rozpočtu na rok 2006 
Obec & finance, 2005, roč. 10, č. 5, s. 20-21 
Financování územních samosprávných celků v roce 2006. Změny v rozpočtech obcí, návrh použití 
nové metodiky propočtu příspěvku na státní správu (ve vztahu k obcím), návrh navýšení příspěvku na 
školství. Predikce hospodaření obcí. Potřebnost úpravy rozpočtového určení daní ve prospěch 
navýšení podílu obcí na schválených daních. V tabulce mj. vývoj jednotlivých daňových příjmů 
územní samosprávy v roce 2005 a 2006. 3 tab., 2 grafy. 
 
připravila Eva Šromová 
Nebojte se nového správního řádu. Část 2., Jak postupovat ve správním řízení 
Ekonom, 2005, roč. 49, č. 46, střed. příl. (8 s.) 
K zákonu č. 500/2004 Sb., který nabude účinnosti 1. ledna 2006. V této části např. o účastnících 
řízení, o přerušení, zastavení a odložení věci, o rozhodování v řízení a o dalším průběhu správního 
řízení. Doplněno vzory usnesení (o přerušení a o zastavení řízení, o odmítnutí dožádání apod.).  
 
připravila Eva Šromová 
Nebojte se nového správního řádu. Část 3., Jak postupovat při vydání, výkonu a nápravě 
rozhodnutí 
Ekonom, 2005, roč. 49, č. 47, střed. příl. (8 s.) 
K zákonu č. 500/2004 Sb., který nabude účinnosti 1. ledna 2006. V této části např. o náležitostech 
rozhodnutí, o oznámení a doručení rozhodnutí, o nápravě rozhodnutí a novém rozhodnutí, o exekuci 
apod. Přehledy druhů řízení vedených orgány obce a možných rozhodnutí orgánů obce, vzory úkonů 
správního  orgánu  (např.  vzor  rozhodnutí  o  uložení  a splatnosti pořádkové pokuty, vzor rozhodnutí 
o odvolání aj.).  
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Jaroslava Kypetová 
Portugalsko funguje i bez samosprávných regionů. [Zač.] 
Obec & finance, 2005, roč. 10, č. 5, s. 48 
Ke zvláštnostem samosprávy v Portugalsku (obce a farnosti), funkce distriktů. Velmi nízký podíl 
výdajů samosprávy na celkových veřejných výdajích. Asymetrická decentralizace, meziobecní 
spolupráce, velké metropolitní oblasti, městská sdružení. Tab. 
 
-as- 
Příspěvek na výkon státní správy 
Obec & finance, 2005, roč. 10, č. 5, s. 22 
Příspěvek na výkon státní správy, nová metodika stanovení výše příspěvku pro rok 2006. Tab. 
 
Olga Vidláková 
Reforma v zemích střední a východní Evropy 
Veřejná správa, 2005, roč. 16, č. 47, s. 24-26 
Státní správa a samospráva v jednotlivých zemích SVE, strategie obnovy veřejné správy, státní a 
veřejná služba.  - Úvodní část z Mezinárodního fóra je publikována ve VS' 05, č. 41, s. 24-26. 
Rubrika: Mezinárodní fórum ke strategii obnovy veřejné správy 
 
Jan Široký 
Rozhodnutí správních orgánů po 1.1.2006 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2005, roč. 13, č. 22, s. 20-25 
K zákonu č. 500/2004 Sb. (správní řád) a k rozhodnutí jako stěžejnímu výstupu činnosti správního 
orgánu.  Podrobněji o  žádosti,  o  oznámení  o zahájení  řízení, o  podkladech pro vydání rozhodnutí, 
o důkazech a dokazování, o předvolání a předvedení, o předběžném opatření apod. 4 schémata. 
Rubrika: Právo 
 
Donata Riedel, Klaus Engelen 
Steinbrück holt erfahrene Finanzbeamte zurück 
S příchodem Steinbrücka se vracejí zkušení finanční úředníci 
Handelsblatt, 25./26./27.11.2005, Nr. 229, S. 6 
Nový spolkový ministr financí Peer Steinbrück nově obsazuje pozice státních sekretářů, organizační 
úpravy. Axel Nawrath, Werner Gatzer.  Rubrika: Wirtschaft und Politik [HB] 
 
 

Veřejné finance. Rozpočet 

A. P. Berdaškevič 
Bjudžet obrazovanija i nauki v 2006 g. 
Rozpočet na školství a vědu v r. 2006 
EKO, 2005, no. 11, s. 15-30 
Struktura nákladů ruského federálního rozpočtu na rok 2006 na vědu a školství, podrobné členění 
podle jednotlivých položek. 4 tab. 
 
A. M. Lavrov 
Bjudžetnaja reforma 2001-2008 gg.: ot upravlenija zatratami k upravleniju rezul'tatami 
Rozpočtová reforma let 2001-2008: od řízení výdajů k řízení výsledků 
Finansy, 2005, no. 9, s. 3-12 
Přechod na nový systém řízení veřejných financí v Rusku; reforma mezirozpočtových vztahů, 
rozpočtového procesu a rozpočtové sítě. 6 tab., 2 schémata. 
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Marjorie Jouen 
Le budget 2007-2013: quelle politique de cohésion européenne? : gouvernance économique 
Rozpočet 2007-2013: jakou politiku evropské soudržnosti? : hospodářské řízení 
Problemes économiques, 2005, No 2887, p. 15-21 
Během zasedání Evropské rady v červnu 2005 nedospěly hlavy států ke shodě o finančním rámci na 
léta 2007-2013. Důležitým tématem diskuse se stala budoucí politika hospodářské a sociální 
soudržnosti. Přistoupení 10 nových států, především ze střední a východní Evropy, jejichž úroveň 
bohatství je pod střední hodnotou EU, vyvolalo růst regionálních a sociálních rozdílů, nové územní 
nerovnosti a zhoršení chudoby a sociálního vyloučení. Otázka financování budoucí politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti, která má řešit problémy tohoto typu, vyvstává v momentě, kdy 
evropský projekt trpí skutečným ochlazením důvěry a EU vykazuje jen průměrné hospodářské 
výsledky. Tab., graf. - Odkazy. - Vložený box: "Vyjednávání o budoucím evropském rozpočtu ve 
slepé uličce". Průběh jednání v Bruselu, návrhy rozpočtu, Společná zemědělská politika, návrhy 
Komise k řešení situace z 20.10.2005.  Rubrika: Numéro spécial 
 
Philippe Marchat 
L'assouplissement du Pacte de stabilité 
Změkčení Paktu stability 
Problemes économiques, 2005, No 2887, p. 3-10 
Rozbor podmínek, které vedly ke zmírnění Paktu stability a růstu (PSR). Deficity většiny zemí EU, a 
zvláště vedoucích zemí - Francie a Německa, rozšíření o 10 nových členů znamenající zvětšení nejen 
počtu, ale nejspíš i doby trvání rozpočtových deficitů - to vše nesporně spustilo proces změkčování 
pravidel PSR. Vývoj Paktu na jaře r. 2005 znamená rehabilitaci jeho významu. Beze změn kritérií, ale 
s posunem zadlužení (v dlouhodobém měřítku) na první místo, je dnes PSR považován za základní 
nástroj hospodářské a finanční politiky EU, jehož hlavní výzvou je uskutečnění ambiciózního 
hospodářského cíle zadaného Lisabonskou strategií: stát se nejkonkurenceschopnější ekonomikou 
světa.  Rubrika: Numéro spécial 
 
Christian Ramthun 
Büchse der Pandora 
Pandořina skříňka 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 48, S. 26, 29 
Státní rozpočet v Německu - je optimistický výhled pro rok 2007 opodstatněný? Vzhledem k tomu, že 
hrozí   opětovné   porušení   ústavy,  bude  zřejmě  nový  ministr  financí  stejně jako  jeho  předchůdce  
v rozpočtech od roku 2002 hledat "útočiště" v odvolání na celkovou hospodářskou nerovnováhu. 
Riziko přenosu zvýšených výdajů za úroky (vzhledem ke zvýšení úroku Evropskou centrální bankou 
se předpokládají dodatečné náklady cca 8 miliard EUR); vývoj příjmových a výdajových položek 
konsolidačního programu v období 2006-2009. Tab. Rubrika: Politik + Weltwirtschaft : 
Bundeshaushalt 2007 
 
Martina Coganová 
Daňová politika a příjmy obce 
Daně, 2005, roč. 13, č. 11, s. 5-8 
Analýza  právní  úpravy  rozpočtového  určení  daní  v  souvislosti se všemi příjmy obcí. Vymezení 
daňových příjmů obce a systém jejich přidělování. Sdílené, svěřené a místní daně. Vnější faktory 
ovlivňující  výši  daňových  příjmů   obcí.  Vlastní možnosti ovlivňování výše daňových příjmů obce. 
1 tab. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42



 Informace odborné knihovny MF                                                       Dokumentace českého a zahraničního tisku                               
__________________________________________________________________________________________ 

Cour de comptes 
Diminution du déficit budgétaire et augmentation des recettes de l'État : rapports sur 
l'exécution des lois de finances et sur les résultats et la gestion budgétaire 
Snížení   rozpočtového   deficitu   a   zvýšení státního dluhu : zprávy o výkonu finančního práva 
a o rozpočtových výsledcích a řízení 
Problemes économiques, 2005, No 2884, p. 32-39 
Rozpočtový deficit ve Francii (3,6 % HDP) - menší, než se očekávalo - se snížil ve srovnání s r. 2003, 
ale zůstává stále na příliš vysoké úrovni. Čistý růst fiskálních příjmů (+ 10,8 % ve srovnání s r. 2003), 
způsobený především dynamismem příjmů z DPH a z daní společností, a zpomalení postupu státních 
výdajů v r. 2004 (+ 3,6 % roční hodnoty ve srovnání s r. 2003) přispěly ke snížení deficitu. Státní dluh 
(65 % HDP) pokračuje v růstu nad strop určený maastrichtskými kritérii (60 % HDP) a dluhová služba 
představuje značnou část státního dluhu (20 %). Diagram, 7 tab. Vysvětl. Rubrika: Le bilan de 
l'économie française, p. 1-40 
 
Down but not out : the economy and public finances 
Na kolenou, ale ne vyřízený : ekonomika a veřejné finance 
The Economist, December 10th 2005, vol. 377, no. 8456, p. 39-40 
Britský  ministr  financí  byl  nucen  připustit, že hospodářský růst dosáhl v r. 2005 jen 1,75 %, což je 
o polovinu méně, než předpovídal v březnovém rozpočtu. I v r. 2006 očekává skromnější růst. Také 
čísla o rozpočtovém deficitu jsou skličující, již třetí rok se pohybují kolem 3 % HDP. Nicméně objem 
britského veřejného dluhu je podle mezinárodních měřítek nízký a hospodaření veřejných financí je 
lepší, než by se ve slabší ekonomice dalo očekávat. Ministra financí je předčasné odepisovat. Diagr. 
 
Die Finanzbeziehung Deutschlands zum EU-Haushalt 
Germany's financial linkage to the EU budget 
Finanční vztah Německa k rozpočtu EU 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Oktober 2005, Jg. 57, Nr. 10, S. 17-32 
Deutsche Bundesbank Monthly report, October 2005, Vol. 57, No. 10, p. 15-29 
V souvislosti s přípravou střednědobého finančního plánu EU pro léta 2007-2013 a se změnou výše a 
struktury budoucích výdajů (po rozšíření EU o země s převážně podprůměrnou hospodářskou silou) 
příspěvek rozebírá finanční vztahy Německa k rozpočtu EU. Nejprve podává krátký přehled vývoje 
financí EU v minulých letech a plánů pro letošní a příští rok. Dále hodnotí z německého pohledu 
návrhy Evropské komise na střednědobé finanční plánování EU do roku 2013. Pozornost je věnována i 
Společné zemědělské politice. 2 tab., 7 grafů. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Součástí příspěvku je 
vložený box věnovaný analýze národních čistých příspěvků do evropského rozpočtu (Analyse der 
nationalen Netto-Beiträge zum EU Haushalt). -- Článek je dostupný v německé a anglické jazykové 
verzi časopisu. 
 
G. Ja. Šachova, I. P. Boženko 
Gosudarstvennyje raschody i social'no-ekonomičeskoje razvitije 
Státní výdaje a sociálně-hospodářský rozvoj 
Finansy, 2005, no. 8, s. 61-66 
Hlavní priority sociální a hospodářské politiky vyspělých zemí; rozdíly ve struktuře celkových výdajů 
veřejných rozpočtů mezi Ruskem a vyspělými zeměmi; podíl nákladů na sociální účely. 4 tab. 
 
Hans Tietmeyer 
Große Koalition der Stabilität 
Velká koalice stability 
Auszüge aus Presseartikeln, 26. Oktober 2005, Nr. 45, S. 16-18 
Autor, bývalý guvernér Německé spolkové banky, zvažuje reformní kroky na ozdravění veřejných 
financí v Německu, které by měla udělat nová vláda velké koalice v čele s Angelou Merkelovou. Jako 
příklad zvládnutí problému a návratu k odpovědné finanční politice uvádí případy Švédska a Velké 
Británie, kterým se již dříve podařilo úspěšně vyřešit strukturální krizi.  
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A modest proposal 
Skromný návrh 
The Economist, December 17th 2005, vol. 377, no. 8457, p. 36 
Spor o rozpočet EU by měl být příležitostí k přehodnocení toho, jakou podobu by rozpočet měl mít, 
aby lépe podporoval stanovené cíle Unie. V článku se zpochybňuje pomoc "chudým" regionům a také 
Společná zemědělská politika má sotva nějaké "evropské" opodstatnění.  Rubrika: Charlemagne 
 
George Parker 
New model Europe: how a funding feud displays inertia and shrunken ambitions 
Nový evropský model: jak spor o finance odhaluje setrvačnost a zmenšené ambice 
Financial Times, 13.12.2005, no. 35945, p. 11 
Ke sporům o rozpočet EU, rok 2005 jako řada neúspěchů "evropského snu", na co EU vynakládá 
peníze. Diagr. 
 
S. Je. Prokof'jev, A. S. Ušakov 
Osobennosti organizacii obščestvennych finansov v Respublike Koreja 
Zvláštnosti organizace veřejných financí v Korejské republice 
Finansy, 2005, no. 8, s. 72-64 
Rozpočtový systém v Jižní Koreji, organizace rozpočtového procesu, státní zakázky, elektronická 
vláda, národní daňová služba a systém "Cash receipt", současné reformy rozpočtového systému.  
 
A. G. Ščerbakov 
Rynok gosudarstvennych cennych bumag Rossijskoj Federacii i perspektivy jego razvitija na 
2006-2008 gody 
Trh státních cenných papírů Ruské federace a perspektivy jeho rozvoje na léta 2006-2008 
Finansy, 2005, no. 8, s. 3-7 
Stav plnění Hlavních směrů politiky v oblasti státního dluhu v letech 2003-2005 v Rusku; dluhové 
nástroje ministerstva financí; perspektivy dluhové politiky RF na léta 2006-2008. Tab., grafy. 
 
Simona Hrabalová 
Využívání rozpočtových výhledů 
Obec & finance, 2005, roč. 10, č. 5, s. 24-25 
Plánování a řízení finanční situace měst v ČR; přínos sestavování rozpočtového výhledu. Rozpočtový 
výhled, strategický plán, plán investic. Problémové body využívání rozpočtového výhledu. Tab. 
 

Zdravotnictví 

Wolfgang Hauschild, Susanne Schnorr-Bäcker 
E-Health - zum elektronischen Gesundheitswesen in Deutschland 
Zdraví po internetu - k elektronickému zdravotnictví v Německu 
Wirtschaft und Statistik, 2005, Nr. 10, S. 1089-1094 
Příspěvek poskytuje první náhled na rozsah a důležitost využívání informačních a komunikačních 
technologií v oblasti zdravotnictví v Německu. Vysvětluje podstatu elektronického zdravotnictví, 
sleduje vybavenost zdravotnických podniků výpočetní technikou, seznamuje s empirickými výsledky 
šetření podniků z vybraných zdravotnických oborů (1191 podniků) z roku 2004 a zvažuje obecně podíl 
těchto podniků na e-commerce. Pozornost je věnována i statistickým otázkám spojeným s využíváním 
ICT ve zdravotnictví. 2 tab., 5 grafů. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : 
Informationsgesellschaft 
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Zuzana Horníková 
Veriteľ míňa posledné peniaze 
Trend, 2005, č. 45, s. 20-21 
Oddlužování slovenského zdravotnictví; audit dluhů, Veriteľ a.s. Tab. 
 
 

Zemědělství 

Europe's farm follies : the EU's agricultural policy 
Vyhazování peněz v evropském zemědělství : zemědělská politika EU 
The Economist, December 10th 2005, vol. 377, no. 8456, p. 25-30 
Proč se Evropská unie nevzdává své podivné příchylnosti k zemědělským dotacím; kolik stojí 
Společná zemědělská politika (CAP) daňové poplatníky; postoje jednotlivých zemí, zejména Francie, 
k pomoci zemědělcům; spory o rozpočet EU. Diagr. Rubrika: Special report [Ec] 
 
Martin Mařík 
Zemědělství svazuje světový obchod 
Hospodářské noviny, 12.12.2005, roč. 49, č. 240, s. 11 
Zemědělství jako klíčový sporný bod nadcházejícího summitu Světové obchodní organizace. 
Podrobněji k otázce, co vlastně brání politikům snižovat agrární dotace a otevírat trh konkurenci. 
Zvláštní  postavení  zemědělství, působení agrární lobby, Společná zemědělská politika, regulace trhu 
s obilím a cukerní politika v EU, tzv. podpora venkova. Doplněno údaji o plánovaných agrárních 
výdajích EU v letech 2007-2013 a o zemědělských dotacích v EU v r. 2004. 2 tab. 
 
 

Životní prostředí 

Wolfgang Kempkens 
Großer Sprung 
Velký skok 
WirtschaftsWoche, 2005, Nr. 45, S. 91-93 
Alternativní zdroje pohonných hmot v Německu, využití biomasy při výrobě benzínu. Biomasa 
(bioodpady) zdrojem bio-pohonných hmot druhé generace a současně význačným exportním artiklem. 
Směrnice (Evropské Rady a Evropského parlamentu), která pro období po roce 2010 stanovuje podíl 
pohonných hmot z biomasy na min. 5,75 procenta. 2 grafy. Rubrika: Technik + Wissen : 
Biokraftstoffe 
 
 

Životní úroveň 

(lev) 
Zvyšování regulovaných cen se odrazí v životních nákladech domácností 
Sondy, 2005, roč. 15, č. 48, s. 5 
Výtah z výhledu cenového vývoje sledovaných oblastí v ČR do roku 2007 (jednotlivě k nákladům na 
bydlení), dopad změny regulovaných cen na inflaci; rozsah uplatňování cenové regulace. Tab. 
Rubrika: Sondy - trh a my 
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ZKRÁCENÉ PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 
Zentrale finanzpolitische Elemente des Koalitionsvertrages 
Ústřední body finanční politiky v koaliční smlouvě mezi SPD a CDU/CSU 
Deutsche Bundesbank Monatsbericht, November 2005, Nr. 11, S. 55 (vložený box k článku 
Öffentliche Finanzen). 
 
V koaliční smlouvě, představené 12. listopadu 2005, se jednající strany dohodly na řadě opatření 
finanční politiky a na některých zásadních reformních plánech pro nové legislativní období. 
Nejzávažnější konsolidační opatření mají vstoupit v platnost teprve v roce 2007. Následující přehled 
stručně shrnuje ústřední body finanční politiky spolkové vlády. 
 
V příštích dvou letech se má realizovat celá řada kroků na snížení rozpočtového deficitu: 
- zavedení zásadního postihového práva vztahujícího se  na rodiče příjemců podpor 

v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld II) do věku 25 let a omezení financování dávky na první 
bydlení mladistvých, 

-  zvýšení efektivnosti v oblasti Hartz IV (zjednodušení systému sociálních podpor, pozn. překl.), a 
to zlepšením správního řízení a organizačních struktur, 

- krácení v oblasti správních nákladů spolkového státu, 
- úspory spolkového státu u jednotlivých podpůrných oblastí, 
- krácení výdajů u nemocenského pojištění v oblasti léků (nařízený rabat a cenové moratorium 

s lhůtou dva roky), 
- zvýšení sazby DPH o tři procentní body (z 16 na 19 %) od roku 2007, 
- zrušení daňových zvýhodnění o celkovém objemu úlev 4 mld. eur v roce 2007, které bude 

pokračovat v následujících letech (např. odstranění příplatku na vlastní bydlení od roku 2006, 
zrušení osvobození od daní u minerálních olejů pro pohonné hmoty na biologické bázi, omezení 
zápočtu ztrát pro fond daňových úspor, omezení paušálů při dojíždění), 

- zvýšení nejvyšší daňové sazby ze 42 % na 45 % u příjmů nad 250 000 eur/500 000 eur pro 
svobodné/ženaté(vdané) od roku 2007 (neplatí pro příjmy ze živnostenského podnikání),  

- nová úprava zdanění kapitálových výnosů a soukromých zisků z prodeje, 
- přezkoumání aktivní politiky zaměstnanosti, 
- přijetí   výrazného  nárůstu  sazby   příspěvku  na  důchodové  pojištění ze zákona na plánovaných  
- 19,9 % od roku 2007, s cílem vyrovnat krácené platby ze strany státu. Rovněž sazby příspěvků na 

zdravotní pojištění se mohou ze stejného důvodu zvýšit, 
- posílení boje proti podvodům v oblasti daně z obratu. 
 
Státní rozpočet bude naopak zatížen následujícími dodatečnými výdaji, příp. nižšími příjmy: 
- dodatečná opatření v oblasti infrastruktury,  
- dynamizace dávek sociálního pojištění nákladů opatrovnictví, 
- zavedení rodičovských příspěvků podle výše výdělku rodičů, 
- zvýšení degresivních odpisů pro investiční statky (omezeno do konce roku 2007), 
- výraznější zvýhodnění převodu podniků u dědické daně (nejpozději od roku 2007), 
- zavedení, příp. rozšíření daňových úlev u výdajů soukromých domácností na služby spojené 

s chodem domácností, na údržbu a modernizační opatření v domácnosti a na opatrování dětí, 
- snížení sazby příspěvku na Spolkovou agenturu pro práci o dva procentní body od roku 2007 (na 

4,5 %), 
- pokračování investičních dotací. 
 
V dlouhodobějším pohledu se úsporně projeví i skutečnost, že zákonem stanovený věk pro odchod do 
důchodu se bude od roku 2012 zvyšovat o jeden měsíc za každý rok, přičemž má být zvýšen až na 
věkovou hranici 67 let. Pojištěnci s dobou pojištění 45 let a více budou ale i nadále pobírat starobní 
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důchod bez srážek již od 65 let. Kromě toho má být zohledněn efekt odlehčení u faktoru udržitelnosti 
při výpočtu valorizace důchodů, který v letech slabého vývoje mezd nemohl působit. Reforma 
důchodů má být s okamžitou platností přenesena na zaopatření státních úředníků. Dávky na výchovu 
dětí budou výrazněji zohledněny prostřednictvím vyšších podpůrných příspěvků v rámci Riester-
Rente, a to pro děti narozené po roce 2008. 
 
V průběhu legislativního období se očekává přijetí dalších reformních opatření, vycházejících 
z koaliční smlouvy. Kromě reformy federálního uspořádání státu, která je již z části detailně 
propracována a která má být doplněna ještě o další reformu finanční legislativy, to platí především pro 
nemocenské pojištění ze zákona, pro zdanění příjmů a podnikové daně a pro opatření na zlepšení 
pobídek k práci pro osoby s minimálními příjmy.   
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 
 
 
Wolf Albin 
Kampf gegen Umsatzsteuerbetrug erschwert 
Ztížený boj s podvody v DPH 
Handelsblatt,, 13./14./15.1.2006, Nr. 10, S. 4. 
 
Je možné, že potírání podvodů v oblasti DPH bude v budoucnu o dost obtížnější. Na základě 
nedávného rozsudku Evropského soudního dvora nesmí fiskál odmítat úhradu odpočtu daně na vstupu 
těm podnikům, které se staly součástí tzv. „DPH-karuselu“, ale samy se na kriminální činnosti 
nepodílely.  Tím však členským státům EU odpadá významná možnost chránit se před miliardovými 
ztrátami. 
 
„DPH-karusely“ využívají skuliny v daňovém právu – vzhledem k tomu, že daň má zatížit konečného 
spotřebitele, mohou si jednotliví obchodníci nechat od státu vrátit DPH  placenou při nákupu zboží. 
Tento mechanismus využívají organizovaná podvodná seskupení již léta a připravují tak státní 
pokladny o obrovské sumy. 
 
Fungování podvodného propojení je známé: podvádějící podnik nakoupí v zahraničí zboží (v daňově 
neutrálním režimu) a doma jej odprodá se slevou. Další navazující  obchodník koupí zboží vč. DPH, 
kterou si nechá od státu vrátit. Když v tomto momentě s podvodně získaným příjmem zmizí, vyplatil 
stát minimálně jednou DPH zbytečně. Když však v obchodním propojení jsou kriminálně nastaveny 
všechny zúčastněné podniky, může nakonec dojít i ke zpětnému prodeji zboží podniku v zahraničí – 
bez DPH – a hra s finančními úřady může začít od začátku a může být nekonečná. 
 
Ve snaze uzavřít tuto cestu k podvodům, začaly FÚ v poslední době odmítat úhradu DPH na vstupu 
v podezřelých případech – a to všem účastníkům takto propojeného obchodování. Problémem však je, 
že do takového často velmi dlouhého a nepřehledného dodavatelského řetězce podvodníci nezřídka 
zapojí i bezúhonné firmy. V jednom z případů odmítly britské finanční úřady úhradu 20 mil. eur DPH 
na vstupu vázanou na dodávku mikroprocesorů. Obchodník podal žalobu a nyní mu soudci z EU dali 
za pravdu: v rozsudku potvrdili, že k daňovému poplatníkovi, který o podvodných úmyslech svého 
zákazníka či dodavatelů nevěděl nebo o nich nemohl vědět, se musí přistupovat jako při běžném 
prodeji zboží. Podle směrnice EU o DPH se musí na každý obrat (prodej) pohlížet individuálně, 
zdůvodňují soudci svůj rozsudek. Nyní tedy bude platit, že finanční úřad smí odmítnout úhradu DPH 
na vstupu, ale až na základě konkrétních důkazů o tom, že žadatel sledoval podvodné cíle, a to není 
snadné. 
 
Před   několika  dny  zveřejnil podobný rozsudek i Spolkový finanční dvůr (BFH): tentokrát se jednalo  
o prodejce aut, který bez daně dodával importované luxusní vozy fiktivní firmě ve Španělsku a po 
finančním úřadu požadoval pro tyto transakce osvobození od daně. To finanční úřad odmítl a žádal, 
aby obchodník DPH odvedl – dle názoru BFH neoprávněně. Soudci totiž zastávají názor, že stát nesmí 
své problémy s vymáháním daní řešit na účet korektních obchodníků a podniků. 
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www.heise.de/newsticker/meldung/print/6775 z 26.12.2005 
Wallstreet setzt auf Online-Glücksspiel 
Wall-Street spoléhá na sázení online 
 
Americké hazardní internetové sázky jsou americké vládě už dlouho trnem v oku. Apelování na 
morálku nestačí a tak je potřeba chránit vlastní občany patřičným zákonem před národním ohrožením, 
které ničí rodiny a ohrožuje stabilitu amerického finančního trhu. Za „anarchistické bandity“ jsou 
považováni hlavně provozovatelé online kasin ze zámoří, kterým především zákazníci z USA přinášejí 
miliardové obraty, z nichž však americké finanční úřady nevidí ani cent. 
Balíky opatření jsou zakotveny v četných zákonných iniciativách na celostátní úrovni  (odkaz 
v originále); obsahují zákaz realizace a provozování „obchodů“ internetovými kasiny, které se týkají 
podniků úvěrových karet [typu Visa či MasterCard] a placených služeb online, dále hrozbu 
mnohaletého vězení osobám přijímajícím sázky od amerických občanů či předpis, který nedovoluje 
internetovým poskytovatelům služeb internetové odkazy na online herny či kasina. Žádný  z těchto 
návrhů nebyl zatím schválen ve formě zákona a nebylo nedosaženo ani konsensu ohledně definice 
ilegálního hazardu a realizační strategie k navrhovaným zákazům. 
Hlavním důvodem tohoto postoje k právním otázkám týkajícím se internetových sázek je (kromě 
mnoha úprav na celoamerické úrovni) Wire Act v roku 1961. Tento zákon zakazuje nabízet a  přijímat 
v USA sázky telefonicky či telegraficky a dává vládě právo k trestnímu stíhání účastníků/partnerů 
figurujících v těchto nelegálních sázkách. Podle názoru mnoha právníků však nelze zákon neomezeně 
přenášet na internet a také Světová obchodní organizace došla k závěru (viz originál), že USA brání 
svobodnému světovému obchodu, když s odkazem na Wire Act zakazují svým občanům hrát 
v offshore-online kasinech. Americká vláda však trvá na tom, aby bylo možné  zákon uplatňovat i vůči 
sázkám přes internet. 
Nejasná právní situace v USA by mohla být důvodem, proč se smetánka zdejších finančních investorů 
sama ujala iniciativy: veličiny Wallstreetu jako jsou Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley a  
Fidelity Management mezitím totiž investovaly stovky milionů do online kasin a sázkových 
provozoven, protože právě zde v budoucnu očekávají mimořádně vysoké marže. Katalyzátorem 
velkých runů na podíly v hazardních obchodech byly poslední burzovní plány mnoha provozovatelů 
online sázek ve Velké Británii. Dle údajů New York Times (odkaz v originále) drží např. Fidelity 14,1 
procenta  akcií  vydaných  Sporting  Bet, což   odpovídá současné tržní kapitalizaci 363 milionů dolarů  
(u Merill Lynch je to 164 milionu dolarů, u Goldmana Sachse 137 milionu dolarů). Goldman Sachs a 
Morgan Stanley jsou navíc velkoinvestory v BetOnSports (i tato firma, kótovaná na burze, nabízí a 
provozuje sportovní sázky a online kasino). 
Možnost, že by americká vláda zmařila finanční angažovanost amerických firem v oblasti online 
sázení, odhadují právní experti na 1:10, i když z pohledu Wire Act podporují nelegální sázkové 
obchody, což by mohlo znamenat peněžitý trest či ztrátu svobody. Toto riziko američtí investoři přijali 
vzhledem ke skvělým obchodním vyhlídkám – znalci z oboru předpovídají cca 22 procent ročního 
nárůstu v příštích třech letech a obrat 18,5 miliardy eur v roce 2009. 
Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti sdělila, že online sázení je i nadále považováno za 
ilegální, k možné odpovědnosti firem, které se finančně podílejí na internetových sázkových firmách, 
se však vyjádřit nechtěla. 
Zastánci tvrdé linie proti internetovému hazardérství považují tento postoj téměř za manifestační; 
zatím by tedy do USA mohli volně vstupovat provozovatelé kasin a tam navštívit dokonce i veletržní 
akce, pořádané na podporu obratu. Podobná situace je ostatně i v Německu: zatímco např. bavorská 
zemská vláda nedávno ujišťovala, že zdejší bezpečnostní úřady by rozhodně postupovaly proti 
zakázanému hazardu, objevil se právě v té době provozovatel neschváleného online kasina a 
prezentoval se reklamou. Stalo se tak přesto, že předtím podala herna ve Wiesbadenu, která je jedinou 
provozovatelkou online rulety se státní koncesí, žalobu na provozovatele z Trinidadu. 
 
Zpracovala M. Beránková 
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2006 
stav k 25.1.2006, D=dar 

 
 
100 + 1 zahraniční zajímavost  
1000 řešení  
21. století  
Acta Oeconomica Pragensia D 
Ad notam  
Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika  (v angl. jazyce)  
Agrospoj D 
Akademický bulletin D 
Auditor  
Bankovnictví  
Bulletin (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR) D 
Bulletin advokacie  
Bulletin ČSÚ  
Business Spotlight  
Byt magazín    
Cenový věstník D 
Cenový věstník - řada zdravotnictví D 
Clo-Douane D 
Computer  
Computerworld  
Connect  
Czech Business and Trade  (v angl. jazyce) D 
Czech Industry - příloha Czech Business and Trade (v angl. jazyce) D 
Český průmysl - příloha Czech Business and Trade D 
Češskaja torgovlja i predprinimatelstvo (v rus. jazyce) D 
Čtenář  
Daně a finance (dříve Daně)  
Daně a právo v praxi D 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
Daně, účetnictví - vzory a případy  
Daňová a Hospodářská Kartotéka  
Daňové a účetní poradenství  
Daňový expert  
Daňový tip  
Demografie  
Dokumentace VÚPSV D 
Dotační věstník  
Dům a bydlení  -  příloha středečního Práva  
E8 - společenský magazín týdeníku Euro  
Egovernment D 
Economic Trends - dříve Hospodářské trendy  (v angl. jazyce) D 
EIA Posuzování vlivů na životní prostředí - příloha Zpravodaje MŽP D 
EKO VIS - Výběr informací referenčního informačního střediska MŽP D 
Ekonom  
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Ekonomická revue D 
Empresas y negocios en la República Checa (ve španěl. jazyce) D 
Energetický regulační věstník  
Energy D 
Environmentální značení - příloha Zpravodaje MŽP D 
Euro   
Excerpta Iuridica  
Exportér - magazín HN  
Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance  
Finance Magazine  
Finanční aktuality D 
Finanční, daňový a účetní bulletin  
Finanční management  
Finanční zpravodaj D 
FP - finanční poradce  
GEOinformace  
Hospodářské noviny  
HR management  
Chip  
IN magazín Hospodářských novin  
Industrie et commerce tcheques (ve franc. jazyce) D 
Informace odborné knihovny MF D 
Informační zpravodaj - EKO VIS MŽP D 
Interní auditor D 
IT Systems  
Judikatura Evropského soudního dvora  
Jurisprudence (EMP)  
Kapitál  
Knihovna   
Knihovnička osobních financí - příloha časopisu Osobní finance  
Knižní novinky  
Konkurs a vyrovnání D 
Konkursní noviny D 
Lidové noviny  
Listy   
Listy hl. m. Prahy D 
Lobby D 
Magazín MF DNES  
Magazín Práva  
Měsíční přehled akciového trhu D 
Mezinárodní politika   
Mezinárodní vztahy  
Mladá fronta Dnes  
Moderní obec  
Moderní řízení  
Národní pojištění  
Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku D 
Nové knihy UKPF D 
Noviny Konkurz & Konjunktura  
Obec a finance  
Obchodní právo  
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Obchodní věstník  
Osobní finance  
Parlament, vláda, samospráva - PVS  
Parlamentní listy D 
Pátek Lidových novin  
PC Magazine  
PC World  
Pohledy D 
Pojistné rozpravy  
Pojistný obzor  
Politická ekonomie  
Poradce  
Poradce Extra - Daňová evidence  
Poradce Extra - Účetnictví  
Poradce Extra - Veřejná správa   
Poštovní kurýr D 
Poštovní věstník  
Práce a mzda   
Práce a sociální politika  
Prague Economic Papers (v angl. jazyce)  
Prague Post  (v angl. jazyce)  
Praktický poradce v daňových otázkách  
Právní fórum  
Právní rádce  
Právní rozhledy  
Právní zpravodaj  
Právník  
Právo  
Právo pro podnikání a zaměstnání (dříve 2 tituly – Právo a podnikání, Právo a zaměstnání)  
Profit        
Proglas - příloha časopisu Revue Politika  
Přehled kulturních pořadů  
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva  
Přehled zákonodárné činnosti  Parlamentu ČR D 
Přírůstky knihovny - Ústav mezinárodních vztahů D 
Psychologie v ekonomické praxi  
Respekt  
Revue Politika  
Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR D 
Sbírka mezinárodních smluv  
Sbírka právních předpisů hl.m. Prahy D 
Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek  
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - Výběr z rozhodnutí Evrop. soudu pro lidská práva  
Sbírka zákonů  
Sbírky rozhodnutí českých soudů ve věcech daňových  
Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu ČR  
SDA Info - Informační bulletin Sociologického datového archivu D 
Senát D 
Sondy   
Soudní inženýrství  
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Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR  
Soudní rozhledy  
Správní právo  
Statistika  
Stavební právo - bulletin D 
Stavitel  
Střecha D 
Technologies & prosperity D 
Telekomunikační věstník D 
Test  
Trestněprávní revue  
Týden  
Účetnictví D 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob  
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí D 
Účetnictví v praxi D 
Účetní tip  
Unes - účetnictví neziskového sektoru  
Urbanismus a územní rozvoj  
Ústřední věstník ČR  
Veřejná správa   
Veřejná správa online  -  příloha časopisu Obec a finance  
Veřejné zakázky  
Věstník ČNB  
Věstník Komise pro cenné papíry  
Věstník Ministerstva informatiky D 
Věstník Ministerstva pro místní rozvoj  
Věstník Ministerstva průmyslu a obchodu ČR  
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR  
Věstník Ministerstva zemědělství ČR  
Věstník Ministerstva životního prostředí ČR D 
Věstník Národního bezpečnostního úřadu  
Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu D 
Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů  
Věstník Úřadu pro techn. normal., metrol. a stát. zkušebnictví  
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí D 
Víkend - magazín HN  
Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik (v něm. jazyce) D 
Zeměměřič  
Zpravodaj Českého statistického úřadu  
Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a katastrálního D 
Zpravodaj Ministerstva práce a sociálních věcí D 
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí D 
Zpravodaj - měsíčník pro zaměstnance Českého Telecomu    D 
Zpravodaj RM Systém                       D 
Zpravodaj ÚZ  
Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů D 
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SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2006 
 

 
Amtsblatt der Österreichischen Finanzverwaltung (Rakousko)   
Annual Report – příloha časopisu Bulletin for International Fiscal Documentation (Nizozemsko) 
Auszüge aus Pressartikeln (Německo)   
Bank of Finland - Bulletin (Finsko)  
Der Betrieb (Německo)      
Biatec (Slovensko)       
BIS Quarterly Review (Švýcarsko)  
Bulletin for International Taxation - dříve Bulletin for International Fiscal Documentation 
(Nizozemsko)   
Bulletin of the European Union (Belgie)   
Bundesgesetzblatt - Teil I a II (Německo) 
CEE Report (Rakousko)    
CESifo Economic Studies (Německo) 
Conjoncture (Francie)       
Deutsche Bundesbank - Annual Report (Německo) 
Deutsche Bundesbank - Geschäftsbericht (Německo)  
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht (Německo)   
Deutsche Bundesbank - Monthly Report (Německo)  
Development and Finance - Fejlesztés és Finanszírozás (Maďarsko)  
Direction of Trade Statistics Quarterly (USA)    
The Economics of Transition (V. Británie)     
The Economist (V. Británie)      
EKO (Rusko)       
Ekonomické rozhľady (Slovensko)     
Ekonomický časopis (Slovensko)      
Ekonomista (Polsko)       
Emerging Markets Monthly (Německo)    
Energy Prices & Taxes (Francie) 
Euromoney (Nizozemsko)  
European Economy (Lucembursko) – spíše edice     
European Taxation (Nizozemsko)      
Finance and Development (USA)       
The Financial Regulator  (V. Británie)      
The Financial Times (V. Británie)       
Finančný spravodajca (Slovensko)     
Finančný spravodajca - Rozhodnutia  vyšších územných celkov (Slovensko)   
Finansy  (Rusko)          
Finanzarchiv (Německo) 
Finanzmarktstabilitätsbericht (Rakousko)   
Finanz-Rundschau (Německo) 
Fiscal Studies (V. Británie)       
Focus on European Economic Integration (Rakousko)       
Geldpolitik  & Wirtschaft  (Rakousko) 
Handelsblatt (Německo) 
IMF Staff Papers (USA)       
IMF Survey (USA)       
The International Economy (USA)     
International Financial Statistics (USA)     
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International VAT Monitor (Nizozemsko)  
IT lib - Informačné technológie a knižnice (Slovensko)      
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik (Německo)    
Journal of Money Laundering Control (V. Británie)    
Monatsbericht des BMF (Německo)  
Monthly Bulletin ECB (Německo)  
Monthly Treasury Statement (USA)     
OECD Economic Outlook (Francie)   
OECD Economic Studies (Francie) 
OECD Financial Market Trends  (Francie) 
OECD Journal on Budgeting (Francie) 
OECD Journal of Business Cycle Measurement and Analysis (Francie)    
OECD Journal of Competition Law and Policy (Francie)  
OECD Main Economic Indicators (Francie)     
OECD Monthly Statistics of International Trade (Francie)   
OECD National Accounts (Francie) 
OECD Quarterly National Accounts (Francie)                        
The Parliament Magazine (Belgie)      
Problemes économiques (Francie)       
Report (Rakousko)     
Reports of Cases - Section I - Court of Justice, Section II - Court of First Instance (Lucembursko) 
Single Market News (Belgie)      
Statistički prikaz - Statistical Review (Chorvatsko)  
Statistiken: Daten und Analysen – dříve Statistisches Monatsheft der ÖNB (Rakousko)  
Tax Tribune (Maďarsko)  
Treasury News - příloha časopisuTrend (Slovensko)   
Trend (Slovensko)   
Trend Top (Slovensko)       
UBS Outlook (Švýcarsko)      
Umsatzsteuer – Rundschau (Německo)    
Voprosy ekonomiki (Rusko)  
Wirtschaft und Statistik (Německo) 
Wirtschaftliche Lage in der BRD (Německo) 
Wirtschaftswoche (Německo)  
World Economic Outlook (USA)      
Zbierka zákonov SR (Slovensko)     
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik (Německo) 
 
 
ROČENKY 
 
Balance of Payments Statistics Yearbook (USA)     
Direction of Trade Statistics Yearbook (USA)   
Government Finance Statistics Yearbook (USA)    
International Financial Statistics Yearbook (USA)    
National Accounts Statistics (USA) 
OECD Revenue Statistics (Francie)  
OECD Insurance Statistics Yearbook (Francie) 
Statistical Yearbook UN (USA)  
Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland (Německo)  
Statistisches Jahrbuch Österreichs (Rakousko)   
Štatistická ročenka Slovenskej republiky (Slovensko)   
World Economic and Social Survey (Švýcarsko)   
World Investment Report (USA)      
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