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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.  

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

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/.  

 
V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: evidence nedoplatků 

veřejných rozpočtů, genderové rozpočtování (ČR a svět), zemědělská cenová statistika, 
propojení komoditních trhů s trhy finančních investičních nástrojů (komoditní burzovnictví) a 
komentář k závěrům expertní skupiny MF ke zdanění příjmů a majetku. 

Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se mezer ve 
směrnici EU o daních z úspor (Savings tax directive), budoucnosti daní z příjmů z kapitálu 
(A. J. Auerbach – Fiscal studies), strategie daňové politiky v globalizované ekonomice 
(daňové zatížení společností a vysoce kvalifikované pracovní síly), zavedení modelu 
standardních nákladů na měření administrativního zatížení v Německu, zjišťování pracovních 
nákladů, národních účtů Německa (dlouhá časová řada), organizace plnění federálního 
rozpočtu SRN, hodnocení dopadu členství zemí SVE v EU po 2 letech, schémata možných 
úspor DPH v EU (stálé provozovny), hodnocení hospodářské situace a politiky v Německu za 
poslední rok včetně výhledů. 

V další části Informací Vám nabízíme překlady: Vnímané daňové zatížení (propočty 
Institutu německé ekonomiky k vlivu zvýšení DPH na spotřebitele včetně tabulek), Sociální 
výdaje se za posledních deset let zdvojnásobily (Německo), Prostředky proti invazi kobylek 
(regulace fondů private equity) a Drahé praní peněz (administrativním náklady bankovního 
sektoru v Německu). 
  
 Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete.  
   

      
Mgr. B. Čižinská 

     VO 303 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin Informace odborné knihovny vydává odd. finančních a ekonomických informací MF 
Redakce:  Ing. J. Böhmová, Mgr. B. Čižinská, A. Mazaná,  Mgr. M. Tichá 
Do čísla přispěly: M. Beránková, Ing. K. Gubová, Ing. J. Málková, A. Mazaná, 
                                     Mgr. J. Němečková, Mgr. A. Sahánková, Mgr. M. Tichá 
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Daně 

N. A. Kričevskij 
Amnistija kapitalov: zarubežnyj opyt i rossijskije perspektivy 
Kapitálová amnestie: zahraniční zkušenosti a ruské vyhlídky 
Finansy, 2006, no. 9, s. 27-30 
Kapitálová a daňová amnestie jako součást finanční amnestie, zahraniční zkušenosti s prováděním 
finančních amnestií, historie finančních amnestií v Rusku, plánovaná kapitálová amnestie.  Vysvětl. - 
Odkazy. 
 
Sven A. Petersen 
Ausschüttungsgleiche Erträge nach Investmentsteuergesetz 
Výnosy odpovídající podílům ze zisku podle zákona o investiční dani 
Finanz-Rundschau, 5. Dezember 2006, Jg. 88, Heft 23, S. 1065-1071 
Autor rozebírá přípis Spolkového ministerstva financí v Německu z 2.6.2005 ke sporným otázkám 
zákona  o  investiční  dani  (InvStG),  ve  kterém  bylo uvedeno schéma pro zjišťování výnosů z podílů 
v investičních fondech podléhajících stejnému zdanění jako dividendy. Dokládá, že toto schéma vede 
ke dvojímu odpočtu reklamních nákladů, což je v rozporu se zněním uvedeného zákona. 1 tab. Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Anna Leisner-Egensperger 
Beschränkung der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer durch 
das StÄndG 2007 : insbesondere zur Streichung des § 4 Abs. 5 Nr. 6b Satz 2 Alt. 2 EStG und 
deren Auswirkung auf Lehrpersonen 
Omezení odpočitatelnosti nákladů na domácí pracoviště zákonem o daňových změnách 2007 : 
obzvláště pokud jde o škrtnutí § 4 odst. 5 č. 6b věty 2 zákona o dani z příjmů a o jeho dopady na 
vyučující osoby 
Finanz-Rundschau, 20. November 2006, Jg. 88, Heft 22, S. 1018-1028 
Autorka  kriticky  analyzuje  novou  úpravu  §  4   odst.  5  č. 6b  zákona  o  dani  z příjmů  v   zákoně 
o  daňových  změnách  2007  (StÄndG  2007),  na základě které bylo bez náhrady zrušeno ustanovení 
o možnosti omezené odpočitatelnosti nákladů na domácí pracoviště, pokud je tam vykonávána hlavní 
výdělečná a profesní činnost. Zaměřuje se na práci učitelů a dokládá, proč nová úprava problematiky 
je v rozporu s ústavou.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Rolf Heinrich, Volker Schmitt 
Bilaterales Advance Pricing Agreement: ein Erfahrungsbericht 
Bilaterální Advance Pricing Agreement: zpráva o zkušenostech 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 45, S. 2428-2432 
Advanced  Pricing  Agreement  (APA).  APA-program  se ve vyspělých zemích úspěšně etabloval už 
v průběhu 90. let, protože představuje výhodnou alternativu při vysvětlování otázek souvisejících se 
zúčtovacími cenami a může tedy zabránit konfliktům v této oblasti. Z důvodů zvýšení informovanosti 
v Německu je na praktickém příkladu prezentováno, jak probíhá realizace APA (smlouva mezi 
americkou a německou daňovou správou) a které aspekty je nutné respektovat; zúčtovací metodika 
target-margine.  - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Alex Easson 
Common law approaches to the determination of the source of income: pragmatism over 
principle 
Přístupy obecného práva k určení zdroje příjmu: pragmatismus nad principem 
Bulletin for international taxation, December 2006, Vol. 60, No. 12, p. 495-500 
Zkoumají se přístupy obecného práva k určení zdroje příjmu, se zvláštním zaměřením na kanadská 
pravidla ohledně zdroje a s odkazy na přístupy jiných zemí. Polemika o pravidlech týkajících se zdroje 
a o  pravidlech  daňové smlouvy OECD obecně a o kanadském přístupu k nerezidentům. Autor se také  
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zabývá relevantností pravidel týkajících se zdroje pro zahraniční daňový úvěr.  Vysvětl. - Odkazy. 
Rubrika: Articles [BfIT] 
 
Eva Sedláková 
Dary z hlediska daně z příjmů. 2. část - dokonč. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2006, č. 22, s. 21-32 
Minimální  a  maximální  výše  daru. Dary,  reklama  a  sponzorování – nutnost důsledného  rozlišení 
z hlediska daně z příjmů. Problematika darů poskytnutých poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci. 
Postup na straně příjemce daru. Dary mezi manžely. Doplněno příklady.  Rubrika: 12 - Daň z příjmů, 
s. 819-830 
 
John Avery Jones 
Does "enterprise" in the OECD Model mean "business"? 
Znamená "podnik" v modelové smlouvě OECD totéž co "podnikání"? 
Bulletin for international taxation, December 2006, Vol. 60, No. 12, p. 476-479 
Článek shrnuje  diskusi  na  společném  semináři IFA/OECD,  který  se  konal  v  rámci  kongresu IFA 
v  Amsterdamu  v  září  2006.  Jde  o  význam termínu "podnik" ve vzorové daňové smlouvě OECD. 
V článku informace o závěrech sedmi případových studií, v nichž se rozebíral obsah pojmu "podnik" 
nebo "podnikání" ("byznys") ve vzorové smlouvě OECD o zamezení dvojího zdanění. Nedostatek 
shody o významu tak základních pojmů je znepokojující.  Pozn. - Odkazy. Rubrika: Tax treaty 
monitor 
 
Václav Benda 
DPH u veřejnoprávních subjektů. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 21, s. 13-18 
Vymezení veřejnoprávních subjektů pro účely DPH, registrace veřejnoprávního subjektu jako plátce 
daně a jako osoby identifikované k dani.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Václav Benda 
DPH u veřejnoprávních subjektů. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 22, s. 22-27 
V této části příspěvku se autor nejprve zaměřuje na uplatňování daně u uskutečněných plnění a pak na 
možnosti odpočtu daně. Doplněno příklady.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Christina Elschner, Lothar Lammersen, Michael Overesch, Robert Schwager 
The effective tax burden of companies and of highly skilled manpower : tax policy strategies in a 
globalised economy 
Skutečné daňové zatížení společností a vysoce kvalifikované pracovní síly : strategie daňové 
politiky v globalizované ekonomice 
Fiscal studies, December 2006, Vol. 27, No. 4, p. 513-534 
Daně, které musí platit společnosti, a daně uvalované na vysoce kvalifikovanou pracovní sílu ovlivňují 
přitažlivost vybraných regionů jako místa pro investice. Studie měří skutečné daňové břemeno z těchto 
daní ve 33 místech v Evropě a v USA. Porovnávají se pak oba typy daní a zkoumají se různé daňové 
strategie uplatňované v různých zemích. Irsko a většina nových zemí EU uvalují relativně nižší daně 
na  kapitálové  investice než na kvalifikovanou lidskou sílu. Naopak silně jsou zdaňovány společnosti 
v USA, ale efektivní daňová sazba na vysoce kvalifikované zaměstnance je mírná. 3 tab., 1 graf. - 
Bibliogr. 
 
Joep Swinkels 
Fixed establishments and VAT-saving schemes 
Stálé provozovny a schémata úspor DPH 
International VAT monitor, November/December 2006, Vol. 17, No. 6, p. 415-423 
V rámci přeshraničních transakcí hrají podle Šesté směrnice EU stálé provozovny samostatnou úlohu, 
například pro účel určování místa, kde mají nedefinovatelné služby podléhat DPH. Právě takové 

 5



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace odborné knihovny MF 
_________________________________________________________________________________________ 
 
opatření dává větší možnost uspořit na DPH. Autor popisuje různé aspekty tohoto schématu. Schéma. 
Vysvětl. - Odkazy. Rubrika: Articles [VAT] 
 
Alan J. Auerbach 
The future of capital income taxation 
Budoucnost daní z příjmu z kapitálu 
Fiscal studies, December 2006, Vol. 27, No. 4, p. 399-420 
Někteří ekonomové vidí skepticky budoucnost zdaňování příjmů z kapitálu. Připomíná se, že tyto 
názory nejsou nové. Autor však s nimi nesouhlasí a rozebírá, proč tyto daně stále existují a jakou roli 
by měly hrát ve světě s rostoucí integrací kapitálových trhů. 7 grafů. - Bibliogr. 
 
Martin Strahl 
Gemeinnützigkeit im Forschungsbereich - Chance und Korsett 
Obecná prospěšnost v oblasti vědy a výzkumu - možnosti a omezení 
Finanz-Rundschau, 20. November 2006, Jg. 88, Heft 22, S. 1012-1017 
Příspěvek zkoumá, za jakých podmínek platí daňové zvýhodnění výzkumu prostřednictvím obecně 
prospěšných společností provádějících výzkum za úplatu a z pověření třetích osob (§ 68 Nr. 9 AO). 
Vymezení podmínek daňového zvýhodnění se týká hlavně vědecké činnosti (originální postupy pro 
získávání nových poznatků) a způsobu financování (převážně z veřejných prostředků). 3 přehledy, 
schéma. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Swen O. Bäuml 
Gesetz zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge bei der ErbSt: eine kritische Analyse 
Zákon o usnadnění podnikové posloupnosti u daně dědické: kritická analýza 
Finanz-Rundschau, 5. Dezember 2006, Jg. 88, Heft 23, S. 1057-1065 
Autor kriticky analyzuje vládní návrh zákona o usnadnění podnikové posloupnosti u daně dědické a 
darovací v Německu ze dne 25.10.2006. Nejprve přehledně seznamuje s hlavními body reformního 
návrhu a dále rozebírá podstatné otázky související s daní dědickou a darovací z hlediska daňových 
plátců a daňových poradců.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Peter Fischer 
Grundfragen der Bewahrung und einer Reform des Gemeinnützigkeitsrechts : zum Gutachten 
des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF "Die abgabenrechtliche Privilegierung 
gemeinnütziger Zwecke auf dem Prüfstand" 
Základní otázky zachování a reformy právní úpravy obecné prospěšnosti : k odbornému 
posudku vědecké rady při Spolkovém ministerstvu financí "Přezkoumání odvodních zvýhodnění 
obecně prospěšných záměrů" 
Finanz-Rundschau, 20. November 2006, Jg. 88, Heft 22, S. 1001-1011 
Autor    kriticky  analyzuje   znalecký    posudek  vědecké  rady   Spolkového     ministerstva   financí 
k problematice odvodních a daňových zvýhodnění obecně prospěšných projektů v Německu. Nejprve 
stručně charakterizuje hlavní teze uvedeného dokumentu a uvádí svoje protiargumenty a jejich 
zdůvodnění. Opírá se přitom nejen o ekonomická hlediska, ale zejména o široké aspekty sociální a 
kulturní vycházející z německé tradice "ideálního spolku" a "obecné prospěšnosti" jakožto vysoce 
cenného kulturního i právního dědictví německého národa.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
[FR] 
 
Roland Felkai 
Higher taxation to reduce the budget deficit 
Vyšší daně pro snížení rozpočtového deficitu 
European taxation, December 2006, Vol. 46, No. 12, p. 586-588 
V červenci 2006 hlasoval maďarský parlament ve prospěch podstatného zvýšení řady daní. Vyhověl 
tak návrhu vlády, aby se tímto způsobem snížil neobvykle vysoký rozpočtový deficit. Přehled 
dotyčných daní.  - Odkazy. Rubrika: What's going on in... : Hungary 
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Jeffrey Owens 
International taxation : meeting the challenges - the role of the OECD 
Mezinárodní daně : zvládání problémů - úloha OECD 
European taxation, December 2006, Vol. 46, No. 12, p. 555-558 
Autor se zaměřil - z pohledu OECD - na to, jak země přizpůsobují své daňové systémy globálnímu 
prostředí. Nakonec navrhuje cesty k urychlení.  Vysvětl. - Odkazy. Rubrika: Articles [ET] 
 
Rainer Zielke 
Internationale Steuerplanung zur Optimierung der Konzernsteuerquote 
Mezinárodní daňové plánování pro optimalizaci daňové kvóty koncernu 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 48, S. 2585-2594 
Mezinárodní daňové plánování, k možnostem snižování daňové kvóty koncernu (DKK). Zjišťování a 
daňové determinanty DKK, vypovídací schopnost DKK, neutralizace klasické bilanční politiky 
zohledněním latentních daní v DKK, důsledky daňového plánování orientovaného na DKK pro 
klasickou bilanční politiku a další oblasti daňového plánování. Příklady mezinárodního daňového 
plánování k optimalizaci daňové kvóty. 2 tab. - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Raymond H. C. Luja 
Investment funds, tax planning and state aid 
Investiční fondy, daňové plánování a státní pomoc 
European taxation, December 2006, Vol. 46, No. 12, p. 565-569 
Ve vztahu k tomuto tématu autor rozebírá rozhodnutí Evropské komise, které se potenciálně dotýká 
režimů specializovaných investičních fondů v EU, bere v úvahu rozhodnutí Evropského soudního 
dvora, které představuje pro daňové poradce ve vztahu k jejich klientům do jisté míry slabé místo, a 
reviduje otázku regionální daňové autonomie na příkladu rozhodnutí ESD, pokud jde o Portugalsko a 
Azory.  Rubrika: Articles [ET] 
 
Pavel Běhounek 
K závěrům expertní skupiny 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 11, s. 10-14 
Příspěvek je reakcí na závěry expertní skupiny MF ke zdanění příjmů a majetku v ČR. Autor blíže 
rozebírá témata, kterými se skupina zabývala (základ daně, zdaňování právnických osob, zdaňování 
fyzických osob), a připojuje osobní stanovisko. Doplněno příkladem.  
 
Hana Schödlbauerová 
Kauza nizozemského bubeníka : judikát 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 48, s. 42-43 
K problematice zdaňování příjmů rezidentů a nerezidentů. Cílem článku je přiblížit klíčové rozhodnutí 
Soudního dvora z oblasti daně z příjmů a posoudit jeho aplikovatelnost na právní prostředí v České 
republice. Případ C-234/01 Arnoud Gerritse, dotazy Soudnímu dvoru, vyjádření. Ve vloženém boxu 
údaje o tom, jak se zdaňují příjmy sportovců a zpěváků v Česku. 2 vlož. boxy. 
 
Radek Buršík, Michaela Šilhavá 
Kolotočové hrátky s DPH : judikát Evropského soudního dvora 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 45, s. 46-47 
K rozsudku ve spojených věcech C-439/04 Axel Kittel a C-440/04 Recolta Recycling, kterým se ESD 
opět vyjádřil k problematice tzv. kolotočových podvodů v oblasti daně z přidané hodnoty. Autoři 
seznamují ve zkratce s oběma případy, s předběžnými otázkami položenými Evropskému soudnímu 
dvoru a se samotným názorem ESD. Co nového přináší tento rozsudek pro podnikatele, kteří se 
dostanou do soukolí podvodného jednání s odpočtem DPH.  
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Olga Holubová 
Kolotočové podvody (Carousel Frauds). Dokonč. 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 11, s. 53-55 
K problematice dodávek zboží, které následují za sebou v řetězci, v němž dochází v určitém okamžiku 
ke krácení daně jednoduchým způsobem - daň není přiznána ani zaplacena a příslušný plátce přestává 
existovat nebo není k nalezení. V této části podrobně k zatím poslednímu rozhodnutí ESD, které se 
týká řetězových podvodů (spojené případy Kittel a Recolta).  
 
Adolfo Martín Jiménez 
Loopholes in the EU Savings Tax Directive 
Mezery ve Směrnici EU o daních z úspor 
Bulletin for international taxation, December 2006, Vol. 60, No. 12, p. 480-494 
Hlavním cílem Směrnice EU o daních z úspor (ESTD) je dovolit osobám se sídlem v členském státě 
EU  zdaňovat příjem ve formě úroku ze svých úspor, který dostávají od zahraničních plátců (sídlících 
v EU nebo jiném státě, který používá stejných opatření). Tohoto cíle je dosaženo systémem 
automatické výměny informací. Článek nabízí některé úvahy týkající se filosofie ESTD a dále zkoumá 
některé nedostatky, které - podle autorova názoru - by už měly zmizet.  Vysvětl. - Odkazy. Rubrika: 
Articles [BfIT] 
 
Jaroslav Dombrowski 
Nahlížení do spisů 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 11, s. 7-11 
Daňový subjekt a nahlížení do spisů v praxi. Dostupná judikatura, která uvedenou problematiku řeší.  
 
Václav Benda 
Oprava základu a výše daně při uplatňování DPH. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 22, s. 9-14 
Základ daně, obecná pravidla pro opravu základu a výše daně - ilustrováno na několika příkladech 
(např. oprava základu daně při vrácení zboží, při poskytnutí slevy, při zvýšení ceny apod.).  Rubrika: 
Daně, dávky, poplatky 
 
Eva Sedláková 
Příjmy a výdaje na pojištění z hlediska daně z příjmů. Dokonč. 
Účetnictví, 2006, č. 11, s. 31-37 
K možnosti zahrnout do daňových výdajů výdaje spojené s pojištěním majetku, zdraví, odpovědnosti 
za škodu apod. - dle zákona o daních z příjmů. V této části k problematice kombinovaných pojištění, 
zákonného pojištění zaměstnanců, penzijního připojištění se státním příspěvkem a soukromého 
životního pojištění. Doplněno četnými příklady (formou dotazů a odpovědí).  
 
Vladimír Hruška 
Sazby daně z příjmů 
Účetnictví, 2006, č. 11, s. 39-52 
Podrobně  o  jednotlivých  sazbách  daně  z  příjmů,  které  stanovuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Sazby daně pro fyzické osoby (progresivní sazba daně, sazba 
daně 15 %, sazba daně 20 %). Sazby daně pro právnické osoby (sazba daně 24 %, 5 %, 15 %). 
Zvláštní sazby daně (srážková daň pro daňové nerezidenty i rezidenty, srážková daň pro cenné papíry 
a dividendy). 6 grafů. 
 
Josef Šrotýř 
Součinnost správních orgánů při vymáhání daňových nedoplatků ve smyslu ZSDP 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2006, roč. 4, č. 5, s. 27-28 
K právnímu vztahu mezi jednotlivými správními orgány v případě součinnosti (se zaměřením na 
správu daní).  Viz též Daně a finance č. 11/2006, s. 13-15. 
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Manfred Mössner 
Source versus residence - an EU perspective 
Zdroj versus sídlo - hledisko EU 
Bulletin for international taxation, December 2006, Vol. 60, No. 12, p. 501-506 
Úvahy o zdanění podle zdroje nebo podle sídla z úhlu pohledu Evropské unie. Nejprve článek zkoumá 
tradiční princip, jak je formulován Evropským soudním dvorem. Poté diskuse o nových aspektech 
případů ESD.  - Odkazy. Rubrika: Articles [BfIT] 
 
Josef Šrotýř 
Souvislosti zajišťovacího příkazu dle ZSDP s konkursním řízením 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2006, roč. 15, č. 11, s. 12-18 
K postupu správce daně, který vede daňové řízení a hodlá uplatnit daňové pohledávky v konkursním 
řízení. Rozdíly mezi soudním exekučním titulem a daňovým exekučním titulem. Právní atributy 
zajišťovacího příkazu dle ZSDP. Zajišťovací příkaz v kontextu s konkursním řízením.  
 
Pavel Nesnídal 
Spotřební daně v České republice 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 11, s. 11-13 
Sazby daně z minerálních olejů, sazba daně z piva, sazba daně z vína a meziproduktů, sazba daně pro 
tabákové  výrobky  (srovnání  s  tabákovou  daní  v  Německu),  sazba daně z lihu. Regulace obchodu 
s lihovinami a tabákovými výrobky. Přestupky a správní delikty v oblasti spotřebních daní.  
 
Stefan Dittrich 
Umsätze und ihre Besteuerung 2004 
Obraty a jejich zdanění 2004 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 10, S. 1055-1060 
Příspěvek seznamuje s výsledky statistik daně z obratu v Německu v roce 2004. Nejprve stručně 
rekapituluje význam daně z obratu pro rozpočtové příjmy a změny v právní úpravě této daně ve 
sledovaném roce. Dále uvádí podrobné členění statistik (podle hospodářských odvětví, právních forem 
podniku, velikosti obratu atd.), přičemž sleduje i dopady daňových změn a východního rozšíření EU 
na výsledky těchto statistik. 4 tab., 1 graf. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Finanzen und 
Steuern 
 
Christian Amand 
VAT for public entities and charities - should the Sixth directive be renegotiated? 
DPH pro veřejné subjekty a charity - měla by být Šestá směrnice nově projednána? 
International VAT monitor, November/December 2006, Vol. 17, No. 6, p. 433-443 
Pro většinu podnikatelů je DPH neutrální, protože - v souladu s cílem, že DPH by měla být břemenem 
jedině  u  finální  spotřeby  -  jsou  oprávněni  odečíst  nebo  přijmout  refundaci  nějaké DPH vzniklé 
v procesu výroby a distribuce zboží a služeb ("ekonomické aktivity"). Avšak pro mnoho veřejných 
subjektů a "charit" vstup DPH není odpočitatelný, protože všechny nebo některá z jejich činností 
nemohou být kvalifikovány jako "ekonomická aktivita" nebo jsou od DPH osvobozeny. V článku 
přehled původu výjimek DPH, jejich náklady pro veřejné subjekty a charity a důsledky pro 
manažerská rozhodnutí. Návrhy na zlepšení Šesté směrnice.  Vysvětl. - Odkazy. Rubrika: Articles 
[VAT] 
 
Iurie Lungu 
VAT in Belarus 
DPH v Bělorusku 
International VAT monitor, November/December 2006, Vol. 17, No. 6, p. 444-447 
Jako jiné východoevropské země se i Bělorusko potýká s vážnými problémy způsobenými faktory 
zděděnými po minulém společenském a ekonomickém systému. V tomto ohledu se DPH stala 
mocným nástrojem při modernizování a posilování ekonomiky země. Popis hlavních rysů národního 
systému DPH, včetně dodatků, které vstoupily v platnost v roce 2006.  Vysvětl. - Odkazy. Rubrika: 
Articles [VAT] 
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Dinka Antić 
VAT in Bosnia-Herzegovina : institutional and legal aspects 
DPH v Bosně a Hercegovině : institucionální a právní aspekty 
International VAT monitor, November/December 2006, Vol. 17, No. 6, p. 448-455 
Bosna a Hercegovina nahradila systém daně z obratu daní z přidané hodnoty od 1. ledna 2006. 
Zavedení DPH bylo konečnou fází několikaleté reformy nepřímých daní. Popis současné legislativy 
DPH. Schéma, mapka. Vysvětl. - Odkazy. Rubrika: Articles [VAT] 
 
Fabiola Annacondia, Walter van der Corput 
VAT registration thresholds in Europe : [2006] 
Registrační limity pro DPH v Evropě : [2006] 
International VAT monitor, November/December 2006, Vol. 17, No. 6, p. 456-457 
Jako již tradičně v šestém čísle časopisu daného roku se nabízí přehled prahových hodnot DPH 
platných ve většině evropských zemí. Pro lepší srovnání jsou národní prahy vyjádřené v jiných 
měnách převedeny na eura. Tab. Vysvětl. Rubrika: Articles [VAT] 
 
Marcus Creutz 
Versteckspiel im virtuellen Laden 
Hra na schovávanou ve virtuálním obchodě 
Handelsblatt, 29.11.2006, Nr. 231, S. 19 
Německá finanční správa se zaměřuje na daňový únik internetových obchodníků; Ebay, ochrana 
spotřebitele (praxe dohledu a sankcí za porušování soutěže při virtuálním obchodování), certifikace 
internetových obchodů, Trusted Shops.  Rubrika: Recht und Steuern [HB] 
 
Jana Vítková 
Vyměření daně 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2006, č. 23 
Vyměřovací řízení, co se vyměřuje, výměr na základě daňového přiznání, výměr bez sdělení, doručení 
rozhodnutí ze strany správce daně, odvolání proti rozhodnutí, dodatečné daňové přiznání, vracení 
přeplatku na dani, vytýkací řízení, vyměření daně podle pomůcek, sjednání daně apod. Doplněno 11 
příklady.  Rubrika: 9 - Správa daní a poplatků, cla, s. 1-18 
 
Petr Gola 
Výše DPH ve světě 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 11, s. 19-20 
V úvodu stručného příspěvku o tom, jak funguje DPH. Dále o daňových subjektech a také o platební 
morálce   daňových  poplatníků.  Připojena  přehledná  tabulka  s     údaji  o  dani z přidané    hodnoty 
v členských zemích OECD (zavedení, sazby apod.)  
 
Ladislav Pitner 
Vznik povinnosti přiznat daň a datum uskutečnění zdanitelného plnění 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 11, s. 15-22 
K §§ 21, 22, 23, 24, 24a a 25 zákona o DPH (dodání zboží, poskytnutí služby a převod nemovitostí; 
dodání  zboží do  jiného členského státu; dovoz zboží; poskytnutí služby osobou registrovanou k dani 
v jiném členském státě a zahraniční osobou; poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko; 
pořízení zboží z jiného členského státu). Doplněno 38 příklady.  
 
připravila Dana Trezziová 
Zákoník  práce  a   plnění   poskytovaná   zaměstnavatelem :  přehled  zásadních   změn,    které 
z hlediska daní z příjmů a pojistných odvodů přináší od ledna příštího roku nový zákoník práce 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 50, střed. příl. (8 s.) 
Ke změnám, které přináší nový zákoník práce a doprovodný zákon k němu, a které významně ovlivní 
posouzení plnění poskytovaných zaměstnavatelem jeho zaměstnancům v oblasti daně z příjmů a 
pojistného na veřejnoprávní pojištění. Současný stav, změny od 1. ledna 2007. Odstupné, cestovní 
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náhrady, náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní 
neschopnosti, odborný rozvoj zaměstnanců, stravování zaměstnanců aj. 1 tab. 
 
Ivona Ďurinová 
Zdaňovanie v podmienkach globalizácie ekonomiky 
Biatec, október 2006, roč. 14, č. 10, s. 18-21 
Základní rysy globalizace z pohledu zdaňování, pozitivní a negativní důsledky globalizace, daňová 
harmonizace v Evropské unii, daňová harmonizace versus daňová soutěž.  - 10 lit. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 1/2007  
Zdaňování příjmů při agenturním zaměstnávání. Rezervy a opravné položky při stanovení základu 
daně za rok 2006. Zálohy na DPFO. Společné zdanění manželů. Pronájem kanceláře neplátci DPH. 
Přefakturace z pohledu DPH. Otázky z praxe DPH. Cestovní náhrady OSVČ od 1.1.2007. 
 
 
Daňové a účetní poradenství 
 
č. 49-50/2006  
K některým částem daně z nemovitostí. Pohled do černé kroniky, aneb z příběhů kontrolních. Daňový 
kalendář pro rok 2007. Daňový kalendář pro rok 2007. 
 
 
Daňový TIP 
 
č. 25-26/2006  
Zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob. Oprava sazby daně u DPH. Používání institutu 
zajištění v daňové oblasti. Internetové připojení majitele firmy v daňových nákladech firmy. Služební 
cesta podle nového ZP. Přefakturace energií spojených s nájmem. Umístění reklamy - účtování, daně. 
Poplatek za poskytnutí leasingu. Pojistné na zdravotní pojištění u důchodců od 1.1.2007.  
 
č. 1/2007  
Nový Pokyn ministerstva financí D-300 k zákonu o daních z příjmů. Jak zdaňovat závislou činnost. 
Účtování o obchodech s povolenkami na emise skleníkových plynů. Příjmy ze zprostředkovatelské 
činnosti v pojišťovnictví. Snížení silniční daně. Nárok na odpočet DPH u vozidla s mřížkou. Stravné 
na zahraničních i tuzemských pracovních cestách podle nového ZP. Daňová uznatelnost kladných a 
záporných úroků. Daň z převodu nemovitostí placená nabyvatelem. Nevyúčtování zálohy ze strany 
dodavatele.  
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Edmund Phelps ; Übersetzung und Bearbeitung Olaf Storbeck 
Alles eine Frage der Kultur 
Všechno je otázkou kultury 
Handelsblatt, 12.10.2006, Nr. 197, S. 6 
Dopad kulturních odlišností na ekonomiku; zkrácený překlad přednášky (do němčiny) nositele 
Nobelovy ceny E. Phelpse "Economic culture and economic performance: what light is shed on the 
continent's problem?", kde vysvětluje, že ke špatnému hospodářskému výkonu Evropanů přispívají 
jejich kulturní hodnoty.  
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A heavyweight champ, at five foot two : Milton Friedman 
Malý vzrůstem, velký významem : Milton Friedman 
The Economist, November 25th 2006, vol. 381, no. 8505, p. 87-88 
K odkazu Miltona Friedmana, nejvlivnějšího ekonoma druhé poloviny 20. století. Viz i článek na s. 13 
pod názvem Unfinished business: Milton Friedman's legacy.  Rubrika: Special report [Ec] 
 
Martin Wolf 
Keynes versus Friedman: both men can claim victory 
Keynes versus Friedman: oba muži si mohou činit nárok na vítězství 
Financial Times, 22.11.2006, no. 36237, p. 13 
Věnováno dvěma hlavním protagonistům diskusí o hospodářské politice v minulém století - Johnu 
Maynardu Keynesovi a Miltonu Friedmanovi. Žádný z nich nevyhrál ani neprohrál - dnešní politika je 
syntézou jejich dvou přístupů. Graf. 
 
Jan Iša 
Nicholas Kaldor a postkeynesovstvo: teoretická a hospodárskopolitická alternatíva neoklasickej 
ekonómie 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 9, s. 853-869 
Postkeynesovská ekonomie (pojmy, představitelé). Stručný životopis Nicholase Kaldora a přehled 
díla. Kaldorovo neoklasické období, posun k postkeynesovství, výklad alternativních teorií 
rozdělování a teorií růstu, ústup od formálních makroekonomických modelů růstu a kritika teorie 
rovnováhy, práce věnované různým otázkám fiskální a měnové politiky.  - Angl. abstrakt - 38 lit. 
 
Winner takes (almost) all : the wealth of nations 
Vítěz bere (téměř) vše : bohatství národů 
The Economist, December 9th 2006, vol. 381, no. 8507, p. 79 
Až dosud se ekonomové pokoušeli změřit jen nerovnost v globálních příjmech, ale nikoliv v bohatství. 
Nyní však  Světový  institut  pro  výzkum  rozvojové  ekonomie  (WIDER)  zveřejnil  odvážný pokus 
o změření toho, jak bylo v r. 2000 rozděleno ve světě osobní bohatství (které zahrnuje finanční aktiva, 
nemovitosti, spotřební zboží a dokonce i zvířata). Ukazuje se, že bohatství je rozděleno méně 
spravedlivě než příjmy: více než polovina je ve vlastnictví pouhých dvou procent dospělých osob 
celého světa. Tab., graf. Rubrika: Finance and economics 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

František Mašek 
Akcie v defenzivě? 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 48, s. 70-71 
Ke skladbě úspor v ČR a v Německu. 1 tab. 
 
Peter Garnham, Chris Giles and Christopher Brown-Humes 
The buck stops where? How a tattered dollar could quickly lose further allure 
Kde se zastaví dolar? Jak by otřesený dolar mohl ještě více ztratit na přitažlivosti 
Financial Times, 28.11.2006, no. 36242, p. 11 
V článku se rozebírají příčiny poklesu dolaru. Na kurz americké měny má vliv repatriace zisků ze 
strany nadnárodních společností, diverzifikovanější přístup centrálních bank k rezervám a vyhlídka 
nižších úrokových sazeb. Grafy. 
 
Checking out : free banking 
Končíme : bankovnictví zdarma 
The Economist, November 25th 2006, vol. 381, no. 8505, p. 41 
Současná praxe, kdy většina Britů neplatí za vedení svých běžných účtů v bankách žádné poplatky, se 
zdá být ohrožena. Společnost First Direct, poskytující bankovní služby po telefonu a internetu, hodlá 
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zavést měsíční poplatky, což vyvolalo vlnu protestů. V článku se upozorňuje na skutečnost, že 
bankovní služby pro spotřebitele v žádném případě nejsou ani dnes zadarmo a že bankovními poplatky 
jsou postiženi nejvíce chudí klienti, na které připadá neúměrný podíl z jejich celkové sumy.  
 
Norma Cohen 
A clash of titans: why big banks are wading into the stock exchange fray 
Souboj titánů: proč se velké banky pouštějí do burzovních bitek 
Financial Times, 24.11.2006, no. 36239, p. 9 
Dosavadní  výsadní  postavení  burz  cenných  papírů  je  ohroženo.  Pro  americký   trh  obchodování 
s cennými papíry je již deset let typická soutěž a v Evropě již brzy rovněž dojde ke změně. Skupina 
největších světových investičních bank chce vytvořit obchodní platformu, která by cenami a rychlostí 
operací dokázala burzám konkurovat. Banky by tak ušetřily značné částky na burzovních poplatcích. 
Ke svému plánu "Project Turquoise" využívají i evropskou směrnici MiFID a kodex chování 
podepsaný burzami. Grafy, diagr. 
 
Jeremy Grant, Francesco Guerrera and Krishna Guha 
The cost of compliance: as listings go elsewhere, US regulators take a fresh look 
Náklady na plnění: pod vlivem odchodu podniků na jiné burzy přehodnocují američtí regulátoři 
svůj postoj 
Financial Times, 20.11.2006, no. 36235, p. 11 
Americké kapitálové trhy ztrácejí konkurenceschopnost, jelikož většina nových společností se 
registruje na burzách v Londýně a v Hongkongu. Vina za tento stav je většinou kladena na 
Sarbanesův-Oxleyův zákon (SOX), ale pověst USA jako nejatraktivnějšího kapitálového trhu světa 
začala být ohrožována dávno před přijetím tohoto zákona. Skutečným problémem je struktura 
americké finanční regulace, která je považována za zastaralou, a odstrašující investice. Americké trhy 
také poprvé čelí reálné konkurenci ze zahraničí. Grafy. 
 
Martin Čihák 
ČNB by měla zveřejňovat prognózy sazeb 
Hospodářské noviny, 5.12.2006, roč. 50, č. 235, s. 11 
K problematice zveřejňování prognóz úrokových sazeb. Autor uvádí příklady z Nového Zélandu, kde 
centrální banka již od roku 1998 pravidelně publikuje dvouleté prognózy úrokových sazeb 
konzistentní s prognózou inflace, a z Norska, kde totéž praktikují od roku 2005. Ze závěrů vyplývá, že 
Česká národní banka snahu o transparentnost již naznačila svým přijetím režimu inflačního cílování, 
takže zveřejňování trajektorie úrokových sazeb by bylo jen logickým dalším krokem tímto směrem.  
 
Down on the street : America's capital markets 
Na ulici : americké kapitálové trhy 
The Economist, November 25th 2006, vol. 381, no. 8505, p. 77-78, 80 
Dny finanční nadvlády nad světem jsou pryč a Amerika přemýšlí, jak dál. Podle ministra financí 
Hanka Paulsona vedl Sarbanesův-Oxleyův zákon ke vzniku nových rizik pro ekonomiku a přiměl 
společnosti utrácet víc za účetní než za výzkum. V článku jsou uvedeny i další příčiny, proč americký 
kapitálový trh ztrácí své výsadní postavení. Viz i článek na s. 11 pod názvem What's wrong with Wall 
Street. 3 diagr. Rubrika: Special report [Ec] 
 
The falling dollar 
Klesající dolar 
The Economist, December 2nd 2006, vol. 381, no. 8506, p. 11 
Rozbor příčin poklesu amerického dolaru, očekávání další depreciace.  Rubrika: Leaders 
 
Financial development in central, eastern and south-eastern Europe 
Finanční vývoj ve střední, východní a jihovýchodní Evropě 
Monthly bulletin [European Central Bank], November 2006, no. 11, p. 93-104 
V řadě zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy došlo v posledních letech k rychlému rozvoji 
finančního sektoru včetně poskytování úvěrů pro soukromé podniky. Článek shrnuje hlavní faktory, 
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které ovlivnily finanční vývoj v regionu, včetně transformace z centrálně plánované ekonomiky na 
tržní, makroekonomické a finanční politiky a vývoje hospodářského cyklu. Jsou uvedeny hlavní 
charakteristiky finančního sektoru, modely růstu úvěrů poskytovaných domácími bankami a také 
důsledky pro makroekonomickou a finanční stabilitu. 3 grafy, 4 tab. Vysvětl. - Odkazy. 
 
Gesetz zur Umsetzung der neu gefassten Bankenrichtlinie und der neu gefassten 
Kapitaladäquanzrichtlinie : vom 17. November 2006 
Zákon  o realizaci nového znění směrnice o bankách a směrnice o kapitálové přiměřenosti : ze 
17. listopadu 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 22. November 2006, Jg. 2006, Nr. 53, S. 2606-2637 
Znění zákona o realizaci nového znění směrnice o bankách a směrnice o kapitálové přiměřenosti ze 
17. listopadu 2006. Zákon vstupuje v platnost k 1.1.2007 (Německo).  
 
Claudio de Luca 
Hart, aber unfertig 
Tvrdé, ale nehotové 
Auszüge aus Presseartikeln, 1. November 2006, Nr. 46, S. 12-14 
Autor se zabývá pozicí eura pět let po jeho zavedení pro hotovostní platby. Pozitivně hodnotí pevnost 
měny, stabilní ceny v eurozóně, dobrou pozici vůči ostatním měnám. Upozorňuje i na dosud nesplněné 
úkoly,  například  pokud  jde  o  jednotný   trh  v oblasti   finančních služeb.  - Příspěvek byl přetištěn 
z časopisu Capital, Köln, z 26. října 2006. 
 
Viktória Múčková 
Hypotéky v Európe : základné trendy v rokoch 2004-2006 
Biatec, november 2006, roč. 14, č. 11, s. 20-24 
Situace na hypotečních trzích v zemích EU v roce 2004 (trh nemovitostí, financování hypotečních 
úvěrů). Tendence  na  hypotečních  trzích  a  na  trhu  realit  v roce  2005  (hypoteční  úvěry, hypoteční  
úvěrové sazby, vývoj cen nemovitostí). Očekávané tendence v roce 2006. Perspektivy v oceňování 
nemovitostí, profil rizika ve vazbě na kritéria oceňování. 2 tab., 1 graf, 2 vlož. boxy. 
 
Libuše Bautzová 
Každý je na něco specialista 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 47, s. 68-69 
O činnosti České exportní banky a o zapojování dalších českých bank do financování stále složitějších 
exportních operací. ČSOB, Komerční banka, HVB Bank a Česká spořitelna - silná konkurence ČEB. 
Jak si firmy vybírají financující banku.  
 
František Múčka 
Keď je doma lepšie ako na Západe 
Trend, 2006, č. 44, s. 20-21 
Parita kupní síly SR, problematika odlišné koupěschopnosti měn. K modelu porovnávání 
ekonomického bohatství (sestaveného čas. Trend), koupěschopnost vybraných zemí EU, sestavování 
koše pro přepočet HDP přes paritu kupní síly - doplněno tabulkou s žebříčkem prosperity vybraných 
zemí. 2 tab. 
 
ssc 
Ministerium will Mifid pünktlich starten 
Ministerstvo financí chce MiFID odstartovat přesně 
Auszüge aus Presseartikeln, 8. November 2006, Nr. 47, S. 9 
MiFID (směrnici o trzích finančních instrumentů) chce Spolkové ministerstvo financí v Německu 
implementovat přesně podle plánu, tj. v listopadu 2007. Příspěvek stručně shrnuje změny, které je 
třeba zvládnout do stanoveného data.  - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main, z 2. listopadu 
2006. 
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Rowan Bosworth-Davies 
Money laundering: towards an alternative interpretation. Chapter one 
Praní špinavých peněz: alternativní výklad. Část 1. 
Journal of money laundering control, 2006, vol. 9, no. 4, p. 335-345 
Úvodní část článku přináší alternativní pohled na otázky týkající se praní špinavých peněz.  - Odkaz. 
 
Rowan Bosworth-Davies 
Money laundering: towards an alternative interpretation. Chapter two 
Praní špinavých peněz: alternativní výklad. Část 2. 
Journal of money laundering control, 2006, vol. 9, no. 4, p. 346-364 
V druhé  části  článku  se rozebírá současný stav legislativy týkající se boje s praním špinavých peněz 
v různých zemích světa. Zvláštní pozornost je věnována USA.  - Lit. 
 
The oracle becomes less oracular 
Proroctví už nejsou tak záhadná 
The Economist, December 2nd 2006, vol. 381, no. 8506, p. 84 
Ke změně v komunikaci centrálních bank s okolním světem - větší otevřenost bank, zřetelnější výroky 
jejich představitelů.  Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
O. Rejnuš 
The present significance of commodity exchange trading in the conditions of the current world 
economy 
Novodobý význam burzovního obchodování komodit v podmínkách soudobé světové ekonomiky 
Agricultural economics, 2006, Vol. 52, No. 11, p. 497-502 
Článek se zabývá významem burzovního obchodování komodit se zaměřením na stále větší propojení 
komoditních  trhů  s  trhy  finančních  investičních  nástrojů.  Analyzuje  nejvýznamnější vazby, které 
v současné době mezi komoditami a finančními investičními instrumenty již existují, i vazby, které 
pravděpodobně  v   blízké  budoucnosti   vzniknou.  Dále  shrnuje    důvody,  které    nutně    povedou 
k celosvětovému rozvoji komoditního burzovnictví.  Pozn. - Angl. a čes. res. - Lit. 
 
Pavel Rubeš 
Proč stíhat lichvu 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 50, s. 36-38 
Jak se bránit proti nepřiměřeným úrokům. Možnost odstoupení od smlouvy, nemožnost 
jednostranného dorovnání, zneužitá nouze, znaky lichvy, přemrštěné úroky, úvěrová spirála.  - 
Součástí čl. jsou dva vložené příspěvky Šajlok, lombard a trojdohoda a Co říkají zákony. 
 
Kateřina Menzelová 
Přiskřípnuté dveře : bankovní sektor 
Euro, 2006, č. 51-52, s. 62-63 
Čína otevřela finanční trh zahraničním finančním ústavům a umožňuje jim, aby poskytovaly svoje 
služby v čínské měně - v jüanu. Nicméně podnikání bank z ciziny je vázáno řadou byrokratických 
nařízení a regulačních opatření. Důvodem opatrného otvírání čínského bankovnictví je ochrana 
domácích bank.  Rubrika: Události : Čína 
 
C. Schumacher 
Schwerer Abschied von der D-Mark 
Těžké loučení s německou markou 
Handelsblatt, 29.11.2006, Nr. 231, S. 28 
Výměna a  likvidace neplatné německé marky.  - Překlad  viz   Informace   odborné   knihovny    MF 
č. 16/2006. Rubrika: Finanzzeitung : Feature 
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Wolfgang Munchau 
The state should exit Europe's banking sector 
Stát by měl opustit evropský bankovní sektor 
Financial Times, 20.11.2006, no. 36235, p. 13 
Ve Francii i Německu je bankovní trh ovládán nesoukromými finančními institucemi. V r. 2005 
představovaly komerční banky v Německu pouze 26,5 % aktiv celého bankovního systému. Státní 
banky jsou většinou politické banky, které slouží skupinovým, nikoliv společenským zájmům. Autor 
předpovídá, že spojené síly evropské soutěžní politiky a další finanční integrace v Evropě nakonec 
povedou k již dávno potřebné modernizaci bankovního sektoru v eurozóně.  - Odkaz. 
 
Howard Davies 
The stock exchange mating dance is not yet over 
Vábení burz ještě neskončilo 
Financial Times, 21.11.2006, no. 36236, p. 13 
Možné aliance a fúze mezi významnými burzami, otázka jejich regulace.  
 
Catherine Aaron ... [et al.] 
Les styles de gestion de portefeuille existent-ils? 
Existují styly řízení portfolia? 
Problemes économiques, 2006, no 2905, p. 40-47 
V diskusích podnikatelů ve spořitelních fondech bývá styl řízení portfolia často ústředním tématem. 
Otázkou je, zda skutečně existují různé praktiky řízení, zvláště v době, kdy je v módě "multiřízení" - 
kolektivní řízení více různých fondů. Za použití dotazníku předloženého na francouzském akciovém 
trhu  správcům  OPCVM   (organizací  kolektivního  investování   do cenných  papírů)   bylo   určeno 
6 různých stylů (indexní, kvantitativní, sektoriální, "stock picking" - SP strategický, SP růstový a SP 
hodnotový). Výsledky ukazují, že fondy používající určitý styl mají homogenní charakteristiky, 
odlišné od fondů hospodařících podle jiného stylu. I když jednotlivé styly mohou pomoci vysvětlit 
výkony různých  fondů,  ani  jeden   z nich   není ve všech ohledech rentabilnější než ostatní 
(porovnání údajů z období 2002-2005). 3 grafy, 5 tab., 2 vlož. boxy. - Lit. 
 
Karel Machala 
Svět špatných úvěrů bank a jejich vymáhání : špatné úvěry se dělají v dobrých časech 
Bankovnictví, 2006, roč. 14, č. 11, s. 8-10 
K otázce výtěžnosti špatných úvěrů (závěry ze studie J. Grunerta a M. Webera z Mannheimer 
Universität, německý příklad - výtěžnost v letech 1993-2002). Dále ke studii italské centrální banky, 
která zkoumala výtěžnost jednak podle metod vymáhání, dále podle jednotlivých regionů země, ale 
také z hlediska časové náročnosti. Vymáhání bank a vymáhání agentur ve světě. K otázce, zda si 
špatný úvěr ponechat a vymáhat, nebo jej prodat. Špatné úvěry a mafiánské praktiky. 1 graf. K tématu 
viz na s. 10-11 téhož čísla čas. rozhovor s L. Řezníčkem ze společnosti Basel Consulting pod názvem 
Výtěžnost realizace zástavy závisí na třech faktorech, věnovaný problematice českého trhu vymáhání 
pohledávek bankovních institucí po splatnosti. 
 
Pavel Páral 
Tlustého čára : smír s Nomurou 
Euro, 2006, č. 49, s. 50-52 
Příspěvek se zabývá uzavřením dohody o smíru mezi vládou ČR a Nomurou. Zvažuje klady uzavřené 
dohody, zejména pokud jde o výrazné posílení pozice státu ve sporech s ČSOB. Součástí dohody je 
ustanovení o tom, že doběhne tzv. kvantová fáze arbitráže, která poskytne ocenění IPB v okamžiku 
uvalení nucené správy, které je důležité pro případné další spory. Zmiňována je i žádost o milost pro 
trestně stíhané manažery Nomury.  - Součástí příspěvku je vložený box Arbitráže s Nomurou. 
Rubrika: Události : Finance 
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CCB 
Úvěrový registr nemusí být strašákem 
Kapitál, 2006, č. 12, s. 20-21 
O funkci a činnosti Bankovního registru klientských informací, který organizuje společnost CCB – 
Czech  Credit  Bureau. Díky pozitivním  údajům  BRKI  mohou  úvěry  získávat  i  lidé,  kteří     měli 
v minulosti problémy s jejich splácením. V ČR tak již v praxi začíná fungovat to, co na vyspělých 
úvěrových trzích - poskytovatelé finančních produktů začínají více hledět na současnou úvěrovou 
angažovanost klientů a pozitivní historie splácení mnohdy převáží drobné prohřešky z minulosti. 
Přehled aktuálních uživatelů BRKI. Doplněno podrobnými informacemi k podílům jednotlivých druhů 
úvěrových produktů na celkovém počtu a objemu. 3 grafy. 
 
John Authers ... [et al.] 
World exchanges 
Světové burzy 
Financial Times, 28.11.2006, no. 36242, sep. sect. (5 p.) 
Rychlé změny a horečná aktivita na trzích, vliv soutěže, fúze a akvizice, regulace, technologie, situace 
na jednotlivých regionálních trzích. Grafy. Rubrika: Special report [FT] 
 
Karel Ježek 
Za rok přijde MiFID 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 46, s. 86 
Stručná informace o směrnici ES o trzích finančních nástrojů (známé pod zkratkou MiFID), která 
vstoupí v platnost dne 1. listopadu 2007, a která je úhelným kamenem Akčního plánu finančních 
služeb (FSAP).  
 
Marie Rezková 
Zamyšlení nad zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve 
světle jeho posledních dílčích změn 
Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 7, s. 34-36 
Ke změnám zákona č. 61/1996 Sb., účinným k 1. dubnu 2006, které se týkají vymezení pojmů, 
povinnosti  identifikace, systému vnitřních zásad, pravomoci MF aj.  Viz   též   čas.   Daně   a   finance 
č. 12/2006, s. 22-24. 
 

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

Philippe Hugon ... [et al.] 
Afrique, les chemins de la croissance 
Afrika: cesty růstu 
Problemes économiques, 2006, no 2906, p. 1-30 
Soubor článků zaměřených na hospodářský rozvoj afrických zemí. Od r. 2004 se všechna hodnocení 
shodují v tom, že po desetiletích stagnace je nyní Afrika ve fázi oživení. Údaje o růstu z posledních let 
jsou slibné, ale pro nalezení cesty k trvalému růstu je třeba ještě mnoho udělat. Co se týče procesu 
globalizace, zůstává Afrika na okrajové pozici. MMF soudí, že s růstem nad 5 % stojí africké vlády 
před úkolem stanovit účinnější hospodářskou politiku pro urychlení růstu a znatelné snížení chudoby, 
aby dosáhly plánovaného cíle rozvojových programů OSN - rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015 
(snížení chudoby na polovinu oproti roku 1990). NEPAD - Nové partnerství pro rozvoj Afriky, 
založené r. 2001, může zajistit institucionální rámec schopný podpořit trvalý růst, zvláště 
prostřednictvím   účinného    partnerství   mezi  státem,  trhem  a   občanskou  společností.    Příspěvek 
z časopisu Economist podtrhuje, že pro vymanění kontinentu ze zaostalosti hraje i nadále rozhodující 
roli vnější pomoc, stejně jako zůstává potřeba nesmírných investic do zdraví a vzdělání. Zároveň je 
poukázáno  na  váhu  odlišnosti  mentality  afrických  národů,  která  je  významným faktorem zábran 
v kontaktu s ostatním světem. Doplněno množstvím číselných údajů. Grafy, mapy, tab., vlož. boxy. - 
Lit. Rubrika: Dossier 
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Haig Simonian, Eric Frey, Reinhard Engel, Karl Aiginger 
Austria 
Rakousko 
Financial Times, 20.11.2006, no. 36235, sep. sect. (6 p.) 
Přehled o Rakousku přináší informace o stavu ekonomiky, politice, bankovnictví, turistice aj.  
Rubrika: Special report [FT] 
 
Gilles Pison ... [et al.] 
Le bilan de l'économie française 2005/2006 
Bilance francouzského hospodářství v letech 2005-2006 
Problemes économiques, 2006, no 2908, p. 1-37 
Soubor článků ilustrujících různé aspekty vývoje francouzského hospodářství v letech 2005-2006 
bohatě doplněný číselnými údaji a vysvětlujícími boxy. (Nejbohatší země Evropy po Irsku; 
Konsolidace v tvorbě pracovních míst; Dynamika soukromého podnikání, pokles veřejné spotřeby; 
Menší  růst  příjmů,  zachování  dobré  úrovně  spotřeby  domácností;  Platební bilance: nový pokles - 
z výroční zprávy Banque de France; Zvýšení obchodního deficitu; Lepší zvládnutí rozpočtu, ale 
finanční dluh se zvýšil - z výroční zprávy Účetního dvora.) Tab., grafy, vlož. boxy. - Lit. Rubrika: 
Dossier 
 
Jan Jedlička 
Bojovat se vyplatí 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 46, s. 66-69 
 
Ke zprávě ekonomického poradce britské vlády a bývalého ekonoma Světové banky sira Nicholase 
Sterna o ekonomice klimatických změn. Autor a jeho tým vybízejí k boji proti změnám klimatu, varují 
před nečinností a jejími důsledky. Podrobněji k možnosti snížení emisí, ke správnému ocenění emisí 
CO2, k obchodování s povolenkami, k podpoře čistých technologií, ke změně chování apod. 1 vlož. 
box. K tématu viz na následujících stranách rozhovor s B. Moldanem Musíme už s něčím začít a 
příspěvek Josepha E. Stiglitze Chladné počty o oteplování na s. 38 téhož čísla čas. 
 
Eric Vergnaud 
Germany: the grand coalition, almost one year on 
Německo: velká koalice téměř po roce 
Conjoncture, 2006, no 9, p. 14-24 
Koaliční vláda v Německu podědila v listopadu 2005 složitou hospodářskou situaci a čelí množství 
závažných problémů, jako jsou: stagnující hospodářský růst, nadměrný státní deficit a dluh, stárnoucí 
populační struktura ohrožující financování systému sociálního zabezpečení (dávky v nezaměstnanosti, 
penze a zdravotní péče) a vysoké náklady na pracovní sílu podrývající konkurenceschopnost. 
Předchozí vláda jistě nebyla nečinná - zvládla snížit náklady na zdravotní péči a zahájila reformy 
(Hartz) mající za cíl podpořit znovuzačlenění nezaměstnaných a snížit náklady na pracovní sílu. Také 
zahájila jednání o nutnosti reformy německé federální struktury, aby se pomocí zjednodušení 
legislativního procesu urychlila politická rozhodování. Nová vláda rychle navázala na tento pokrok. 
Federální rozpočtový plán na léta 2006-2009 představuje vážnou výzvu k fiskální konsolidaci - jak 
ukazuje tříbodové zvýšení DPH naplánované na leden 2007 - ale také zahrnuje opatření ke stimulaci 
hospodářské aktivity. Podrobná analýza začíná historickým pohledem na 90. léta 20. století a končí 
prognózou  do  r. 2009,  je  doplněna  množstvím   číselných  údajů  a proložena vysvětlujícími boxy. 
5 grafů, 5 tab., 3 vlož. boxy. Pozn. 
 
Reinhold Vetter 
Gewagt und verloren 
Odvážný a poražený 
Handelsblatt, 29./30.9./1.10.2006, Nr. 189, S. 10 
Připomínka vstupu NDR do RVHP v roce 1950; Marshallův plán, neúspěch RVHP zaviněný 
systémem plánovitého hospodářství, porovnání systému EHS a RVHP.  Rubrika: Report [HB] 
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Gabriel Beer 
Hrboľatá výstavba diaľníc 
Trend, 2006, č. 48, s. 16-17 
K soutěži o výstavbu dálnic v SR, společný postup, resp. kartelové chování stavebních firem, 
kartelový kvocient, ztráta finanční pomoci z Bruselu, zpochybnění podmínek soutěže nastavených 
Národní dálniční společností.  
 
Anna Fifield, Song Jung-a, Jang Hasung 
Investing in South Korea 
Investování v Jižní Koreji 
Financial Times, 4.12.2006, no. 36247, sep. sect. (3 p.) 
Hospodářský vývoj třetí největší asijské ekonomiky, závislost růstu na vývozu, corporate governance, 
technologie, bankovnictví aj.  
 
Vincent Boland and Pelin Turgut 
Investing in Turkey 
Investování v Turecku 
Financial Times, 22.11.2006, no. 36237, sep. sect. (4 p.) 
Hospodářská situace v Turecku, rostoucí důvěra investorů, zahraniční investice, zemědělství, 
maloobchod, textilní průmysl aj.  Rubrika: Special report [FT] 
 
Ivana Oklešťková, Martin Petříček ; [přispěl] Martin Pecina 
Komisařka vrací úder : antimonopolní úřady 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 50, s. 14-17 
K razantnímu postupu evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesové v boji proti 
zneužívání dominantního postavení na trhu a proti uzavírání nedovolených dohod mezi podniky. Dále 
k programu shovívavosti (firmě, která na kartel jako první upozorní či spolupracuje aktivně s Komisí, 
může být pokuta snížena či zcela odpuštěna). Stručně také k činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže.  Doplněno  údaji  o  nejvyšších  pokutách udělených Evropskou komisí a ÚHOS za kartely a 
o  celkové  výši udělených pokut ÚHOS v letech 2001-2005. Tab. - Součástí mat. je stručný rozhovor 
s předsedou ÚHOS M. Pecinou s názvem Na něco jsme malí páni. Rubrika: Sonda 
 
Ivo Večeřa, Tomáš Grulich 
Nad novým zákonem o veřejných zakázkách 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 22, s. 818-825 
Autoři se pokoušejí zhodnotit, nakolik se zákonodárci zdařil úmysl celkově zjednodušit a zpřehlednit 
zadávání veřejných zakázek a odstranit některé aplikační problémy související s dosavadní právní 
úpravou. Podrobně např. k zásadám postupu zadavatele, k zadávací dokumentaci, k závazkům 
vyplývajícím  ze  společné  nabídky, k omezení počtu zájemců v některých druzích zadávacích řízení, 
k podání nabídky, k uzavření smlouvy apod.  
 
Je. Gurvič 
Naskol'ko točny makroekonomičeskije i bjudžetnyje prognozy? 
Jak přesné jsou makroekonomické a rozpočtové prognózy? 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 9, s. 4-20 
Zkoumání kvality fiskálních prognóz v Rusku v letech 1995-2005, zjištění věcných a systémových 
chyb v hlavních makroekonomických a fiskálních predikcích. Příčiny a souvislosti nepřesného 
prognózování. 15 tab. - Angl. res. - Odkazy. 
 
Chris Giles and Ralph Atkins 
Next in line? Why Europe is betting it can weather a US downturn 
Příští na řadě? Proč Evropa věří, že dokáže překonat pokles v USA 
Financial Times, 5.12.2006, no. 36248, p. 9 
Tvůrci evropské hospodářské politiky věří, že se Evropa dokáže vyrovnat s důsledky hospodářského 
poklesu  v  USA. Jeho  čistý  dopad  na  evropskou  ekonomiku  není  příliš  významný,   protože růst 
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v Evropě je založen hlavně na vnitřní poptávce. Také hospodářské cykly v USA a Evropě jsou spojeny 
méně, než by se zdálo. 2 diagr. 
 
Natalie Uhrová 
Pojetí ekonomické výkonnosti a možnosti jejího měření 
Ekonomická revue, 2006, roč. 9, č. 3, s. 60-77 
K problematice mezinárodního ekonomického srovnávání v rámci EU. Pojetí ekonomické výkonnosti, 
mezinárodní srovnání HDP, ukazatel reálného důchodu,  reálný  národní  důchod.  Doplněno  
množstvím číselných údajů. 10 tab. - Angl. abstrakt - 13 lit. 
 
Julie Hrstková 
Politická nejistota nemá brzdit reformy 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 47, s. 80-81 
Stručná informace o závěrech mise Mezinárodního měnového fondu v ČR. Vyplývá z nich, že česká 
ekonomika rychle roste a že by se političtí představitelé měli odhodlat k provedení zásadních reforem, 
které se týkají především rozpočtů, sociálních výdajů a trhu práce.  
 
Power struggles : European utilities 
Mocenské boje energetických podniků : evropské veřejné služby 
The Economist, December 2nd 2006, vol. 381, no. 8506, p. 65-66 
K situaci na evropském energetickém trhu. Katalyzátorem horečného fúzování mezi evropskými 
podniky je blížící se plná deregulace energetického trhu EU.  
 
Rebalancing act : the world economy 
Hledání rovnováhy : světová ekonomika 
The Economist, December 2nd 2006, vol. 381, no. 8506, p. 77-78 
Na základě nových statistických údajů a vývoje kurzu dolaru se rozebírá hospodářská situace v USA a 
v Evropě. Graf. Rubrika: Finance and economics 
 
Maximilian Steinbeis 
Regierung will Werbeanrufe stoppen 
Vláda chce zastavit propagační telefonáty 
Handelsblatt, 11.12.2006, Nr. 239, S. 3 
Ochrana spotřebitele v Německu; dle zákona o nekalé soutěži (UWG) sice jsou nevyžádané reklamní a 
agitační telefonáty nepřípustné, mnohé firmy však se předpisem neřídí. Ještě před začátkem roku 2007 
vláda plánuje přepracování dosavadního zákona UWG, který by současně měl zohlednit směrnici EU 
o soutěžním právu (ta obsahuje odstrašující a účinné sankce); cold calling.  
 
Gaëlle Letilly 
South African economy: structural hurdles remain 
Jihoafrické hospodářství: strukturální překážky přetrvávají 
Conjoncture, 2006, no 9, p. 2-13 
Multilaterální instituce uvítaly hospodářskou a politickou transformaci Jihoafrické republiky po 
ukončení apartheidu v r. 1994. Díky liberálnímu reformnímu procesu stojí dnes země na zdravých 
hospodářských základech. Tento jižní obr, realizující více než třetinu HDP subsaharské Afriky, se těší 
z dosud nejdelšího růstového cyklu na příznivém mezinárodním pozadí. Růst HDP přesáhl očekávání 
r. 2004 a po dalším zrychlení tempo růstu dosáhlo 5 % v r. 2005. Tím se země přiblížila k vládnímu 
cíli - 6 % ročně, což je minimální tempo, které by mělo teoreticky vést ke snížení socioekonomických 
problémů. Navzdory všem dosaženým úspěchům chudoba a nezaměstnanost zůstávají stále vysoké. 
Podrobná analýza hospodářského vývoje od 90. let minulého století, doplněná množstvím číselných 
údajů, poukazuje na hlavní problémy. (Známky přehřátí v urychlení domácí poptávky; omezení na 
straně nabídky; omezená integrace do globálních trhů - nedostatečné zlepšení kvality exportů, silný 
rand a vysoké náklady na pracovní sílu podkopávají konkurenceschopnost; pomalá regionální 
integrace, slabý mezioblastní obchod.) 17 grafů, schéma, 2 tab., 3 vlož. boxy. Pozn. 
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Mária Tokárová 
Súťažná politika v Slovenskej republike a jej uplatňovanie z aspektu vstupu do EÚ 
Ekonomická revue, 2006, roč. 9, č. 3, s. 32-41 
Přístupy k soutěžní politice po vstupu SR do EU, novela zákona o ochraně hospodářské soutěže. 
Dohody omezující soutěž, problematika zneužívání dominantního postavení, koncentrace.  - Angl. 
abstrakt - 9 lit. 
 
Too hot to handle : India's economy 
Těžko zvládnutelná : indická ekonomika 
The Economist, November 25th 2006, vol. 381, no. 8505, p. 81-82 
V rozboru hospodářské situace v Indii se upozorňuje na to, že indická ekonomika daleko víc než 
čínská vykazuje známky přehřátí. Graf. Rubrika: Finance and economics 
 
Michal Petr 
Uplatnění soutěžního práva v oblasti telekomunikací z hlediska judikatury 
Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 7, s. 13-18 
Vztah  soutěže  a  regulace  v komunitárním právu a judikatuře. Vztah soutěžního a regulačního práva 
v oblasti telekomunikací. K přezkumu rozhodnutí ÚOHS, které se týkalo zakázaných dohod mezi 
soutěžiteli působícími v oblasti telekomunikací (podstata případu, ČTÚ jako orgán ochrany 
hospodářské soutěže, služby obecného hospodářského významu).  
 
Michal Petr, Vladimír Vavříček 
Úprava podnákladových cen v České republice 
Právní fórum, 2006, roč. 3, č. 10, s. 358-365 
Příspěvek do diskuse o prospěšnosti zákazu tzv. podnákladových cen (resale-below-cost). Právní 
úprava ve vztahu k podnákladovým cenám ve světě a v České republice (soutěžní právo komunitární, 
zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o cenách aj.). Některá rozhodnutí ESD.  
 
Norbert Räth, Albert Braakmann ... [et. al.] 
Vergleichbare Zeitreihen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen : revidierte Ergebnisse 
1970 bis 1991 für das frühere Bundesgebiet 
Srovnatelné časové řady souhrnných národohospodářských účtů : revidované výsledky 1970-
1991 pro Německou spolkovou republiku 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 10, S. 1003-1020 
Příspěvek  představuje  srovnatelné  časové  řady  souhrnných národohospodářských účtů za léta 
1970-1991 pro západní spolkové země Německa (bývalou Německou spolkovou republiku před 
sjednocením) a srovnává je s dosud uveřejněnými daty. Tímto zpětným propočtem byly doplněny 
mezery způsobené poslední velkou revizí souhrnných národohospodářských účtů z dubna 2005, která 
s sebou přinesla velké koncepční změny. 16 tab., 1 schéma. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
 

Informatika. Počítače 

Gabriela Jarošová 
Rýchle a lacné faktúry 
Trend, 2006, č. 45, s. 32-33 
Elektronické  faktury  v  SR,  nevyužitý  potenciál  úspor.  Krátce  k rozšíření  elektronické  fakturace 
v Evropě. 2 grafy. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

[Interview with] Susan Schadler ; [Interview led by] Camilla Andersen 
Assessing the early benefits of EU membership : central and eastern Europe 
Hodnocení prvních přínosů členství v EU : střední a východní Evropa 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 21, p. 331-334 
Hodnocení dopadu členství v EU pro osm nových členských zemí dva roky po vstupu z pohledu 
MMF, otázka přijetí eura. Tab., 6 grafů. 
 
Martina Melíšková 
Audit vnější pomoci 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 48, s. 40-41 
Jedním z klíčových bodů rozvojové politiky ES jsou programy na ochranu životního prostředí a 
zachování přírodních zdrojů v zemích rozvojového světa. Evropský účetní dvůr zkoumal některé 
projekty, např. na ochranu dešťových pralesů či biodiverzity, a zjišťoval, jak je tato pomoc efektivní. 
Příspěvek podrobně referuje o výsledcích auditu.  
 
Zbyněk Fiala, Igor Záruba 
Bude EU státem? 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 47, s. 64-66 
První ze tří příspěvků, které informují o průběhu tří pražských konferencí, na kterých odborníci 
analyzovali směřování Evropy po rozšíření EU a postavení České republiky v Unii. Autoři stručně 
přibližují jednání konference na téma Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace, kterou 
uspořádalo Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES).  K tématu viz i další čl. Čas na 
porážku Unie, který seznamuje s názory euroskeptiků přednesenými na společné konferenci Centra 
pro ekonomiku a politiku, americké Foundation for Economic Education a britské European 
Foundation, a vložený krátký přísp. Výzva superstátu (některé myšlenky z vystoupení Vladimíra 
Špidly ve veřejné diskusi uspořádané občanským sdružením Ano pro Evropu a nadací Friedrich Ebert 
Stiftung v Senátu) na s. 66-67 téhož čísla čas. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Irena Paličková 
Dynamika zahraničního obchodu EU v letech 1990-2004 a restrukturalizace jeho teritoriálního 
zaměření 
Ekonomická revue, 2006, roč. 9, č. 3, s. 4-18 
Podíl EU na světovém obchodu, směry zahraničněobchodní expanze EU, hlavní partneři v dovozech 
do EU, charakteristické rysy zahraničního obchodu EU s vybranými obchodními partnery, zahraniční 
obchod s kandidátskými zeměmi. 3 tab., 7 grafů. - Angl. abstrakt - 7 lit. 
 
Matthias Fuchs 
Internationale Vermögensposition Österreichs im Jahr 2005 
Mezinárodní majetková pozice Rakouska v roce 2005 
Statistiken - Daten & Analysen, November 2006, Sonderheft, S. 5-24 
Tato zvláštní příloha statistického časopisu Rakouské národní banky se zaměřuje na podrobnou 
informaci o aktuálním vývoji majetkové pozice Rakouska v mezinárodním pohledu (v roce 2005), 
včetně obsáhlé tabulkové přílohy a výkladu koncepčního rámce této statistiky. Je připojen i glosář 
hlavních pojmů spojených s daným tématem. 6 grafů, tab. část. Zvláštní nepravidelná příloha časopisu 
Statistiken - Daten & Analysen, věnovaná speciálním statistickým tématům. - Lit. 
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Petr Procházka, Petr Sedláček 
Mezinárodní měnový fond na rozcestí 
Bankovnictví, 2006, roč. 14, č. 10, s. 14-16 
Autoři představují hlavní oblasti připravované reformy fungování Mezinárodního měnového fondu ve 
světle diskusí a výsledků posledních výročních zasedání brettonwoodských institucí v Singapuru. 
Kvóty, dohled, kurzová problematika, úloha fondu v emerging markets aj. 1 tab. 
 
The petrodollar peg 
Fixní kurz petrodolaru 
The Economist, December 9th 2006, vol. 381, no. 8507, p. 80 
Američtí politici a podnikatelé považují za příčinu velkého amerického deficitu podhodnocený kurz a 
značný přebytek běžného účtu platební bilance v Číně. Spíše by se však měli zaměřit na společný 
přebytek zemí vyvážejících ropu, který je v r. 2006 odhadován na 500 mld. USD a značně převyšuje 
ten čínský. Pro země Perského zálivu by bylo nejlepší, kdyby upustily od vazby svých měn na dolar a 
přešly na nějaký měnový koš. Diagr. Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Rocks below the surface 
Skály pod hladinou 
The Economist, November 25th 2006, vol. 381, no. 8505, p. 86 
Při přechodu od despotismu k demokratické vládě obvykle dochází ke snižování či rušení cel, neboli 
po   svobodnějších  volbách   následuje   svobodnější    obchod.  Jak   však   dokazuje   Daniel   Kono 
z Kalifornské univerzity, z jehož studie článek čerpá, demokratické vlády sice snižují cla, ale uchylují 
se k jiným, jemnějším formám protekcionismu - např. kvótám nebo "dobrovolným vývozním 
omezením".  - Odkaz. Rubrika: Economics focus [Ec] 
 

Podnik a podnikání 

Bert Losse, Christian Ramthun, Silke Wettach 
Deutscher Urwald 
Německý prales [zákonů, nařízení, směrnic a prováděcích vyhlášek] 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 47, S. 28-31, 33-34, 36 
Náklady, které německým podnikům vznikají při plnění předpisů a v důsledku státní byrokracie, jsou 
vyčísleny na 46 miliard eur ročně a v mezinárodním měřítku právě byrokracie přispěla k 19. pozici 
Německa při posuzování hospodářské svobody. Byrokracie se stala jedním z hlavních zabijáků růstu, 
MSP v Německu musí na náklady s ní spojené vynaložit 4-6 procent z obratu (doplněno příkladem 
nákladů konkrétní firmy spojených s plněním jednotlivých zákonů). Připojen seznam (57 zákonů) 
potřebných úprav a škrtů v pracovním, sociálním, podnikovém, daňovém atd. právu. 1 tab. 
 
Michael Bormann 
Kapitalerhaltung bei Aktiengesellschaft und GmbH nach dem Referentenentwurf zum MoMiG 
Zachování  kapitálu  v  akciové  společnosti  a  s.r.o.  podle   referentského  návrhu  k     zákonu 
o modernizaci práva s.r.o. a potírání zneužívajících daňových úprav 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 48, S. 2616-2621 
Návrh zákona MoMiG ke zvýšení atraktivity německé s.r.o. přináší zásadní změny především v oblasti 
zachování kapitálu; příspěvek kriticky hodnotí nově navrhované úpravy z důvodu negativních 
praktických dopadů a doplňuje je vlastními konkrétními návrhy. Přehled nové úpravy zákona. 
Nakládání s půjčkou společníka. Předběžné plnění na základě smlouvy se společníkem, Cash-Pooling.  
- Odkazy. Rubrika: Wirtschaftsrecht [B] 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

Karl Doemens 
Beamte bleiben bislang ungeschoren 
Až dosud zůstávají úředníci nedotčeni 
Handelsblatt, 1./2./3.12.2006, Nr. 233, S. 5 
Důchodová reforma v Německu; k požadavku zrušení rozdílných principů při stanovení nároku na 
odchod do důchodu a jeho výše mezi úředníky a standardními důchodci (dnes např. dosahuje důchod 
úředníka po 40 letech služby až 74,5 procenta jeho posledního platu, běžný důchodce má za stejnou 
dobu nárok na 43 procent průměrného příjmu).  
 
Hans Jakob Ginsburg 
Dauerhafte Vorteile 
Stálé výhody 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 47, S. 44, 46 
Poldermodel 2.0; k důkladné reformě nizozemského sociálního systému - odborníci chválí především 
přestavbu tradičního státního zabezpečení (redukce sociálních plnění, všeobecné soukromé 
nemocenské  pojištění  s  podporou  zaměstnavatele, výrazné zkrácení doby pro poskytování podpory 
v nezaměstnanosti), odpor veřejnosti k navrhovanému zdanění důchodů.  
 
-FM- 
Druhý pilíř zatím nevznikl 
Finanční management, 2006, roč. 3, č. 8, s. 62-64 
Zákon č. 340/2006 Sb. umožňuje činnost institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských 
zemí EU v ČR (jedná se o transpozici směrnice EP a Rady 2003/41/ES). Podmínky činnosti 
přeshraničních fondů, charakteristika zaměstnaneckého penzijního systému.  
 
Dietrich Creutzburg 
SPD und Ökonomen lehnen neu gestaffeltes Arbeitslosengeld ab 
Strana SPD i ekonomové odmítají nově odstupňovanou podporu v nezaměstnanosti 
Handelsblatt, 26.10.2006, Nr. 207, S. 5 
Podmínky  a  výše  podpory  v nezaměstnanosti  v  Německu:  podpora  v nezaměstnanosti I, podpora 
v nezaměstnanosti II, délka poskytování podpory, Hartz-IV.  
 
Lenka Jandová 
Systémy sociálního zabezpečení v EU. 7. [tj. 8.] část, Velká Británie 
Národní pojištění, 2006, roč. 37, č. 11, s. 13-16 
Nemocenské    a      úrazové    pojištění,    důchodové   pojištění,    pozůstalostní      dávky,     pojištění  
v nezaměstnanosti. Přehled financování systému sociálního zabezpečení. 2 tab. 
 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

 
Olaf Storbeck 
86 Studiem zum Mindestlohn - und kein eindeutiges Ergebnis 
86 studií k minimální mzdě - bez jednoznačného výsledku 
Handelsblatt, 13.11.2006, Nr. 219, S. 9 
Vliv minimální mzdy na zaměstnanost, komentář ke studii D. Neumarka a W. Waschera "Minimum 
wages and employment: a review of evidence from the new minimum wage research" - která je k 
dispozici na adrese www.handelsblatt.com/oekonomie.  
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Marie Salačová 
Cestovní náhrady v novém zákoníku práce 
Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 11, střed. příl. (11 s.) 
O změnách v poskytování cestovních náhrad od 1.1.2007, které se týkají např. pracovní cesty a místa 
výkonu práce, cestovních náhrad v podnikatelské sféře a ve státní správě, náhrady jízdních výdajů, 
náhrady výdajů za ubytování, stravného, náhrady nutných vedlejších výdajů apod.  Praktická příručka. 
 
Petr Kolev 
Česko je ve východní Evropě mzdovým premiantem 
Sondy, 2006, roč. 16, č. 48, s. 5 
Porovnání průměrných mezd v zemích SVE dosažených v roce 2005. 2 tab. Rubrika: Sondy - trh a my 
 
Václav Šmejkal 
Čtyřka dnes, trojka zítra? 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 49, s. 62-64 
České pracovní právo z pohledu Světové banky. Metodika srovnání podmínek podnikání (v rámci 
projektu Doing Business). Čeští zaměstnavatelé a nový zákoník práce (výčet změn, které je nepotěší). 
Ze závěrů vyplývá, že ČR by se v žebříčku podmínek zaměstnávání - díky novému zákoníku práce – 
mohla  ze současné čtvrté příčky posunout výše. 2 tab. K tématu viz rozhovor s předsedou ČMKOS 
M. Štěchem s názvem Nebudeme zrádci zaměstnanců v Evropě! na s. 38-40 téhož čísla čas. 
 
František Múčka 
Investície pomohli platom robotníkov 
Trend, 2006, č. 46, s. 16-17 
Mzdový nárůst v SR v roce 2006. 2 tab. 
 
Norbert Häring 
Mit höheren Sohlen zu größerem Verdienst 
Vyššími podešvemi k vyššímu výdělku 
Handelsblatt, 11.12.2006, Nr. 239, S. 9 
Vyšší lidé dosahují vyšších příjmů; komentář ke statistickým studiím ("Case Anne, Paxson Christina. 
Stature und status: height, ability and labor market" - viz www. handelsblatt.com/oekonomie).  
 
Roland Günther, Ingo Wagner 
Neukonzeption der Arbeitskostenerhebung 
Nová koncepce zjišťování pracovních nákladů 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 10, S. 1068-1076 
Příspěvek vysvětluje cíle a postupy nové koncepce zjišťování pracovních nákladů v Německu. Nová 
koncepce zohledňuje zejména rostoucí národohospodářský význam služeb a potřebu statistických dat 
informujících o výši pracovních nákladů v tomto sektoru, včetně veřejné služby. V závěru jsou 
uvedeny výsledky šetření pracovních nákladů pro rok 2004. 4 tab., 3 schémata, 1 mapka. Pozn. - Něm. 
res. - Lit. Rubrika: Textteil : Arbeitskosten 
 
Maximilian Steinbeis 
Union will Kombilohn für Putzhilfen 
Unie CDU a CSU chce zavést kombinovanou mzdu pro výpomoc při úklidu 
Handelsblatt, 9.10.2006, Nr. 194, S. 3 
Podpora zaměstnanosti v Německu; k návrhu zvýšení zaměstnanosti v nízkopříjmovém sektoru 
prostřednictvím státního příspěvku - týkal by se příjemců podpory v nezaměstnanosti Hartz IV s tím, 
že mladiství (do 25 let) by byli podporováni až do výše 1 300 eur měsíčně a příjemci nad 50 let do 
výše 1 600 eur měsíčně - zajistit by se tak měla místa pro 200 000 nezaměstnaných, resp. jejich 
přesměrování z nelegální práce v domácnostech. Navrhované postihy za zneužití sociální pomoci.  
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Právo 

Pavel Horák, Marta Zavadilová 
Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním procesu 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 22, s. 803-810 
K novému institutu civilního procesu - evropskému platebnímu rozkazu (EPR). Autoři - vedle výkladu 
tohoto institutu - srovnávají rozkazní řízení ve vybraných členských státech EU s cílem upozornit na 
východiska  nové  úpravy  a v neposlední řadě srovnat evropskou úpravu s českou (a posoudit její roli 
v českém civilním procesu).  
 
Ulrich Seibert, Daniela Decker 
Das Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG) - der "Big Bang" im Recht der Unternehmenspublizität 
Zákon o elektronických obchodních a družstevních registrech, jakož i o podnikovém registru - 
"Velký třesk" v právu podnikového zveřejňování 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 45, S. 2446-2451 
Obchodní registry v Německu kompletně přecházejí od 1.1.2007 na elektronický provoz, 
elektronickou podobu budou mít veškeré úkony spojené např. s podáním, evidencí či dotazy. Navíc se 
zavádí registr německých podniků, který kromě údajů obchodního registru zpřístupní i mnoho dalších 
informací o podnicích z veřejných registrů a databází. Zákon EHUG mění i postup a lhůty ke 
zveřejnění podkladů účetnictví.  - Odkazy. Rubrika: Wirtschaftsrecht [B] 
 
Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das 
Unternehmensregister (EHUG) : vom 10. November 2006 
Zákon o elektronickém obchodním registru a družstevním registru, jakož i o podnikovém 
registru (EHUG) : z 10. listopadu 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 15. November 2006, 2006, Nr. 52, S. 2553-2588 
Znění zákona o elektronickém obchodním registru, družstevním a podnikovém registru z 10. listopadu 
2006 (Německo).  
 
Tomáš Richter 
Insolvenční zákon: od vládního návrhu k vyhlášenému znění 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 21, s. 765-774 
Přehled nejdůležitějších změn provedených v průběhu parlamentního projednávání insolvenčního 
zákona (definice úpadku, změna správce ustanoveného soudem, účinky zahájení řízení, započtení, 
zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku, projednání incidenčních sporů, neúčinnost právních úkonů, 
lhůta k předložení reorganizačního plánu, oddlužení aj.). Co v insolvenčním zákoně chybí.  
 
Vítězslav Šemora 
Nad zneužitím dominantního postavení 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 20, s. 731-735 
Zneužití dominantního postavení jako jedna z nejzávažnějších skutkových podstat narušení 
hospodářské soutěže. Pojem zneužití dominantního postavení, klasifikace zneužití dominantního 
postavení, zneužití dominantního postavení jako správní delikt, ekonomický přístup ke zneužití 
dominantního postavení v dosahu českého práva.  
 
Stefan D. Cassella 
Recovering the proceeds of crime from the correspondent account of a foreign bank 
Vymáhání výnosů z trestné činnosti z korespondenčního účtu zahraniční banky 
Journal of money laundering control, 2006, vol. 9, no. 4, p. 401-415 
Otázky vymáhání výnosů z trestné činnosti v USA, význam přijetí paragrafu 981(k) Vlasteneckého 
zákona (Patriot Act). Konkrétní příklad uplatnění zákona v případu zahraniční banky UBSI.  Vysvětl. - 
Odkazy. 
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Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Správní právo,  2006,  roč.  39,   č.  6-7 
 
Volný pohyb služeb : povinnost  zohlednění zájmů nezletilého dítěte – právo na sloučení rodiny :  
žaloba na neplatnost ustanovení směrnice 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny :  Evropský 
parlament v.  Rada 
rozsudek  ESD z 27.6.2006     C-540/03 
 
Volný pohyb služeb :  sportovní sázky :  výjimky z důvodů veřejného zájmu :  předběžná otázka, 
kterou vznesl Tribunale di Ascoli Piceno (Itálie) :  trestní řízení proti Piergiorgiu Gambellimu a spol. 
rozsudek ESD z 6.11.2003     C-243/01 
 
 
Soudní rozhledy,  2006,  roč.  12,  č.  12 
 
Nevymahatelnost jako následek nedostatečné publikace v jazyce členského státu adresáta :   
Consorzio del Prosciutto di Parma a ostatní v. Asda Stres Ltd. a Hygrade Foods Ltd.  
rozsudek  SDES z 20.5.2003     C-108/01 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2006,  roč.  3,  č.  6 
 
Sociální politika : Rovné zacházení pro muže a ženy :  Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou 
nebo rovnocennou práci :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) :  Hilde Schönheit v Stadt Frankfurt 
am Main a Silvia Becker v. Land Hassen  
rozsudek ESD z 23.10.2003     spojené věci C-4/02 a C-5/02 
 
Sociální politika : Rovné zacházení pro muže a ženy :  Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou 
nebo rovnocennou práci :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) :  Eileen Garland v. British Rail 
Engineering Limited   
rozsudek ESD z 9.2.1982     12/81 
 
Sociální politika : Rovné zacházení pro muže a ženy :  Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou 
nebo rovnocennou práci :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) :  Paulo Vergani v. Agenzia delle 
Entrate, Ufficio di Arona 
rozsudek ESD z 21.7.2005     C-207/04 
 
Sociální politika : Rovné zacházení pro muže a ženy :  Zásada stejné odměny mužů a žen za stejnou 
nebo rovnocennou práci :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) :   B.F. Cadman v. Health & Safety 
Executive za přítomnosti Equal Opportunities Commission 
rozsudek ESD z 3.10.2006     C-17/05 
 
Právní úprava hospodářské soutěže : monopolní a dominantní postavení organizací pro kolektivní 
správu autorských práv na relevantním trhu :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) :   Belgische 
Radio en Televisie v. SV SABAM a NV Fonior 
rozsudek ESD z 27.3.1974     127/73 
 
Právní úprava hospodářské soutěže : monopolní a dominantní postavení organizací pro kolektivní 
správu autorských práv na relevantním trhu :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) :  Ministère 
public Jean-Louis Tournier   
rozsudek ESD z 13.7.1989     395/87 
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Právní úprava hospodářské soutěže : monopolní a dominantní postavení organizací pro kolektivní 
správu autorských práv na relevantním trhu :   řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) :   Uradex 
SCRL proti Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD),  Société 
Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE)  
rozsudek ESD z 1.6.2006     C-169/06 
 
Vstup a  pohyb  cizinců  nepodléhajících   vízové   povinnosti   do   schengenského   prostoru :  řízení 
o předběžné otázce (čl. 68 a 234 SES) :   Nicolae Bot v. Préfet du Val-de-Marne    
rozsudek ESD z 3.10.2006     C-241/05 
 
 
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 

M. Prášilová, J. Šulc 
Agricultural price statistics in the Czech Republic 
Zemědělská cenová statistika v České republice 
Agricultural economics, 2006, Vol. 52, No. 11, p. 510-515 
Autoři analyzují nový projekt pro výpočet indexů cen zemědělských výrobců podle metodiky 
Eurostatu, který reaguje na různé možné přístupy pro váhová schémata sezónních a nesezónních 
komodit. Uvádějí dvě metody konstrukce cenových indexů, navzájem je srovnávají a ukazují přednosti 
obou metod. 6 tab., vzorce. Pozn. - Angl. a čes. res. - Lit. 
 
Karel Hrach, Jiří Mihola 
Metodické přístupy ke konstrukci souhrnných ukazatelů 
Statistika, 2006, roč. 43, č. 5, s. 398-418 
Analýza způsobů tvorby vybraných souhrnných ukazatelů z pohledu použitého matematického 
aparátu, roztřídění metod pro tvorbu souhrnného ukazatele, příklad souhrnného ukazatele (indexu) - 
Evropský inovační index 2005, kombinace metod. 3 tab., 2 obr. - Angl. abstrakt - 12 lit. 
 
Jürgen Chlumsky, Bernd Schmidt, Daniel Vorgrimler, Hans-Peter Waldeck 
Das Standardkosten-Modell und seine Anwendung auf Bundesebene 
Model standardních nákladů a jeho použití na celostátní úrovni 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 10, S. 993-1002 
Spolková vláda rozhodla v dubnu 2006 o zavedení modelu standardních nákladů na měření 
administrativního zatížení v Německu. Uvedený příspěvek popisuje teoretický rámec modelu 
standardních nákladů a představuje úlohu Spolkového statistického úřadu při zavádění modelu ve 
státní správě. 2 tab., 5 schémat. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Bürokratieabbau 
 
Walter Krug 
Statistische Erfassung der Globalisierung 
Statistické podchycení globalizace 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 10, S. 1083-1088 
Příspěvek k problematice možnosti statistického podchycení příčin a důsledků globalizace. Nejprve 
představuje jednotlivé ukazatele pro statistické podchycení různých aspektů globalizace. Vzhledem ke 
komplexnosti tématu upozorňuje na nezbytnost užití složených indikátorů a uvádí některé příklady. 
Dále zvažuje některé metodické otázky spojené se srovnatelností jednotlivých ukazatelů, jejich váhou, 
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agregací apod. 3 tab. Pozn. - Něm. res. - Lit. - Rozšířené znění přednášky proslovené při letošním 
Statistickém  týdnu  v  rámci výboru "Metodika statistických šetření" Německé statistické společnosti 
v Drážďanech. Rubrika: Textteil : Gastbeitrag 
 
 
Roland Sturm, Thorsten Tümmler 
Das statistische Unternehmensregister - Entwicklungsstand und Perspektiven 
Statistický podnikový registr - stav vývoje a perspektivy 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 10, S. 1021-1036 
Příspěvek seznamuje s dosaženým stavem budování podnikového registru v Německu a zvažuje další 
perspektivy tohoto projektu z pohledu hospodářské statistiky. Proces vytváření registru je v současné 
době  uzavřen  (zahrnuje  cca  4,2 mil. podniků)  a  pravidelná aktualizace stavu se stala běžnou praxí. 
1 tab., 1 schéma. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Unternehmensregister 
 

Účetnictví 

Jörg Baetge, Timo Haenelt 
Pensionsrückstellungen im IFRS-Abschluss - Kritische Würdigung der Regelungen zur 
Vereinnahmung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste im IFRS-Abschluss unter 
Berücksichtigung der Neuregelung des FASB 
Penzijní rezervy v závěrce podle IFRS - kritické hodnocení předpisů k započtení pojistně-
matematických zisků a ztrát i v závěrce podle IFRS s přihlédnutím k nové úpravě FASB 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 45, S. 2413-2419 
Předpisy IFRS pro účtování penzijních rezerv jsou již delší dobu kritizovány kvůli zkreslování 
informací - příčina spočívá hlavně v různých možnostech účetního zahrnutí pojistně-matematických 
zisků a ztrát. Na tuto kritiku IASB reagovala a do své agendy včlenila dvoufázový projekt "Post-
employment Benefits". V příspěvku se vysvětluje, jak se tyto zisky a ztráty mají v závěrce podle IFRS 
podchycovat, aby byl lépe splněn účel, tj. zjištění informací nejen potřebných pro rozhodování, ale i 
spolehlivých. Delayed Recognition, Immediate Recognition, metoda SORIE, metoda OCI.  - Odkazy. 
Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Axel Berger 
Was der DPR aufgefallen ist: Ermessensspielraum und die Bilanzierung von latenten Steuern 
auf Verlustvorträge 
Co zaujalo Německý úřad pro kontrolu účetnictví: vyměřovací období a účtování latentních 
daní z převodů ztrát 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 46, S. 2473-2475 
V rámci své činnosti naráží Německý úřad pro kontrolu účetnictví (DPR) na nejistotu i neznalosti při 
uplatňování účetních předpisů. Proto se DPR rozhodla své zkušenosti z preventivních důvodů 
prezentovat a zlepšit tak dodržování účetních norem. Prvním ohlášeným tématem je aktivace 
latentních (odložených) daní z převáděných ztrát; možnosti a předpoklady aktivace v rámci HGB, 
IFRS.  - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 1/2007  
IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory. Opravné položky – účtování. Otázky 
z praxe k účetnictví (zahájení účtování v nově založené společnosti). Vzniklé škody v daňové 
evidenci. Inventarizace v daňové evidenci. Přechod z daňové evidence na účetnictví a daň z příjmů. 
Ocenění majetku v cizí měně, kurzové rozdíly. 
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Účetní TIP 
 
č. 1/2007  
IAS 14 – Vykazování podle segmentů. Postřehy z daňové a účetní praxe – Odpočet DPH na přelomu 
roku. Mimořádný výsledek hospodaření. Zamezení dvojího zdanění – Nizozemí.  
 

Veřejná správa 

Václav Bartík, Eva Janečková 
Novela zákona o státní kontrole a některé otázky řízení o námitkách 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 21, s. 790-792 
Právní úprava kontrolní činnosti, námitkové řízení po přijetí zákona č. 501/2004 Sb. (o změně zákonů 
v souvislosti s přijetím správního řádu).  
 
Petr Ort 
Proč je důležité znát tržní hodnotu obecního majetku 
Moderní obec, 2006, roč. 12, č. 12, s. 20-21 
Evidence a oceňování nemovitého majetku ve vlastnictví obce; nedostatečná vypovídací schopnost 
účetnictví založeného na bázi pořizovacích cen, význam řádného a pravidelného ocenění a zjištění 
tržní hodnoty majetku obce. Struktura řízení a oceňování majetku, pasportizace majetku obce, 
stanovení metodiky ocenění, indikace výchozí tržní hodnoty atd. 2 tab. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 

Jan Kinšt 
Audit unijního hospodaření : výroční zpráva Evropského účetního dvora 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 45, s. 44-45 
Stručně k poslání a postavení Evropského účetního dvora (kontroluje hospodaření s rozpočtovými 
prostředky EU). Podrobněji ke zveřejněné výroční zprávě za rok 2005, která opět upozorňuje na 
nedostatky v systému řízení i vnitřní kontroly nakládání s prostředky EU.  
 
Ondřej Hartman 
Evidence nedoplatků veřejných rozpočtů 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 11, s. 2-5 
Proces vzniku Evidence nedoplatků veřejných rozpočtů (ENVR, původní název byl Registr dlužníků 
státu), snaha o sjednocení dat o dluzích z evidencí čtyř oblastí (daňová správa, celní správa, oblast 
sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění). V dalším textu o konečné podobě ENVR a 
o tom, co podnikatelské veřejnosti a státu přinese. Doplněno přehledem agend vyžadujících 
bezdlužnost. 3 tab. 
 
Olga Matějčková 
Genderové rozpočtování - smysl, význam a perspektivy 
Právní fórum, 2006, roč. 3, č. 11, s. 390-394 
Terminologie genderového rozpočtování (HDP, rozpočet - Budget, rozpočet zohledňující rovnost žen 
a mužů - Gender Budget, rozpočet genderově neutrální). Odraz genderového kritéria v obecném 
rozpočtování. Úskalí praktického uplatňování genderového rozpočtování. Legislativní rámec 
genderového rozpočtování ve světě. Stručně o genderovém rozpočtování v ČR.  
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Jozef Sokira, Peter Baláži 
K vymedzeniu pojmu verejné financie 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 9, s. 931-946 
Podstata veřejných financí, různé přístupy k charakteristice veřejných financí, rozdílné metodiky 
statistického vykazování veřejných financí.  - Angl. abstrakt - 25 lit. 
 
Mst. Afanas'jev, I. Krivogov 
Modernizacija gosudarstvennych finansov Rossii 
Modernizace ruských státních financí 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 9, s. 103-111 
Analýza reformy ruských veřejných financí v podmínkách podstatného nárůstu rozpočtových výdajů; 
základní směry rozpočtové reformy formulované v projednávaném rozpočtovém zákoníku; 
rozpočtování zaměřené na výsledky a řízení federálních investičních programů.  Vysvětl. - Angl. res. - 
Odkazy. 
 
S. Je. Prokof'jev, I. V. Nazarova 
Organizacija ispolnenija federal'nogo bjudžeta v FRG 
Organizace plnění federálního rozpočtu v SRN 
Finansy, 2006, no. 9, s. 67-72 
Hlavní principy utváření a plnění federálního rozpočtu Německa, příslušná legislativa, úloha a místo 
subjektů správy rozpočtu, systém pokladní evidence, Finanční agentura SRN. Schémata. 
 
Otto Dietz, Wolfgang Müller, Renate Schulze-Steikow 
Öffentliche Finanzen im ersten Halbjahr 2006 
Veřejné finance v prvním pololetí 2006 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 10, S. 1061-1067 
Příspěvek dokumentuje vývoj veřejných financí v Německu v prvním pololetí 2006. Výdaje, příjmy a 
zadlužení veřejných rozpočtů jsou uváděny v podrobném členění na úrovni spolkového státu, 
spolkových zemí a obcí. V prvním pololetí 2006 (v porovnání se stejným obdobím předchozího roku) 
došlo k nárůstu příjmů veřejných rozpočtů o 6,5 %, k poklesu výdajů o 1,3 % a ke zřetelnému snížení 
deficitu (o 34,9 mld. eur) na 29,1 mld. eur. 3 tab., 2 grafy. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : 
Finanzen und Steuern 
 
dri/ms/Reuters 
Rüttgers fordert Frühwarnsystem 
Rüttgers požaduje systém včasného varování 
Handelsblatt, 23.10.2006, Nr. 204, S. 5 
Konsolidace veřejných financí v Německu, návrhy na "regulaci a brzdy" nadměrné zadluženosti, 
iniciativa k národnímu paktu stability.  K tématu také HB, 16.10.2006, Nr. 199, S. 5. 
 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Herbst 2006 : öffentliche Finanzen 
The economic scene in Germany in autumn 2006 : public finances 
Hospodářská situace v Německu na podzim 2006 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, November 2006, Jg. 58, Nr. 11, S. 52-65 
Deutsche Bundesbank Monthly report, November 2006, Vol. 58, No. 11, p. 51-64 
Hodnocení vývoje veřejných financí v Německu ve třetím čtvrtletí 2006. Sledují se rozpočtové příjmy 
a výdaje a státní dluh spolkového státu, spolkových zemí a obcí, důchodové a zdravotnické pojištění 
ze  zákona  a  hospodaření  Spolkové  agentury  práce.  1  tab.,  5  grafů.  Pozn.  -  Lit.  -  Příspěvek je 
k dispozici v německé a anglické verzi časopisu. - Součástí příspěvku jsou tři vložené boxy: Zur 
Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern; The development of profit-related taxes (K vývoji daní 
odvisejících od zisku), Zur Verwertung des ERP-Sondervermögens für den Bundeshaushalt; Capital 
revenue from the FRP Special Fund in the central government budget (Zhodnocení zvláštního majetku 
spravovaného státem pro spolkový rozpočet), Geplante Neuregelungen im Gesundheitswesen; Planned 
changes to healthcare regulation (Plánovaná nová regulace ve zdravotnictví). 
 

 31



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace odborné knihovny MF 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Zemědělství 

Mariann Fischerová Boelová ; [rozhovor připravil] Karel Ježek 
Výzva pro Česko 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 48, s. 36-39 
Rozhovor s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova o zjednodušení Společné 
zemědělské politiky. Podrobněji např. o plnění záměru zvyšovat konkurenceschopnost unijních 
zemědělců, o cukerní kvótě pro ČR, o postupu reforem režimu vína, ovoce a zeleniny apod.  
 

Životní prostředí 

Jaroslava Hlaváčková 
"Obnovená" Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie, přijatá na zasedání Evropské rady 
ve dnech 15.-16. června 2006 
Veřejná správa, 2006, roč. 17, č. 47, střed. příl. (s. I-VI) 
K aktualizované Strategii udržitelného rozvoje EU (výchozí strategií byla "Udržitelná Evropa pro lepší 
svět" z roku 2001); dlouhodobé prioritní oblasti - 1) změna klimatu a čistá energie, 2) udržitelná 
doprava, 3) udržitelná spotřeba a výroba, 4) ochrana a řízení veřejných zdrojů, 5) veřejné zdraví, 6) 
sociální začlenění, demografie a migrace, 7) celosvětová chudoba a problémy udržitelného rozvoje. 
Strategie udržitelného rozvoje ČR. SDI - Indikátory udržitelného rozvoje, Sustainable Development 
Indicators.  
 

Ostatní 

Štěpán Jurajda 
Body a miliardy 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 46, s. 76-77, 79 
K novému systému hodnocení vědeckých výstupů ("bodový" systém), nedávno navrženému Radou 
vlády pro výzkum a vývoj, který bude sloužit jako vodítko při rozdělování finanční podpory 
jednotlivým fakultám a ústavům. Podrobněji k některým problematickým bodům systému.  
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY  ODBORNÝCH  ČLÁNKŮ 
 
 

Lucas Zeise 
Mittel gegen die Heuschreckenplage 
Prostředky proti invazi kobylek 
Auszüge aus Presseartikeln, 19. Oktober 2006, Nr. 44, S. 11-12. 
 
Spolková vláda v Německu připravuje regulování fondů private equity. To je dobrá zpráva. Špatná 
zpráva je, že Ministerstvo financí dosud nemá žádnou představu, co, proč a jak by se mělo regulovat. 
V rozhovorech pro tisk se objevilo vágní: užitečné fondy private equity budou podporovány, méně 
užitečné budou více regulovány.   
 
Jde o určitý pokrok ve specifikaci, neboť Franz Müntering ve své otevřené kritice firem private equity 
před dvěma lety označil tyto subjekty za „kobylky“, i když jinak o dalších důsledcích nehovořil. Na 
aktuálních úvahách Ministerstva financí je problematické zejména rozlišování mezi dobrými a 
špatnými fondy private equity: klasifikování jedněch kobylek jako neškodných hopsalek v trávě, 
zatímco jiné se mohou stát pojmem pro obecně ohrožující pohromu.  
 
Lze se nadít, že druhé označení si vyslouží ty fondy, které převzatým firmám naloží příliš vysoké 
dluhy, vnutí jim rychle vysoké dividendy, zruší mnoho pracovních míst a budou málo investovat. 
Měřítkem obzvláštní nebezpečnosti by podle toho měl být stupeň zadluženosti podniku, který koupily. 
Optimální míra zadluženosti ale bohužel závisí na mnoha faktorech, mimo jiné na tom, v jakém oboru 
podnik působí. Maloobchodník potřebuje méně vlastního kapitálu v bilanci než výrobce čipů. 
 
Kromě toho je obtížné i podchycení základních společných rysů všech aktérů přicházejících v úvahu. 
Ministerstvo financí právem poukazuje na fakt, že efektivní regulování a kontrola tohoto úkazu je 
možná minimálně na evropské úrovni. S největší pravděpodobností se ale neobejde bez spolupráce 
Američanů. Nehledě na tyto skutečnosti se dále nabízí otázka, kdo se kvalifikuje jako „zlá kobylka“.  
V čem se liší fond sídlící například v Connecticutu od předsedy BDI Jürgena Thumanna, o němž jsme 
se u příležitosti konkurzu jednoho z jeho podniků dověděli, že též obchoduje s firmami a dělá stejné 
chyby, jakých se již z principu své existence dopouštějí i fondy private equity?   
 
Vzhledem k tomu, že je tak obtížné dotyčné subjekty vůbec jen podchytit, lze považovat závěr 
úvodníku britského partnerského deníku  Financial Times  (který jinak zásadně odmítá jakoukoli 
regulaci svobodného trhu) o potřebě organizace této branže do odvětvového sdružení  za opravdu  
revoluční čin. 
 
To by  ale  byl příliš  malý  krok  i  pro  vládní koalici  v  Berlíně,  která  má  politiku  malých   kroků 
v programu. Pokud bude čekat na iniciativu z Londýna nebo Washingtonu, může vytvořit pro 
přespříští spolkovou vládu dostatečně tlustý fascikl přípravných poznámek. Když se americké úřady 
nějakým způsobem zabývají otázkami kapitálových toků, vybírají si nepodstatná témata. Tak se stalo 
například v případě podrážděné reakce Ministerstva spravedlnosti USA kvůli očividné dohodě 
různých fondů private equity za účelem zabránění dalšímu nárůstu ceny podniku. Šlo o vedlejší 
problém. 
 
Zdá se tedy, že plán na registraci a rozlišování dobrých a zlých kobylek se nemůže podařit zrealizovat. 
Rozlišování není ani žádoucí. Z pohledu Ministerstva financí mohou být fondy, investující do mladých 
podniků (tzv. fondy rizikového kapitálu), hodnoceny pozitivně. Důležitější než rozlišování na hodné a 
zlé fondy by bylo celkové omezení této branže. Její existence jakožto masového fenoménu je obdobně 
jako v biblických příbězích krizovým signálem. Goldman Sachs odhaduje objem kapitálu těchto 
fondů, deroucích se do Evropy ve formě  investic, na 100 mld. eur, což představuje zhruba jednu 
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desetinu ohodnocení všech evropských podniků, vyjádřeném burzovním kurzem. Tyto peníze 
v klidovém stavu ženou ceny podniků vzhůru a pronikají v první řadě do etablovaných firem. 
Z národohospodářského hlediska brzdí investice do reálné ekonomiky, zvyšují stupeň zadluženosti 
podniků a činí je i celé národní hospodářství náchylnějšími vůči finančním krizím.  
 
Velké peníze, které jsou připraveny k nákupu etablovaných podniků, jsou částí celosvětového 
nadbytku likvidity, který je opakovaně centrálními bankami označován za velký zdroj nebezpečí pro 
světovou ekonomiku. Tyto instituce také ale vědí, že ony samy se spolupodílely na vytvoření tohoto 
nadbytku, nebo ho aspoň připustily. Účinný nástroj proti dalšímu nekontrolovanému růstu fondů 
private equity by byly vyšší úroky. Levné, vypůjčené peníze dávají fondům soukromého kapitálu tu 
ideální   příležitost   koupit s   malým   množstvím   kapitálu   poměrně   velké  podniky   a    docilovat 
z jejich vlastního kapitálu vysokých výnosů.  
 
Pro prezidenta Evropské centrální banky Jean-Clauda Tricheta by to ale byla špatná rada, aby kvůli 
ztlumení příliš bujícího finančního odvětví dramaticky zvýšil hlavní úrokovou míru v eurozóně. Tím 
by zároveň zlikvidoval i celkový hospodářský růst oblasti.  
 
Jednodušší a cílenější postup by byl – jako obvykle – přes daně. Vládní koalice má stejně v úmyslu 
reformovat podnikové daně. Průchodný návrh by byl, zdanit výplaty dividend v podnicích vlastní daní 
u zdroje. Přitom by bylo lhostejné, zda dividenda pochází ze zisku nebo z úvěru. Pro fondy private 
equity by se brzy stalo méně atraktivní to, co je dnes běžnou praxí: totiž vysoké zadlužování 
koupených podniků za účelem rychlého zpětného získání kupní ceny a k tomu i zajímavých 
kapitálových výnosů.  
 
 
Roland Pichler 
Sozialausgaben haben sich in zehn Jahren verdoppelt 
Sociální výdaje se za posledních deset let zdvojnásobily 
Auszüge aus Presseartikeln, 22. November 2006, Nr. 49, S. 10 
 
Spolková vláda v Německu mohla být při schvalování rozpočtu na rok 2007 spokojena, nové 
zadlužení  je  zřetelně  nižší.  Srovnání  za posledních  deset  let  dokládá  i  významné  přesuny váhy  
u jednotlivých rozpočtových položek v průběhu tohoto období.   
 
Současná příznivá konjunktura a řada opatření na zvýšení daní mají zásluhu na tom, že nové zadlužení 
rozpočtu je na nejnižší úrovni od sjednocení země v roce 1990. Rozpočty vždycky zrcadlí aktuální 
hospodářskou situaci. Z výsledku za jeden rok nelze ovšem vyvozovat dalekosáhlé závěry o obratu 
k lepšímu. Hodnověrnější závěry přináší pohled na vývoj za delší časové období.  
 
Pokud porovnáme aktuální spolkový rozpočet s rozpočtem před deseti lety, dostaneme výmluvný 
výsledek, informující o prostoru pro politická rozhodování i o tlacích na úspory. Zatímco za ministra 
financí Theo Weigela stanovil rozpočtový plán na rok 1997 výši výdajů na 225 mld. eur, plánuje po 
deseti letech nový správce státní poklady Peer Steinbrück celkové výdaje ve výši 271 mld. eur. Míra 
růstu výdajů ve výši 20 procent za období deseti let mluví pro umírněnou výdajovou politiku. 
 
Je pravda, že důraz na úspory měla v programu každá vláda, ať již šlo o počty zaměstnanců, krácení 
platů či snižování dotací. Zřetelně se tato tendence projevila na příkladu resortu některých ministerstev 
(zemědělství, hospodářství a ministerstva pro rodinu). Je při tom třeba též mít na zřeteli i některé 
administrativně organizační změny. Platí to třeba pro úřad kancléře. Rudo-zelená vláda v roce 1998 
zavedla post pověřence pro kulturu a média, který podle informace úřadu spravuje rozpočet na kulturu 
ve výši cca 900 mil. eur ročně. Tyto peníze byly staženy z jiných oblastí, což u úřadu kancléře vedlo 
k enormnímu nárůstu výdajů. Podobně tomu bylo i na ministerstvu zdravotnictví. Jeho resort dostává 
již několik let finanční injekci z daně z tabáku, což vysvětluje vyšší objem rozpočtu.  
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V některých případech musí ministerstva skutečně vystačit s nižším objemem peněz. Je to případ 
ministerstva hospodářství, které dostává v současné době méně prostředků, protože se snížily dotace 
do těžby uhlí. Výrazné stopy politiky úsporných opatření lze nalézt i na ministerstvu dopravy. Před 
deseti lety existovalo ještě odděleně ministerstvo dopravy a ministerstvo stavebnictví. Oba úřady byly 
koncem devadesátých let spojeny a musí se spokojit s rozpočtem o 13 procent nižším. Znamená to 
úspory zejména v oblasti investic, neboť rozpočet resortu dopravy je čistě rozpočet na investiční 
projekty. Občané to pociťují, neboť silnice jsou ve špatném stavu a železniční dráhy se nemodernizují.  
Zcela jiná situace je v sociální oblasti. Rozpočet pro tyto účely tvořil již před deseti lety nejvyšší 
jednotlivou položku v rozpočtu a na tomto stavu se nic nezměnilo ani dnes. Sociální potřeby polykají 
stále větší část ze společného koláče. Ministerstvo práce a sociálních věcí vystačilo před deseti lety 
s rozpočtem 65 mld. eur, dnes k tomu potřebuje sumu téměř dvakrát tak velikou, totiž 124 mld. eur. 
Není to přitom jediné ministerstvo, které rozděluje sociální dávky. Podle výpočtu některých odborníků 
na úhradu sociálních výdajů připadá polovina státního rozpočtu.   
 
Razantní nárůst v této oblasti zaznamenaly výdaje na důchody. Pro ministra financí je to jedno 
z hlavních rozpočtových rizik. V příštím roce má stát vyplatit na důchody 78 mld. eur; před deseti lety 
byly tyto výdaje o 30 mld. eur nižší.  
 
Prudký nárůst zaznamenaly též náklady na trh práce. V roce 2007 plánuje spolková vláda výdaje 
v tomto směru ve výši cca 40 mld. eur, zatímco před deseti lety to byla částka o polovinu nižší. 
Naopak může být vláda spokojena v otázce personálních výdajů. Ve srovnání s rokem 1997 zůstává 
tato položka stabilní. Pokud zohledníme míru zdražování, vidíme, že spolkový stát vydává na svoje 
zaměstnance výrazně méně peněz. V jednom ohledu měla vláda štěstí. Ačkoli zadluženost stále 
stoupá, může ministr financí vyplatit méně peněz za úroky než dříve. Příčinou jsou dlouhodobě nižší 
úroky na kapitálových trzích. Pokud by se však tento trend zvrátil, měl by stát problémy.  
 
Nové zadlužení ve výši 19,6 mld. eur dává lepší vysvědčení současné černo-rudé vládní koalici než 
Kohlově vládě před deseti lety. Tehdy byl v doplňkovém rozpočtu vykázán čistý přijatý úvěr ve výši 
36 mil. eur. Nicméně i za kancléře Kohla byly výkyvy lepším směrem. Například v roce 1992 byla 
výše nového zadlužení jen málo nad současnou plánovanou hodnotou Steinbrückova ministerstva.  
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 
  
 
 
Donata Riedel 
Die gefühlte Steurbelastung 
Vnímané daňové zatížení 
Handelsblatt, 28.12.2006, Nr. 250, S. 4 
 
Šťastný a veselý rok 2007 s 19procentní DPH! 
 
Zvýšení DPH v Německu zatíží mnohé spotřebitele méně, než si myslí. Institut německé ekonomiky 
(IW) uvádí, že vliv zvýšené DPH se přeceňuje. Z jeho propočtů vyplývá, že domácnosti zaměstnanců 
se středně vysokými příjmy budou na přelomu roku ze snížení  sociálních příspěvků profitovat 
částečně či dokonce výrazněji, než bude „postižena“ jejich kupní síla zvýšením DPH.  
 
Podle výpočtů IW se negativněji než DPH projeví zrušení některých daňových subvencí u těch, kteří 
jich mohli využívat. Reformní program černo-rudé vlády tak vytváří pár profitujících, většinu nepatrně 
ztrátových a nemalou menšinu, která se bude muset vyrovnat se snížením příjmu. 
 
IW propočetl dopady změn v daních a odvodech na disponibilní příjmy. Zohledněny byly údaje 
Spolkového statistického úřadu týkající se výdajových zvyklostí různých příjmových skupin. 
Nízkopříjmová  rodina  se dvěma dětmi by tak v důsledku zvýšení DPH měla počítat s růstem výdajů 
o 19,78 eur měsíčně. Necelou polovinu zatížení však tato rodina nepocítí, protože pro zaměstnance a 
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zaměstnavatele poklesnou sociální příspěvky z brutto mzdy o 0,6 procentního bodu (rozdíl je 
výsledkem snížení příspěvku na nezaměstnanost o 2,3 bodu, zvýšení příspěvku na důchodové pojištění 
o 0,4 bodu a nemocenské pojištění o 0,7). S rostoucím platem se tento efekt zvyšuje: ženatý 
zaměstnanec s jedním dítětem a měsíčním příjmem 4100 eur bude mít i přes zvýšení DPH 4 eura 
k dobru; zvýšení DPH spíše pocítí domácnosti s velmi nízkým nežli se středním příjmem. A zatímco 
zvýšení DPH  takřka neovlivní kupní sílu zaměstnance ze střední vrstvy, lidé s velmi dobrými příjmy 
budou muset za stejnou úroveň spotřeby vydat více.  
 
Snížené sociální příspěvky, jimiž chce vláda zlevnit faktor práce, přirozeně nepřinesou 
„nezaměstnancům“ nic: důchodcům, studentům, nezaměstnaným a úředníkům se proto v peněženkách 
projeví zvýšení DPH citelněji. Kdo však žije na pokraji existenčního minima a má na útratu méně než 
tisíc eur měsíčně, stejně tak jako tak utratí peníze hlavně za potraviny a nájem. U potravin však 
zůstává i nadále snížená sazba 7 procent, čisté (studené) nájemné DPH zatíženo není. 
 
Určitou roli hrají i návyky spotřebitelů: kdo kupuje hodně knih, časopisů a novin, které spadají pod 
sníženou sazbu, nepocítí zvýšení DPH tolik jako ten, kdo je orientován spíše na elektroniku, pro níž 
začne platit 19procentní sazba.  
 
Více než zvýšení DPH se však projeví zrušení daňových subvencí u těch, kteří jich využívali. Příklad: 
IW udělal propočet u rodiny se dvěma dětmi a hrubým ročním příjmem 64 000 eur - jedno z dětí 
v rodině je 26letý student, na nějž už rodiče nebudou brát příspěvek. Dále je zde domácí pracovna, 
kterou už nebude dále možné odepisovat. Také vzdálenost (18 km) do zaměstnání nedosahuje limitu 
21 km, k němuž se váže cestovní paušál pro pendlery. A nakonec se tato rodina musí smířit s jenom 
poloviční nezdanitelnou částkou pro spořitele - celkem tedy bude muset vydat v roce 2007 o 2456 eur 
více než v roce předchozím. Zde se však jedná o více méně  zvláštní případ, který se zvýšením DPH 
zase tolik nesouvisí. Ale i v uvedeném případě platí, že vícenáklady spojené s vyšší DPH a úspora 
z titulu nižších sociálních příspěvků se zhruba vyrovnávají. Rodině se stejným příjmem ale mladšími 
dětmi, kratší cestou do práce, nižšími úrokovými příjmy a bez domácí pracovny se v roce 2007 kupní 
síla nezmění.  
 
 
Dopad zvýšení DPH na peněženky 
(důsledky daňové a odvodové politiky pro občany v roce 2007) 

Příklady domácností 

rod. stav                   ženatý, 2 děti        ženatý, 1 dítě        ženatý, 2 děti    svobodný, bezdětný 
měsíční hrubý             
příjem                       1 900 eur           4 100 eur              5 400 eur             7 800 eur 
hrubý roční                
příjem                     22 800 eur          49 200 eur            64 800 eur           93 600 eur   
vzdálenost do  
zaměstnání                    8 km                   13 km                   18 km                10 km  
domácí 
pracovna                       -                                     -                 18 m2                   -  
dodatečné výnosy         
z úroků                       400 eur              1 600 eur               1 900 eur            4 000 eur 
dítě 26 let 
studující                         -                               -                          1                       -  
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Daňový dopad  

Daně 2006                    304 eur              7 111 eur            11 333 eur        32 525 eur 
daně 2007                     304 eur              7 048 eur            11 936 eur        32 675 eur  
rozdíl                                0 eur                 - 63 eur                 603 eur             150 eur  
přídavky na děti          
(staré)                         3 696 eur              1 848 eur              3 696 eur            0   eur 
přídavky na děti 
(nové)                         3 696 eur              1 848 eur              1 848 eur            0  eur 
sociální odvody 
(staré)                         4 885 eur               9 998 eur            11 792 eur       11 899 eur 
sociální odvody  
(nové)                         4 748 eur               9 680 eur             11 343 eur       11 450 eur 
rozdíl v sociálních  
odvodech                    - 137 eur                - 318 eur               -  449 eur        -  449 eur 
disponibilní příjem    
v roce 2006               21 707 eur             35 539 eur             47 271 eur      53 176 eur 
disponibilní příjem  
v roce 2007               21 844 eur             35 920 eur             45 269 eur      53 475 eur 
disponibilní měsíční 
příjem v roce 2006      1 809 eur               2 962 eur               3 939 eur        4 431 eur 
disponibilní měsíční 
příjem v roce 2007      1 820 eur               2 993 eur               3 772 eur        4 456 eur               
měsíční zatížení  
zvýšenou DPH            19,78 eur                31,38 eur                37,81 eur        39,85 eur  
roční zatížení  
zvýšenou DPH              237 eur                   377 eur                   454 eur          478 eur 
dodatečné zatížení  
v roce 2007                   101 eur                   - 4 eur                  2 456 eur         179 eur 

 
(kurzíva upozorňuje na zhoršení) 
 
 
 
V jaké míře dojde k přesunu zvýšení DPH na zákazníky? 
Maloobchod – většina obchodníků bude vyšší spotřební daň na přelomu roku přenášet na zákazníky, 
neboť pro mnohé obchody je rozdíl v odvodu vyšší než vlastní marže. I když existují výjimky: Aldi a 
Deichmann již slibují, že ceny nezvýší a Ikea plánuje zvýšení až od února. 
 
Elektřina – u již tak vysokých cen energie se zvýšená DPH projeví, většina dodavatelů ji chce na 
přelomu roku přenést na zákazníky – i když Spolková energetická agentura i kartelové úřady mají 
v plánu přísnějšími kontrolami nákladů omezovat růst cen energie. 
 
Doprava – vyšší DPH zdražuje jízdenky na železnici, a to o víc, než nutných 2,6 procenta: místní 
doprava, u které se do vzdálenosti 50 km zachovává snížená (7procentní) DPH, má od ledna 2007 
podražit o 3,9 procenta a dálková doprava dokonce o 5,6 procenta.  
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Telekomunikace - velké firmy jako Deutsche Telekom počítají s přenesením zvýšené DPH na 
zákazníky už na přelomu roku, také konkurenční Arcor bude pravděpodobně postupovat stejně, laciný 
E-Plus naproti tomu se zdražováním nepočítá. 
 
Pojišťovny - o 3 procenta k 1.1.2007 se zvýší také daň z pojištění, výjimkou je životní pojištění a 
soukromé nemocenské pojištění. Podle vzorového propočtu to bude pro průměrnou rodinu ročně 
znamenat zvýšení výdajů o 57 eur; rodina se dvěma automobily a vlastním domem si na jejich 
pojištění bude muset připlatit 103 eur ročně. 
 
 
Frank M. Drost 
Teure Geldwäsche 
Drahé praní peněz 
Handelsblatt, 13.12.2006, Nr. 241, S. 25 
 
Německé banky mohou poprvé detailně doložit, kolik je které povinnosti vůči státu  stojí. 
 
Podle výsledku šetření Institutu německé ekonomiky, zadaného Centrálním výborem pro úvěrování 
(ZKA),  zatěžují  ročně  byrokratické  náklady  německý  sektor  úvěrnictví částkou 3,1 mld. eur nebo 
4 700 eur na zaměstnance. Nejdražší z toho jsou úkoly spojené s odhalováním a potíráním praní 
špinavých peněz. 
 
Poprvé tak byl zveřejněn rozsah administrativního zatížení a v sektoru svitla naděje, že se do roku 
2010 podaří snížit zátěž spojenou s informační, referenční a oznamovací povinností o 25 procent. Pro 
kancléřku A. Merkelovou představuje snížení této administrativní zátěže „mimořádně důležitou 
úlohu“. V létě začala pracovat rada pro kontrolu norem, která by měla zkoumat vládní iniciativy 
z hlediska byrokracie a také Německo v pozici předsedajícího Radě EU se chce zaměřit na téma 
„snižování byrokracie“. 
 
Sektor úvěrování si již dlouho stěžuje, že je nejvíce regulovanou oblastí v Německu.  ZKA však  nebyl 
v minulosti schopen byrokratickou zátěž patřičně vyčíslit, a tak se bohužel u politiků dostatečně 
neprosadil.  
 
Největší byrokratické náklady způsobují opatření k potírání praní špinavých peněz, které stojí 775 mil. 
eur. Druhou nejvyšší položkou je potvrzení o roční dani a ohlašovací povinnost pro statistické účely 
Bundesbanky, které přijdou na  254 mil. eur. Dotazy ohledně bankovních kont (kladené finančními 
úřady) stojí banky 212 mil. eur ročně. 193 mil. eur připadají na ohlašovací povinnost o úrokových 
výnosech občanů EU nežijících v Německu a 190 mil. eur na povinnost vyhledat informace o hodnotě 
majetku klientů. 
 
V minulosti skončily neúspěchem pokusy sektoru úvěrnictví, který se snažil u spolkové vlády prosadit 
rozlišování úkolů relevantních a cizorodých  z hlediska potřeb dozoru - s tím úmyslem, že náklady 
spojené s přenesenými úkoly (např. praní peněz či informace o kontech) by mu vláda kompenzovala. 
Podle Ministerstva financí však k tomu není důvod, protože opatření stanovená dozorem vycházejí ze 
zadání směrnice o praní špinavých peněz a využívá se jich i při informaci o kontech (banky jsou 
povinny vytvářet a spravovat databáze o kontech a depozitech klientů -  v nich si FÚ v 1. fázi najdou 
potřebné základní informace a čísla kont, ve 2. fázi se pak obrací s konkrétním dotazem na banku). 
 
Určitá naděje však přeci jen existuje: je velká pravděpodobnost, že zavedením definitivní srážkové 
daně od roku 2009 (zatím není její výše určena) by se informace o kontech přežila. V současné době se 
jen investiční náklady vázané na tento informační instrument pohybují okolo 100 mil. eur. 
 
Zpracovala M. Beránková 
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2007  

stav k 16.1.2007, 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 
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)  
Egovernment D 
EKO VIS - Výběr informací referenčního informačního střediska MŽP D 
Ekonom  
Ekonomická revue  
Empresas y negocios en la República Checa (ve španěl. jazyce) D 
Energetický regulační věstník  
Energy D 
Euro   
Excerpta Iuridica  
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Exportér  (magazín HN)  
Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance  
Finanční aktuality D 
Finanční, daňový a účetní bulletin  
Finanční management  
Finanční zpravodaj D 
FP - finanční poradce  
GEOinformace  
Hospodářské noviny  
HR Management  
Chip  
IN journal  (příl. HN)  
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 - specialista na komentování judikatury  
Kapitál  
Knihovna   
Knihovnička Osobních financí   
Knižní novinky  
Konkursní noviny D 
Lidové noviny  
Listy   
Listy hl. m. Prahy D 
Lobby D 
Magazín  DNES  
Magazín Práva  
Mezinárodní a srovnávací právní revue  
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 pro konkurs a vyrovnání                 
Obec a finance  
Obchodní právo  
Obchodní věstník  
Osobní finance  
Parlament, vláda, samospráva   
Parlamentní listy D 
Pátek Lidových novin  
PC Magazine  
PC World  
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Pohledy D 
Pojistné rozpravy  
Pojistný obzor  
Politická ekonomie  
Poradce  
Poradce extra - Daňová evidence  
Poradce extra - Jednoduché účetnictví  
Poradce extra - Podvojné účetnictví  
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)  
Proč ne?!  (sam. příl. HN)  
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 Evropského soudu pro lidská práva  
Sbírka zákonů  
Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu ČR  
Scientia et Societas D 
Senát D 
Sondy   
Soudní inženýrství  
Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR  
Soudní rozhledy  
Správní právo  
Statistika  
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Stavební právo - bulletin D 
Stavitel  
Střecha D 
Styl  (magazín Práva)  
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 Ministerstva informatiky D 
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 ČSÚ  
Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a katastrálního D 
Zpravodaj Ministerstva práce a sociálních věcí D 
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí D 
Zpravodaj RM - Systém                       D 
Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů D 
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SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2007 
 
 

 
Auszüge aus Presseartikeln (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)   
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)       
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)     
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)  
OECD Economic Outlook (Francie)   
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OECD Economic Studies (Francie) 
OECD Energy Prices and Taxes (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 časopisu Trend (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)   obj. ročenka 2006 
Statistisches Jahrbuch Österreichs (Rakousko)   
Štatistická ročenka Slovenskej republiky (Slovensko)   
World Development Report (USA)      
World Economic and Social Survey (Švýcarsko)   
World Investment Report (USA)      
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