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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 únor). 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/kp/

 
V tomto      čísle     jsou z českých titulů    podchycena např. témata:  veřejný sektor a veřejné 

statky v České republice (zkrácená verze příspěvku na konferenci Česko v EU: proměny a inspirace),  
přeshraniční fúze a tzv. národní šampióni (dnešní trendy v oblasti fúzí) a  první československá 
daňová reforma v roce 1927. 

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např.    na   sérii  diskusních   článků 
o ekonomické vědě (speciální číslo Problemes économiques) a na příspěvky týkající se  hospodářské 
situace malých a středních podniků v Německu od roku 1997, cenového indexu domů (studie 
seznamující se současným stavem projektu Eurostatu z roku 2004),   placení po telefonu, 
rozpočtového procesu v Norsku, řízení a hospodaření charit a dalších veřejně prospěšných   organizací 
a rozpočtování    shora dolů    jako nástroje  centrálního řízení zdrojů (v zemích OECD). 

V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Nový zákon EU má 
posílit konkurenci a ochranu investorů (směrnice EU o trzích finančních nástrojů  MiFID – Markets in 
financial instruments directive) a Domove, sladký domove (podhodnocení domů v Německu, rozdíly 
v cenách nemovitostí v Evropě). Z anglického tisku je pak článek  Jaké skutečné reformy jsou 
zapotřebí k zajištění budoucnosti eura.  
   
 
 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 
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Do čísla přispěly: M. Beránková, Ing. K. Gubová, A. Mazaná, Mgr. J. Němečková,  
                               Mgr. A. Sahánková, Mgr. M. Tichá 
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Daně 

Lubomír Grúň 
80 let od první československé daňové reformy 
Právník, 2007, roč. 146, č. 1, s. 57-70 
Co vedlo k uskutečnění první daňové reformy v Československé republice před osmdesáti lety, jaký 
byl její průběh a výsledky. Daňová soustava v prvním desetiletí Československé republiky, daňová 
reforma v roce 1927, struktura daňové soustavy po uskutečnění reformy, další vývoj v daňové oblasti.  
- Angl. res. 
 
Michael Lang 
Article 19(2): the complexity of the OECD model can be reduced 
Článek 19 odst. 2: složitost modelu OECD lze snížit 
Bulletin for international taxation, 2007, vol. 61, no. 1, p. 17-22 
Vzorová smlouva OECD obsahuje složitý systém přidělování daňových práv mezi stát - sídlo a stát - 
zdroj. V článku jsou zkoumána různá ustanovení modelu OECD, která ovlivňují zdaňování penzí, 
zejména pak článek 19. Tento článek je označen za zdroj různých potíží vzhledem k nevyjasněné 
hranici mezi ním a dalšími ustanoveními a navrhuje se zrušit jej, nebo alespoň jeho druhý odstavec.  
Vysvětl. - Odkazy. 
 
Christoph Watrin, Hanno Benhof 
Besteuerung langfristiger privater Veräußerungsgewinne: rechtliche Bedenken und Folgen für 
den Kapitalmarkt 
Zdanění dlouhodobých soukromých zisků z prodeje: právní námitky a důsledky pro kapitálový 
trh 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 5, S. 233-238 
Reforma zdanění zisků z prodeje v Německu, plán paušálního zdanění zisků z prodeje cenných papírů, 
investičních podílů a z prodeje podílů kapitálovým společnostem od roku 2009; definitivní srážková 
daň. Koncepční otázky rozšíření daňové povinnosti; rozsah zdanění. Porušování zásady rovnosti 
soukromého  a   podnikového   zisku   z   prodeje.  Ekonomické  důsledky  rozšířeného  zdanění   zisku 
z prodeje, působení srážkové daně na kapitálový trh. Přehled vybraných empirických studií ke zdanění 
zisku z prodeje (v tabulce). 3 tab. - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Donata Riedel 
Bund und Länder regeln Abgeltungsteuer 
Stát a země stanovují platnost definitivní srážkové daně 
Handelsblatt, 19./20./21.1.2007, Nr. 14, S. 4 
Definitivní  srážková  daň  (DSD)  z   kapitálových  výnosů  je  součástí  reformy  podnikových   daní 
v Německu; tato nová DSD se nevztahuje na "staré" akcie - tzn., že kurzové zisky z akcií, u kterých 
spekulační lhůta vyprší do 31.12.2008, nepodléhají dani, kdežto cenné papíry a podíly fondů 
zakoupené od 1.1.2009 budou podléhat 25procentní DSD. Kompromisní dohoda ohledně odvodu 
církevní daně (z příjmů - tedy z kapitálových výnosů) bankou. Grafické znázornění Steinbrückovy-
Kochovy koncepce reformy podnikových daní, tj. výpadků daňových příjmů ve výši 29 mld. eur a 
jejich  kompenzace.   K  tématu  také  HB,  25.1.2007,  Nr.  18,  S.  4.  K  odvodu církevní daně z 
kapitálových výnosů také HB, 29.1.2007, Nr. 20, S. 4. 
 
Celní a daňové příjmy CS za 1. až 9. měsíc roku 2006 
Clo-douane, 2006, roč. 40, č. 12, s. 6-7 
Porovnání celkového předpokládaného výnosu ze cla a SPD do státního rozpočtu se skutečným 
výnosem v období leden-září roku 2006, vnitrostátní a celkové příjmy SPD vč. daňové správy. 5 tab. 
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Vladimír Šretr 
Daňové penále od roku 2007 nově 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 2, s. 1-6 
Daňové  penále  obecně,   penalizace  při   snížení  daňové  ztráty  (nevyjasněné  otázky  a   problémy 
z hlediska uplatňování této penalizace), dodatečná přiznání bez penalizace, placení penále, účinnost 
nové penalizace.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Lorenz Jarass and Gustav M. Obermair 
Earnings before interest (EBIT) instead of profits as a tax base? 
Výnosy před úročením (EBIT) jako daňová základna místo zisků? 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 1, p. 38-46 
Autoři se zabývají hrozbou, kterou podle jejich názoru představuje eroze daňové základny pro 
německé hospodářství. Rozebírají nebezpečí, které by vládní daňová politika mohla znamenat pro 
veřejné finance. Částečným řešením tohoto problému by podle nich mohlo být zavedení daně ze všech 
kapitálových příjmů. Diagr., tab. Vysvětl. - Odkazy. 
 
Rainer Hüttemann 
"Hilfen für Helfer" - zum Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements 
"Pomocníkům na pomoc" - k návrhu zákona k dalšímu posílení občanské angažovanosti 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 3, S. 127-131 
K reformě práva obecné prospěšnosti a charity v Německu. Přehled změn v návrhu zákona, který 
přináší zjednodušení a zlepšení v odpočtech a také další daňové úlevy dárcům - tedy daňové stimuly 
především pro dobročinnost fyzických osob. První hodnocení prezentovaného návrhu zákona.  - 
Odkazy. 
 
Sigrid J. C. Hemels 
The implications of the Walter Stauffer case for charities, donors and governments 
Důsledky případu Waltera Stauffera pro charity, dárce a vlády 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 1, p. 19-24 
Po stručném popisu okolností, které vedly k rozsudku Evropského soudního dvora v případu Waltera 
Stauffera, a různých daňových režimů pro domácí a zahraniční charity v Evropské unii je v článku 
rozebírán daný případ, důsledky pro dárce a charity, možné legislativní změny a také otázka, zda je 
rozsudek ESD relevantní pro charity umístěné v třetích zemích a (nebo) v zemích Evropského 
hospodářského prostoru.  Vysvětl. - Odkazy. 
 
Ewald Dötsch, Alexandra Pung 
JStG 2007: die Änderungen des KStG und des GewStG 
Daňový zákon pro rok 2007: změny zákona o korporační dani a zákona o živnostenské dani 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 1, S. 11-17 
Přehled změn daně korporační a živnostenské, které vyplývají z daňového zákona pro rok 2007. 
Zdanění skryté výplaty zisků a skrytých vkladů, odpočet zahraničních daní atd.  - Odkazy. Rubrika: 
Steuerrecht [B] 
 
Sven Afhüppe, Donata Riedel 
Karlsruhe kippt Erbschaftsteuer 
Spolkový ústavní soud zpochybňuje daň dědickou 
Handelsblatt, 1.2.2007, Nr. 23, S. 1 
Spolkový ústavní soud prohlásil německé dědické právo za protiústavní a požaduje do konce roku 
2008 jeho reformu: kritika se týká zdanění pozemků a nemovitostí, které je nižší než u peněžitého 
majetku. Za protiústavní jsou považována i současná zvýhodnění při zjišťování podnikového majetku. 
V důsledku soudního rozhodnutí dojde zřejmě k odkladu přislíbených daňových úlev v případě dědění 
podniku - tedy podnikové posloupnosti - které byly předmětem schvalovaného "zákona o daňových 
úlevách  u  podnikového následnictví". Graf. K tématu i příspěvky na s. 2, dále také HB, 12.2.2007, 
Nr. 30, S. 5. -- K tématu podrobněji WW, 2007, Nr. 6, S. 100-102. 
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Daniel Schönwitz 
Kesse Sippe 
Příbuzenská cháska 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 1/2, S. 102-108 
K možnosti daňových úspor a daňových bonusů v rámci rodiny a příbuzenstva v Německu, příklady 
nepřípustných  a  přípustných  úsporných  daňových  modelů.  Odpisy  za  bydlení  potomka,   půjčky 
v rodině, zaměstnávání rodinných příslušníků (např. babička jako baby-sitter), pojištění atd. 4 tab. - 
Příspěvek navazuje na úvodní článek na s. 32-33, který je věnován rodinné politice a ekonomické 
teorii rodiny v Německu. 
 
Holger Stadie 
Modifizierung der Rechtsprechung des EuGH zur Unternehmereigenschaft der Holding im 
Umsatzsteuerrecht? 
Modifikace soudních výroků Evropského soudního dvora k podnikatelskému principu holdingu 
v právní úpravě daně z obratu? 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. Januar 2007, Jg. 56, Nr. 1, S. 1-3 
Autor upozorňuje, že nové rozhodnutí Evropského soudního dvora z 10.1.2006 k vymezení pojmu 
podnikání (v rámci konkurenčního práva) má své důsledky i pro právní úpravu daně z obratu. 
Očekává, že ESD změní omezující výklad daňové povinnosti holdingu u bezprostředního nebo 
zprostředkovaného "zásahu" do správy dceřiné společnosti a sjednotí výklad pojmu podnikatelské 
činnosti podle 6. směrnice EU, čl. 87 odst. 1.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Christiana HJI Panayi 
Multistate cumulative tax burdens and reliefs in the European Community - lessons from the 
United States 
Kumulace daňových břemen a úlev za více států v Evropském společenství - poučení ze 
Spojených států 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 1, p. 30-37 
V úvodní části jsou zkoumány důsledky kumulace daňových břemen a úlev za více států, jak k ní 
dochází ve Spojených státech a v kontextu Evropských společenství. Dále jsou rozebírány důsledky 
daňových smluv. Na závěr autorka zvažuje, zda zjevná asymetrie ES v této oblasti má být napravena, 
či nikoliv.  Vysvětl. - Odkazy. 
 
Ruth Berschens 
Paris entdeckt Charme sinkender Steuern 
Paříž objevuje půvab klesajících daní 
Handelsblatt, 5./6./7.1.2007, Nr. 4, S. 6 
Mezi reformními plány francouzské vlády figuruje snížení korporační daně o 20 procent v průběhu 
pěti let (dnešní sazba se pohybuje 8 procent nad průměrem EU), dále by mělo dojít k reorganizaci 
pojištění proti nezaměstnanosti, k fúzi úřadů ve správě zabezpečení pracovních míst, k posílení 
financování francouzských univerzit a také k zavedení podílu na zisku pro zaměstnance (shodné 
rozdělení zisku mezi akcionáře a zaměstnance by pro podnik znamenalo snížení podnikové daně o 10 
procent). Zmíněna myšlenka nezdaňovat majetek, ale pouze příjmy z majetku. Graf. 
 
Hana Straková 
Plnění uskutečněná na základě komisionářské smlouvy z pohledu daně z přidané hodnoty 
Účetnictví, 2007, č. 1, s. 38-43 
Zdanitelná plnění a komisionářská smlouva. Kdy dochází k uskutečnění zdanitelného plnění a kdy 
nastává daňová povinnost. Jak postupovat v případech, kdy se jedná o transakce na základě 
komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu v rámci EU. Daňové doklady pro případy 
plnění na základě komisionářské smlouvy. Doplněno příklady a testem.  
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Eva Sedláková, Drahomíra Martincová 
Pokyn k dani z příjmů D-300. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2007, č. 1, s. 23-34 
K některým vybraným novým stanoviskům, která se týkají např. osvobození příjmů fyzických osob od 
daňové povinnosti (§ 4 ZDP), základu daně a daňové ztráty (§ 5 ZDP), příjmů ze závislé činnosti (§ 6 
ZDP), daňové evidence (§ 7b ZDP), výpočtu daně ze společného základu daně manželů (§ 13a ZDP) 
apod.  Viz též čas. Účetnictví č. 1/2007, s. 43-52. Rubrika: 12 - Daň z příjmů, s. 845-856 
 
Eva Sedláková, Drahomíra Martincová 
Pokyn k dani z příjmů D-300. 2. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2007, č. 2, s. 23-28 
K některým vybraným novým stanoviskům, která se týkají příjmů ze zdrojů na území ČR (§ 22 ZDP), 
základu daně (§ 23 ZDP) a daňových výdajů (§ 24 ZDP).  Rubrika: 12 - Daň z příjmů, s. 857-862 
 
Eva Sedláková, Drahomíra Martincová 
Pokyn k dani z příjmů D-300. 3. část - dokonč. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2007, č. 3, s. 25-29 
K některým vybraným novým stanoviskům, která se týkají např. nedaňových výdajů (§ 25 ZDP), 
odpisů hmotného majetku (§ 26 ZDP), vstupní ceny (§ 29 ZDP), slev na dani pro poplatníky - fyzické 
osoby  (§35ba  ZDP)  atd.  Rubrika: 12 - Daň z příjmů, s. 863-867 
 
Ju. D. Šmelev, I. N. Jurasova 
Povyšenije roli gosudarstva v formirovanii sistemy nalogovogo planirovanija 
Zvýšení úlohy státu v utváření systému daňového plánování 
Finansy, 2006, no. 11, s. 34-36 
Daňové plánování jako součást daňového řízení, hledání hranice mezi daňovým plánováním a 
neplacením daní, zdokonalování daňové legislativy ve vyspělých zemích, situace v Rusku - příčiny 
vzniku konfliktů mezi státem a daňovými poplatníky, srovnání s vyspělými zeměmi, metoda 
"offshore" jako jeden ze sporných postupů daňového plánování a optimalizace.  - Odkazy. 
 
Jiří Nigrin 
Rezervy od A do Z s důrazem na daňovou optimalizaci. (2). 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 2, s. 15-20 
Podrobně k problematice tvorby rezerv. V této části příspěvku se autor nejdříve zabývá změnou výše 
rezerv, dále se zaměřuje na postup v případě nezahájení plánované opravy, na dobu tvorby rezervy, na 
evidenci a inventarizaci rezerv, na rezervy v daňové evidenci a na účtování o rezervách. Doplněno 
příklady. Tab. Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Jiří Nigrin 
Rezervy od A do Z s důrazem na daňovou optimalizaci. (3). 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 3, s. 15-19 
Podrobně k problematice tvorby rezerv. V závěrečné části příspěvku se autor nejdříve zaměřuje na 
rezervy při ukončení činnosti, dále na rezervy při přechodu na hospodářský rok, na rezervy u nájemce, 
na tvorbu rezerv a DPH, na účetní rezervy a také na rezervu na pěstební činnost. Doplněno několika 
příklady.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Dana Vaňková, Miloslav Zeman 
Rozšiřují se daňově uznatelné výdaje : daně z příjmů 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 6, s. 62-65 
Pracovníci  společnosti   Deloitte  o  novinkách,  které  přináší  pokyn  Ministerstva   financí     D-300 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Podrobně se 
nejprve věnují ustanovením platným pro daň z příjmů fyzických osob (příjmy ze závislé činnosti a 
funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, společné zdanění manželů), 
dále ustanovením platným pouze pro daň z příjmů právnických osob (např. osvobození od daně, 
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základ daně a položky snižující základ daně). V závěru ke společným ustanovením (např. zdroj příjmů, 
daňově uznatelné výdaje, odpisy majetku).  
 
Rainer Nahrendorf 
Schub für die Schattenwirtschaft 
Impuls pro stínovou ekonomiku 
Handelsblatt, 3.1.2007, Nr. 2, S. 5 
Dopady zvýšení DPH v Německu. Podle propočtu F. Schneidera (odborník na stínovou ekonomiku) 
vzroste stínová ekonomika na základě zvýšení DPH z 16 na 19 procent o 3-5 miliard eur; ministerstvo 
financí zvýšení DPH obhajuje s poukazem na nutnost konsolidace veřejných rozpočtů a také tím, že 
snížení pracovních nákladů (snížení příspěvku na pojištění v nezaměstnanosti) ulehčí zaměstnancům i 
zaměstnavatelům. Nástin postupu propočtu F. Schneidera. K požadavku daňového bonusu, který by 
celkově snížil nárůst stínové ekonomiky o 2,5-3,8 miliardy eur. Graf. 
 
Helmut Steuer 
Schwedens Sozialstaat kostet weiter viel Geld 
Švédský sociální stát stojí i nadále hodně peněz 
Handelsblatt, 5./6./7.1.2007, Nr. 4, S. 5 
25procentní DPH ve Švédsku je (spolu s Dánskem) nejvyšší v Evropě, přesto jsou zdejší ceny zhruba 
na úrovni Německa. Sazby DPH. Zdůvodnění všeobecné akceptace vysoké sazby DPH.  - Překlad viz 
Informace odborné knihovny MF č. 3/2007. 
 
Marjaana Helminen 
Scope and interpretation of the Nordic multilateral double taxation convention 
Rozsah a výklad mnohostranné úmluvy severských zemí o zamezení dvojího zdanění 
Bulletin for international taxation, 2007, vol. 61, no. 1, p. 23-38 
Severské země - Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko - uzavřely v r. 1996 mnohostrannou 
úmluvu s cílem zabránit dvojímu zdanění v oblasti daní z příjmu a kapitálu. Severská úmluva je 
založena na úmluvě OECD o vzorové dani z příjmu a kapitálu, ale je přizpůsobena pro mezinárodní 
formát. Tento článek je prvním ze série tří příspěvků týkajících se tématu a rozebírá se v něm 
všeobecná působnost úmluvy a definice v ní obsažené.  Vysvětl. - Odkazy. 
 
Guido Förster 
SEStEG: Rechtsänderungen im EStG 
Zákon o doprovodných daňových opatřeních k zavedení evropské společnosti: právní změny  
v zákoně o dani z příjmů 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 2, S. 72-80 
Cílem zákona SEStEG je odstranění daňových překážek u smysluplných přeshraničních podnikových 
restrukturalizací v rámci EU a EHS a současně zabezpečení daňových práv Německa: za tímto účelem 
byl do zákona o dani z příjmů (a do zákona o korporační dani) včleněn skutkový stav vložení a 
vyvedení podnikového majetku. Vysvětlení postupu vložení a vyvedení, aplikace a daňový režim. 
Příklady. Změny § 17 zákona o dani z příjmů, vložení, resp. vyvedení v případě podílů v soukromém 
majetku. 2 tab. - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Pavel Kyselák 
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Marokem 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 2, s. 58-62 
Struktura nové smlouvy, která vstoupila v platnost dnem 18. července 2006. Podrobně k některým 
článkům smlouvy (např. stálá provozovna, sdružené podniky, dividendy, úroky, licenční poplatky, 
příjmy   z nemovitého   majetku,   nezávislá   povolání,   umělci   a   sportovci,   zákaz    diskriminace). 
Pokyn D-286.  
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Niv Tadmore 
Source taxation of cross-border intellectual supplies - concepts, history and evolution into the 
digital age 
Zdanění   zdroje příjmu u   přeshraničních   duševních   výkonů  -  koncepty,   historie   a  vývoj 
v digitálním věku 
Bulletin for international taxation, 2007, vol. 61, no. 1, p. 2-16 
Článek se zaměřuje na teorii a historii otázky "zdroje příjmu" z hlediska zdanění práv k duševnímu 
vlastnictví a výkonů s podstatným duševním obsahem ("duševních výkonů") v rámci daňových smluv 
a na možný vývoj v kontextu elektronického obchodování a digitálního věku. Jmenovitě se v článku 
rozebírají tyto otázky: teorie zdanění zdroje příjmu u duševního vlastnictví; duševní výkony a daňové 
smlouvy - rozlišování mezi licenčními poplatky a podnikatelskými zisky; duševní výkony v digitálním 
věku - fungování stávajících pravidel; jak vytvořit promyšlený rámec zdaňování duševních výkonů.  
Vysvětl. - Odkazy. 
 
Peter Thelen 
Sozialkassen sehen nur wenig vom Geldregen 
Sociální pokladny uvidí jen málo z peněžní záplavy 
Handelsblatt, 4.1.2007, Nr. 3, S. 5 
Rozdělení příjmů z 3procentního zvýšení DPH v Německu.  - Zkrácený překlad viz Informace 
odborné knihovny MF č. 3/2007. 
 
Rolf Ackermann 
Starker Anreiz 
Silná stimulace 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 3, S. 30 
Politika zaměstnanosti v Německu, negativní daň z příjmů. K myšlence uplatnění daňových 
dobropisů, jejichž výplata by byla v kompetenci finančních úřadů. Klady a zápory negativní daně - 
např. je zpochybněno provázání negativní daně s kombinovanou mzdou (v následujícím příspěvku je 
negativní daň hodnocena jako nejlepší prostředek boje s nezaměstnaností u lidí s velmi nízkou 
kvalifikací).  K tématu blíže příspěvek na s. 31-32. 
 
Rolf Benders 
Steuerreform hilft Banken 
Daňová reforma pomůže bankám 
Handelsblatt, 10.1.2007, Nr. 7, S. 23 
Podle propočtů budou z reformy podnikových daní (od roku 2008) v Německu nejvíce profitovat 
banky - daňovým efektem by měl být o 6 procent vyšší zisk, v některých finančních domech dokonce 
o 7-9 procent. Pozitivní efekt se projeví méně u bank, které již měly nižší daně kvůli převodům 
vysokých ztrát z krizových období.  Rubrika: Finanzzeitung 
 
Switzerland v Europe in tax competition 
Švýcarsko versus Evropa v daňové soutěži 
Financial Times, 15.2.2007, no. 36307, p. 12 
Podle Evropské komise překračuje Švýcarsko hranici mezi daňovou soutěží a nezákonnou státní 
pomocí. Daňové režimy v některých kantonech se údajně rovnají státní dotaci zahraničním firmám. 
Švýcarsko oponuje, že uplatňuje stejný daňový režim pro domácí i zahraniční firmy a že pravidla EU 
se na ně nevztahují.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



Dokumentace českého a zahraničního tisku          Informace odborné knihovny MF  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Thomas Jacobs 
Ein Tanz um die Umsatzsteuer : Grenzen der Steuerbefreiungen für gemeinnützige Vereine im 
Bereich von Kultur und Sport nach dem Urteil des BFH vom 27.4.2006 
Tanec   kolem   daně  z obratu  :  hranice  daňových   osvobození  pro  obecně  prospěšné   spolky 
 v oblasti kultury a sportu po rozsudku Spolkového finančního dvora z 27.4.2006 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. Januar 2007, Jg. 56, Nr. 2, S. 45-54 
V souvislosti s rozsudkem Spolkového finančního dvora v Německu z 27.4.2006, který odmítl 
osvobození od daně z obratu pro taneční kurzy pořádané u obecně prospěšného spolku, autor nejprve 
rekapituluje podstatu sporu a argumentaci Spolkového finančního dvora v přijatém rozsudku. Dále 
zkoumá, zda přijaté rozhodnutí je ve shodě s 6. směrnicí EU, a zvažuje možné dopady rozsudku na 
další sektory služeb osvobozené od daně z obratu.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Bert Losse 
Tickende Bombe 
Tikající bomba 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 6, S. 34-35 
Stočné v Německu; pohled na důvody zvyšování tohoto komunálního poplatku (stagnace investic, 
demografický vývoj, zvyšování daní). Vysoké fixní náklady v ceně stočného, k jednotlivým složkám 
stočného. 2 grafy. 
 
Naděžda Slavíková 
Tři roky správy spotřebních daní 
Clo-douane, 2007, roč. 41, č. 2, s. 8-9, 12 
Rekapitulace změn ve výběru spotřebních daní, kde je od 1.1.2004 správcem daně celní správa. Nárůst 
inkasa spotřebních daní, analýza příjmů jednotlivých komodit (minerální oleje, líh, pivo, víno, 
tabákové výrobky). Graf, tab. 
 
Ralf P. Schenke, Georg Gebhardt 
Umsatzsteuerliche Gestaltungsoptionen bei Öffentlich Privaten Partnerschaften (ÖPP) - Public 
Private Partnership (PPP) 
Možnosti daňové úpravy daně z obratu u projektů PPP 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. Januar 2007, Jg. 56, Nr. 1, S. 4-12 
Autor stručně rekapituluje dílčí i národohospodářské výhody projektů partnerství veřejného a 
soukromého sektoru (PPP) a upozorňuje na nedořešené otázky spojené s právní úpravou jejich zdanění 
daní z obratu. Probírá přehledně jednotlivé problémové okruhy a na konkrétních příkladech navrhuje 
možnosti daňové úpravy.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
S. N. Sevast'janov 
Uslovija i porjadok uplaty naloga s prodaž v SŠA 
Podmínky a způsob placení daně z prodejů v USA 
Finansy, 2006, no. 11, s. 65-67 
Příspěvek do diskuse o možnosti zrušení daně z přidané hodnoty v Rusku a jejím nahrazení 
americkým daňovým modelem - daní z prodejů. Hlavní tři typy daně z prodejů uplatňované v USA; 
postupy užívané v jednotlivých amerických státech.  
 
Zdeněk Kuneš 
Vratné obaly, uplatnění DPH na konci účetního období nebo na konci kalendářního roku 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 3, s. 9-12 
Uvedení vratného obalu na trh a do oběhu, stanovení základu daně, daňový doklad, povinnost přiznat 
daň, nárok na odpočet daně. Příklady.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
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Josef Šrotýř 
Vývoj práva v rovnosti subjektů řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 
aneb Právní souvislosti při plnění daňových povinností v průběhu konkurzního řízení. Část A 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 1, s. 15-27 
Autor v tomto příspěvku poukazuje na rozpornou právní úpravu a současně i na rozdílné řešení 
vzájemně neoddělitelných společenských vztahů jednotlivých právních odvětví, a to konkurzního a 
daňového práva. Současně upozorňuje na vývoj právního názoru odborné veřejnosti a postupné 
odstraňování rozporností v právní úpravě jednotlivých právních odvětví. Podrobněji k úhradě 
daňových  povinností  v průběhu  konkurzního  řízení  (výklad  vybraných ustanovení ZSDP a ZKV), 
k využitelnosti evidence daní (dle § 62 ZSDP), k dokladu o přesném určení platby jako základu 
úspěchu  ve   sporném  řízení, k  právním  souvislostem a   zákonem   stanovenému   pořadí     plateb, 
k problematice přeplatků v daňovém řízení (v souvislosti se ZKV a v kontextu s nálezy Ústavního 
soudu).  
 
Daniel Schönwitz 
Weit in die Zukunft 
Daleko do budoucna 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 5, S. 100-104 
Definitivní srážková daň v Německu. Od roku 2009 začnou banky automaticky a anonymně zdaňovat 
úroky,  dividendy  a  spekulační  zisky  svých klientů sazbou 26,4 (25 procent + příspěvek solidarity), 
v případě povinnosti církevní daně klienta pak sazbou téměř 29 procent - daň budou banky odvádět 
finančnímu  úřadu.  Informace  o  dopadech  nové daně  na  jednotlivé   produkty,   doporučení  přejít 
v předstihu na nové investiční strategie. 5 grafů. 
 
Donata Riedel 
"Wir sind nicht beratungsresistent" 
"Konzultacím se nebráníme" 
Handelsblatt, 5.2.2007, Nr. 25, S. 4 
Návrh německého zákona o podnikových daních, který má vstoupit v platnost v roce 2008, je mj. i 
reakcí na "brutální daňovou soutěž v EU". Reforma se opírá o zkušenosti sousedních zemí, které 
výrazně snížily sazby a současně rozšířily vyměřovací základ daně, snahou přitom bylo i zabránit 
škodlivým daňovým praktikám a přesouvání zisku do zahraničí. Přiblíženy jsou nejvíce sporné body 
Steinbrückovy-Kochovy koncepce z pohledu podniků: limity úrokových nákladů, nabývání podílů 
obchodních společností, které již ukončily svoji činnost, a tzv. funkční přemístění do zahraničí. Graf. 
K tématu také WW, 2007, Nr. 6, S. 36-37. 
 
Zákon o daních z příjmů 2007 : úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak 
vyplývá z pozdějších změn a doplnění. 1. část, § 1-32a 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 6, střed. příl. (s. 2-40) 
Znění zákona (§ 1-32a). Změny, které jsou účinné od ledna 2007, jsou v textu zákona vytištěny tučně. 
Změny s pozdějším datem účinnosti jsou vyznačeny podtrženým textem.  
 
Zákon o daních z příjmů 2007 : úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak 
vyplývá z pozdějších změn a doplnění. 2. část, § 32b-42 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 7, střed. příl. (s. 41-72) 
Znění zákona (§ 32b-42). Změny, které jsou účinné od ledna 2007, jsou v textu zákona vytištěny 
tučně. Změny s pozdějším datem účinnosti jsou vyznačeny podtrženým textem.  
 
Zdeněk Kuneš 
Zákon o DPH a místo plnění 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 2, s. 6-11 
K problematice DPH a místa plnění. Výklad je zaměřen na místo plnění při dodání zboží a převodu 
nemovitosti, na místo plnění při zasílání zboží, při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu 
zboží. Doplněno řadou názorných příkladů.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
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Danuše Nerudová 
Zdaňování příjmů nerezidentů ze zdrojů na území České republiky 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 2, s. 53-57 
K problematice zdaňování příjmů nerezidentů, tj. zahraničních fyzických a právnických osob. 
Registrační povinnost nerezidentů v ČR, způsoby výběru daně od nerezidentů, srážka daně, zajištění 
daně, zachycení zajištění daně v účetnictví. Doplněno výpočty konkrétních příkladů.  
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 3/2007  
Nevýdělečné nevládní organizace (NNO) a daň z příjmů. Leasing, účetnictví a daň z příjmů. FO 
osvobozené od daně z příjmů. Sleva na dani z příjmů. Daňová kontrola, doměření daně. Prodej 
spoluvlastnického podílu na nemovitosti. Otázky z praxe k dani z příjmů (vyřazení automobilu). 
Zvláštní režim DPH u cestovní služby.  
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 1-2/2007  
Než začneme připravovat daňové přiznání (Zač.). DPH u mýtného. Minimální mzda a věci související. 
Pohled do Černé kroniky, aneb z příběhů kontrolních (Zač.).  
 
č. 3-4/2007  
Než začneme připravovat daňové přiznání (Pokrač.). Prodej bytů a nemovitostí a osvobození příjmů 
od jejich zdanění. Opět na téma DPH u cestovního ruchu. Pohled do Černé kroniky, aneb z příběhů 
kontrolních (Pokrač).  
 
č. 5-6/2007   
Než začneme připravovat daňové přiznání (Pokrač.). Opět na téma DPH u cestovního ruchu (Pokrač.). 
Pracovní neschopnost. Ke stanovení pětiprocentního limitu pro daňové osvobození (zaměstnavatele na 
penzijním připojištění se státním příspěvkem). 
 
č. 7-8/2007  
Než začneme připravovat daňové přiznání (Pokrač.). Opět na téma cestovního ruchu. Pohled do Černé 
kroniky (Pokrač.) 
 
 
Daňový TIP 
 
 
č. 4/2007  
D-300 - 2. část - Zaměstnanci a zaměstnavatelé. Společné zdanění manželů - připomenutí před 
daňovým přiznáním za rok 2006. Nárok na odpočet na přelomu roku. Tiskopisy pro vyúčtování 
cestovních náhrad. Účtování rozdělení zisku. Tvorba a rozpouštění rezervy. Srážka ze mzdy 
exekučním příkazem. Silniční daň u nepoužívaného služebního vozidla.  
 
č. 5/2007  
D-300 - 3. část - Podnikající fyzická osoba. Uplatnění slev na dani v daňovém přiznání fyzických osob 
za rok 2006. OSVČ a výdaje v paušální výši 50 %. Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního 
hospodářství a výdaje v paušální výši. Kalendář na březen 2007. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

Radu Vranceanu ... [et al.] 
Débats de science économique 
Diskuse o ekonomické vědě 
Problemes économiques, 2006, no 2911, 63 p. 
Speciální číslo k otázkám ekonomické vědy. Vývoj ekonomické teorie na začátku 21. století. Proměny 
a mutace monetární politiky. Klasická finanční teorie - nové zpochybnění s objevem fenoménů jako 
finanční bublina či krach internetových obchodů na jedné straně a množením finančních skandálů na 
straně druhé. Globalizace z pohledu teorie obchodu. Dvě Nobelovy ceny za teorii her (1994, 2005). 
Záhadný "Coaseho teorém" - první a úspěšné zpochybnění tradiční analýzy externalit podle Pigoua 
(1959), kritika ekonomiky blahobytu, kritika modelu dokonalé konkurence apod. Je náhlý skok 
americké produktivity realita, nebo statistická iluze? Vývoj vysokých příjmů z historického a 
mezinárodního pohledu. Ekonomové a plagiáty (studie se opírá o anketu provedenou u 18000 
ekonomů; jev nabírá na šíři bez respektu k autorským právům, a zjevně se nic proti tomu nečiní). 
Grafy, tab. - Bibliogr. 
 
Jana Kremer, Giovanni Lombardo, Leopold von Thadden, Thomas Werner 
Dynamic stochastic general equilibrium models as a tool for policy analysis 
Dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy jako nástroj analýzy 
CESifo Economic studies, December 2006, Vol. 52, No. 4, p. 640-665 
Studie poskytuje přehled o teoretickém vývoji dynamických stochastických modelů všeobecné 
rovnováhy v odborné literatuře. Dokládá praktickou užitečnost těchto modelů pro analýzy 
hospodářské politiky, se speciálním zaměřením na problematiku měnové politiky. Vzorce. Pozn. - 
Angl. res. - Lit. 
 
A. Lejonchufvud ; perevod s anglijskogo I. Boldyreva 
Makroekonomičeskaja teorija v dvadcatom stoletii: osnovnyje vechi razvitija 
Makroekonomická teorie ve dvacátém století: hlavní milníky rozvoje 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 11, s. 26-45 
Autor se zaměřuje na některé epizody ve vývoji makroekonomické teorie ve 20. století. Zvláštní 
pozornost věnuje koncepcím, které podle jeho názoru představují alternativu k hlavnímu proudu 
neoklasické teorie. Zkoumá stav moderní makroekonomie, analyzuje její přednosti a nedostatky a 
pokouší se formulovat hlavní směry dalšího výzkumu. Tab. Vysvětl. - Angl. res. - Odkazy. 
 
Daniel Münich 
Recent publication productivity of Czech economists 
Současná publikační činnost českých ekonomů 
Finance a úvěr, 2006, roč. 56, č. 11-12, s. 522-533 
Autor se zaměřuje na měření mezinárodní konkurenceschopnosti českého ekonomického výzkumu. Za 
tímto účelem prezentuje individuální a institucionální klasifikaci založenou na publikační činnosti 
českých ekonomů v odborných časopisech v letech 1998-2005. Měření výkonnosti probíhá podle 
mezinárodních sociometrických standardů a zahrnuje i publikační činnost v časopisech s menším 
dosahem. 4 tab., tab. příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Statě / Articles 
 
Vladimír Benáček 
Veřejný, nebo soukromý? 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 6, s. 44-46 
Autor se zabývá problematikou veřejného sektoru v České republice. Je přesvědčen, že v něm bychom 
měli hledat hlavní důvody našeho absurdně vysokého schodku veřejných rozpočtů a míry korupce a 
klientelismu. Kritizuje styl práce veřejného sektoru a státní správy, který se stále vymyká zásadám 
"dobrého vládnutí". Dále k budoucímu významu ekonomického a lidského kapitálu, k pojetí veřejných 
statků,  k hranici    mezi  soukromými   a  veřejnými  statky,  k  hledání  konsenzu  a  nástrojů    řízení 
v oblastech poskytování veřejných či smíšených statků apod. Ze závěrů vyplývá, že momentálně není 
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v  ČR dostatek politických a občanských sil k řešení problémů ve veřejné správě a veřejných statcích. 
1 vlož. box. Zkrácená verze příspěvku na konferenci Česko v EU: proměny a inspirace, kterou 
pořádalo v listopadu 2006 v Praze CESES FSV UK. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

John Plender 
After the flood: how central banks fret about failures once liquidity dries up 
Po záplavě: jak se centrální banky obávají krachu po vyschnutí likvidity 
Financial Times, 30.1.2007, no. 36293, p. 11 
V článku se rozebírá možnost vzniku větších finančních krizí. K současné stabilní situaci finančního 
systému přispělo uplatňování složitých derivátů, které více rozkládají riziko, a také silný příliv 
globální likvidity. Na jedné straně je vyjadřován názor, že statistická pravděpodobnost většího 
finančního šoku systémového typu je nižší, na druhé straně existuje shoda, že další velký šok je 
pravděpodobný a že potenciální škoda by byla větší. Graf. 
 
Bad timing : inflation 
Špatné načasování : inflace 
The Economist, January 20th 2007, vol. 382, no. 8512, p. 40-41 
K vývoji inflace ve Velké Británii, měřeno indexem CPI (index spotřebitelských cen) a RPI (index 
maloobchodních   cen, zahrnující  platby  úroků  z  hypoték).  Obavy  z   probíhajících     vyjednávání 
o mzdách. Možnost vypočítat si "osobní inflaci", kterou na webu zavedl Úřad pro národní statistiku. 
Graf. 
 
Peter Backé, Zoltan Walko 
Bank intermediation in Southeastern Europe: depth and structure 
Bankovní sektor v jihovýchodní Evropě: rozsah a struktura 
Focus on European economic integration, 2006, No. 2, p. 48-68 
Studie se zaměřuje na rozbor bankovního sektoru v zemích jihovýchodní Evropy, které jsou buď 
kandidáty, nebo potenciálními kandidáty na vstup do EU (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, 
Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko); zkoumané období zahrnuje léta 2000-2005. Jako 
srovnávací měřítko pro hodnocení úrovně bankovního sektoru jsou uváděny údaje ze zemí střední a 
východní Evropy, které se již staly členy EU. 1 tab., 14 grafů. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Studies 
 
Ralph Atkins and George Parker 
Bitter union: Gallic gripes create strains in the eurozone 
Hořká unie: galské remcání vytváří napětí v eurozóně 
Financial Times, 26.1.2007, no. 36290, p. 11 
Podle výsledků průzkumu Eurobarometer jsou Francouzi nejpesimističtějším národem v Evropě a vinu 
za  to prý nese Evropská centrální banka. V článku se rozebírají příčiny tohoto francouzského postoje 
k euru, který je vzhledem k dobrému vývoji ekonomiky těžko zdůvodnitelný. Německo má na členství 
v eurozóně a výsledky práce ECB jiný názor. Grafy. 
 
Carry on living dangerously : Japan's currency 
Žádný ústup od nebezpečného chování : japonská měna 
The Economist, February 10th 2007, vol. 382, no. 8515, p. 77-78 
Japonský jen je v současnosti pravděpodobně nejvíce podhodnocenou měnou, ale evropským a 
americkým národohospodářům to nevadí. V článku je takový postoj označen za krátkozraký. Země 
s jedním  z   největších  přebytků běžného účtu a nízkou inflací by měla mít mnohem silnější měnu. 
Ke stlačení jenu přispěly v posledních měsících tzv. "překupnické obchody" (carry trade), které jsou 
podporovány    velmi    nízkými   úrokovými   sazbami.   Grafy.   Problematikou   se  zabývá  i  článek     
ve Financial Times ze dne 15.2.2007 na s. 11 pod názvem Carried away? Why the yen borrowing 
game could end in players taking a tumble. Rubrika: Finance and economics 
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A cash call : the future of money 
Placení po telefonu : budoucnost peněz 
The Economist, February 17th 2007, vol. 382, no. 8516, p. 67-68, 70 
Stále častější využívání mobilních telefonů k placení, nabízení bankovních služeb na mobil, 
elektronické peníze, bezkontaktní platební systémy založené na technologii NFC, příklady využívání 
"chytrých" karet v Japonsku, USA i jinde. Viz i článek na s. 11 pod názvem The end of the cash era.  
Rubrika: Briefing 
 
Alain Chatriot 
Crédit a la consommation: protéger le consommateur contre lui-meme 
Spotřebitelský úvěr: chránit spotřebitele před ním samým 
Problemes économiques, 2006, no 2913, p. 35-42 
Spotřebitelský úvěr, poměrně vzácný námět prací o sociálních vědách, měl ve Francii od r. 1950 
obrovský úspěch a zároveň vyvolával nejistotu a zdrženlivost. Zasáhl množství různorodých činitelů - 
stát, syndikáty, sdružení spotřebitelů atd. Reglementární rámec tohoto slavného nástroje spotřební 
společnosti je výsledkem myšlenkově bohatých rokování se střídavou interpretací kladnou (např. 
snižování materiálních nerovností) i zápornou (především problém nadměrného zadlužení). Dnes, 
navzdory reglementárnímu rámci cílenému na ochranu spotřebitele, zůstává spotřebitelský úvěr 
zvláštním nástrojem hospodářského života, zároveň uznávaný i přijímaný s jistou podezíravostí.  - 
Odkazy. 
 
Miroslav Singer ; [rozhovor vedli] Vladimír Piskáček, Martin Jašminský 
České banky si vysoké zisky zaslouží 
Hospodářské noviny, 5.2.2007, roč. 51, č. 25, s. 20 
Rozhovor s viceguvernérem České národní banky o poplatcích za bankovní služby, o ziskovosti bank, 
o dozoru nad finančním trhem a o možnostech jeho zlepšení, o stavebním spoření a také o rýsující se 
realitní bublině. Fot. 
 
Balázs Égert, Carol S. Leonard 
The Dutch disease in Kazakhstan: an empirical investigation 
Holandská nemoc v Kazachstánu: empirický výzkum 
Focus on European economic integration, 2006, No. 2, p. 85-108 
Studie  zkoumá,  zda  ekonomiku  Kazachstánu  ohrožuje  tzv.  holandská  nemoc, tj. zda příliv peněz 
z ropy vede ke zhodnocování měny a k poškozování ostatních odvětví nesouvisejících s ropou. 
Modelovým způsobem zpracovává data z let 1998-2005, přičemž se zaměřuje na jednotlivé symptomy 
holandské nemoci v kazašské ekonomice. 4 tab., 7 grafů, vzorce, příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: 
Studies 
 
Jana Mravcová, Martin Jaroš 
Eurospomalenie 
Trend, 2007, č. 6, s. 16-17 
Charakteristika technických příprav na zavedení eura v SR.  K tématu z pohledu NBS také příspěvek 
na s. 66-67. 
 
Alexandre Bourgeois 
Expliquer l'évolution de la masse monétaire dans la zone euro 
Jak vysvětlit vývoj peněžní masy v eurozóně 
Problemes économiques, 2006, no 2913, p. 43-48 
ECB se od prosince 2005 zapojila do procesu zvyšování hlavních úrokových sazeb. Tato politika je 
diktována z velké části vývojem měnových proměnných, neboť momentálně ani úroveň inflace (drží 
se blízko střední hodnoty už 10 let), ani malá vyjednávací pravomoc zaměstnanců v eurozóně (je 
zaznamenána stagnace reálných mezd po dobu 1 roku) neospravedlňují zvyšování úroků. ECB se totiž 
obává, že peněžní masa vzroste silněji, než se předpokládalo. Autor rozebírá oprávněnost těchto obav. 
Využívá při tom postavení měny v ekonomické vědě a hlavní teorie vysvětlující vývoj peněžní masy. 
4 grafy, 2 tab., vlož. box. - Lit. 
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Financial fire-drill : bank crises 
Protipožární cvičení pro finančníky : bankovní krize 
The Economist, January 20th 2007, vol. 382, no. 8512, p. 81 
ECB i jiné centrální banky v Evropě občas nacvičují situace, kdy nějaké finanční instituci hrozí 
nesolventnost. Podle některých názorů by tyto finanční "válečné hry" měly mít větší rozsah. Otázkou 
je, jak mohou národní instituce působit v dnešní době trhů bez hranic, a také jakým způsobem by se 
sdílelo břemeno mezinárodní záchrany.  Rubrika: Finance and economics 
 
by Barney Jopson and Sharlene Goff 
Financial services industry warns over Ł50m bill from watchdog 
Odvětví finančních služeb varuje před účtem od regulátora ve výši 50 mil. GBP 
Financial Times, 7.2.2007, no. 36300, p. 2 
Odvětví finančních služeb v Británii bude muset uhradit částku ve výši 50 mil. GBP regulačnímu 
úřadu, který tak chce pokrýt náklady na přechod na "regulaci založenou na principech". Podle 
Financial Services Authority jsou tyto peníze zapotřebí na získání kvalitnějších zaměstnanců a na 
investice do informačních technologií. Peníze chce úřad získat z poplatků, které mu platí jednotlivé 
finanční firmy, přičemž náklady budou rozloženy do desíti let.  
 
Financial stability : 2006 
Finanční stabilita : 2006 
Bank of Finland - Bulletin, 2006, special issue, 83 p. 
Speciální číslo časopisu Bank of Finland - Bulletin, vydávaného Finskou národní bankou, podává 
podrobný rozbor fungování finančních systémů ve Finsku v roce 2006, se zaměřením na otázky 
finanční stability. Po celkovém mezinárodním i domácím rámci se věnuje rozboru hlavních 
vývojových trendů jednotlivých segmentů finančního trhu ve Finsku. Tab., grafy, boxy. Pozn. - Lit. 
 
Flying in formation : stock exchanges 
Let ve formaci : burzy 
The Economist, February 3rd 2007, vol. 382, no. 8514, p. 72-73 
Světové burzy by se mohly řídit příkladem letecké dopravy, kde hrstka aliancí zajišťuje spojení po 
celém světě, přičemž ponechává jednotlivým členům jejich nezávislost. Myšlence budování 
globálního  týmu  je  v  současnosti  nejvíce  nakloněna  americká  NYSE, která začíná spolupracovat 
s Tokiem v řadě oblastí od technologií po rozvoj produktů. Takový model aliancí se objevuje i jinde, 
burzy spolupracují např. i ve střední Evropě.  
 
Ivar Simensen 
Frankfurt finance is in fear of a drift from "Mainhattan" to marginalisation 
Frankfurtský finanční trh se obává ztráty výsadního postavení 
Financial Times, 8.2.2007, no. 36301, p. 11 
S  příchodem  eura  se  Frankfurtu dostalo přezdívky  "Mainhattan".  Město  však  neuspělo  v  souboji 
s Londýnem o to, kdo bude hlavním finančním centrem Evropy, a prohrálo i bitvu s Paříží o vedoucí 
postavení v konsolidaci světových burz. V článku se rozebírají okolnosti tohoto vývoje i jak se 
německý finanční sektor snaží napravit své nedostatky.  
 
Wolfgang Münchau 
The Germans have the right idea on hedge funds 
Němci mají správnou představu o zajištěných fondech 
Financial Times, 12.2.2007, no. 36304, p. 15 
Německo je silným zastáncem názoru, že zajištěné fondy by se měly regulovat v globálním měřítku. 
Nedostatečná transparentnost by mohla zvýšit systémové ohrožení finančního systému jako celku. 
Podle autora je dobrým důvodem k regulaci to, že zajištěné fondy se nyní strukturálně podobají 
bankám, u kterých potřebu regulace nikdo nezpochybňuje.  
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Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt 
zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (Transparenzrichtlinie - 
Umsetzungsgesetz - TUG) : vom 5. Januar 2007 
Zákon  o  realizaci  směrnice  2004/109/ES  Evropského parlamentu a Rady z 15. prosince 2004 o 
harmonizaci požadavků na transparentnost ve vztahu k emitentům, jejichž cenné papíry jsou 
připuštěny  k obchodování  na  řízeném  trhu,  a  o  změně   směrnice   2001/34/ES      (Směrnice 
o transparentnosti - zákon o realizaci) : z 5. ledna 2007 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 10. Januar 2007, Jg. 2007, Nr. 1, S. 10-32 
Znění zákona o realizaci uvedené směrnice EU z roku 2004 do německého práva. Týká se požadavků 
na transparentnost při poskytování informací o emitentech, jejichž cenné papíry se obchodují na 
regulovaném trhu.  Pozn. - Lit. 
 
Jonathan Spalter 
Hedge funds face a stark choice: revelation or regulation 
Zajištěné fondy čeká tvrdá volba: otevřenost, nebo regulace 
Financial Times, 14.2.2007, no. 36306, p. 11 
Ministři financí Skupiny sedmi se dohodli na podrobnějším sledování činnosti zajištěných fondů, které 
v současnosti spravují majetek ve výši 1 500 mld. USD. V článku se rozebírají možné důsledky 
případného zavedení regulatorních opatření pro toto odvětví.  
 
Agnieszka Markiewicz 
How Central and Eastern European countries choose exchange rate regimes 
Jak si země střední a východní Evropy vybírají režimy směnných kurzů 
Focus on European economic integration, 2006, No. 2, p. 69-83 
Studie analyzuje hlavní faktory ovlivňující volbu režimů směnných kurzů v zemích střední a východní 
Evropy. Nejprve rekapituluje jednotlivé fáze vývoje režimů směnných kurzů od roku 1990, klasifikuje 
je a představuje teoretické přístupy k problematice jejich determinant. Modelovým způsobem dále 
ověřuje zvolenou hypotézu a vyhodnocuje výsledky ekonometrické analýzy. 2 tab., vzorce, 2 příl. 
Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Studies 
 
Petra Eckl and Marcus Seiboth 
The introduction of a German Real Estate Investment Corporation 
Zavedení německé nemovitostní investiční korporace 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 1, p. 3-12 
V úvodní části se rozebírá pozadí vzniku režimu německé nemovitostní investiční korporace (G-
REIT). Dále se příspěvek zaměřuje na charakteristiky G-REIT z hlediska podnikového práva a na 
otázku jejich zdanění i zdanění jejich akcionářů, i na důsledky pro německá pravidla pro zahraniční 
společnosti. Upozorňuje také na možné nesrovnalosti nového režimu G-REIT s právem ES.  Vysvětl. - 
Odkazy. 
 
Katharina Kort 
Italiens Banken drohen Einbußen 
Italským bankám hrozí ztráty 
Handelsblatt, 7.2.2007, Nr. 27, S. 26 
Avizo snížení bankovních poplatků v Itálii; sníženy by měly být především úroky u dispozičních a 
krátkodobých úvěrů a zrušeny by měly být poplatky v případě předčasně splacené hypotéky. Graf. 
Rubrika: Finanzzeitung 
 
Tomáš Prouza 
Jak dále s českým tržním prostředím? : finanční trh 
Euro, 2007, č. 5, s. 56-57 
V reakci na článek současného náměstka ministra financí Milana Šimáčka Jak zlepšit české tržní 
prostředí (Euro č. 3/2007, s. 58-59) představuje autor (náměstek ministra financí v letech 2004-2006) 
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svůj názor na zlepšení českého finančního trhu. Domnívá se, že důležitých témat je daleko víc, než je 
v článku zmiňováno, a že místo obecných tvrzení je třeba vést diskusi o jasně definovaných krocích a 
pevném harmonogramu.  Rubrika: Hyde park 
 
Less taxing : private equity 
Menší zatížení : private equity 
The Economist, February 17th 2007, vol. 382, no. 8516, p. 74-75 
Podle studie European Venture Capital Association (EVCA) se daňová politika i právní předpisy ve 
většině evropských zemí v posledních třech letech staly příznivějšími vůči private equity i 
spekulačnímu kapitálu. Vlády některých zemí (Irsko, Francie) např. usnadňují institucionálním 
investorům jako jsou penzijní fondy, aby vkládaly peníze do firem private equity.  Rubrika: Finance 
and economics 
 
Krishna Guha and John Authers 
Making his mark: how Bernanke has won Wall Street's grudging respect 
Příznivý dojem: jak si Bernanke získává váhavý respekt Wall Streetu 
Financial Times, 31.1.2007, no. 36294, p. 9 
V článku se rozebírá první rok působení Bena Bernankeho ve funkci předsedy americké centrální 
banky. Po překonání počáteční nervozity trhu si nový předseda získává respekt finančníků, byť zatím 
nepříliš ochotný. Grafy. 
 
Neuere Entwicklungen bei Zahlungskarten und innovativen elektronischen Bezahlverfahren 
Recent developments in payment cards and innovative electronic payment procedures 
Novinky ve vývoji platebních karet a inovativních elektronických platebních postupů 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Dezember 2006, Jg. 58, Nr. 12, S. 93-104 
Deutsche Bundesbank Monthly report, December 2006, Vol. 58, No. 12, p. 89-99 
Studie analyzuje trendy platebních postupů v Německu se zaměřením na význam platebních karet a 
jejich další rozvoj. Sleduje v tomto směru též vývoj na evropském trhu platebních karet - SEPA, 
zabývá se bezpečnostními aspekty inovativních platebních postupů a odhaduje budoucí vývoj 
platebních postupů. 1 tab., 3 grafy. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Článek je k dispozici v německé a 
anglické  verzi  časopisu.  -  Součástí   příspěvku   je     vložený  box:   Zu  den  Optionen  des   SEPA- 
Rahmenwerks  für  das  europäische   Kartengeschäft  (SCF)  -  Možnosti  SEPA pro evropský systém  
platebních karet. 
 
Petr Liška 
Některé právní aspekty ochrany spotřebitele ve smlouvě o běžném účtu 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 3, s. 81-88 
Základní právní vymezení smlouvy o běžném účtu, smlouva o běžném účtu jako spotřebitelská 
smlouva, způsob ochrany spotřebitele, důsledky sjednání nepřiměřených ujednání, další aspekty 
ochrany spotřebitele ve smlouvě o běžném účtu (např. distanční smlouva).  
 
Milan Šimáček 
Plán na zlepšení českého tržního prostředí : finanční trh 
Euro, 2007, č. 8, s. 72 
Polemika současného a bývalého náměstka o koncepci Ministerstva financí (viz Euro č. 3/2007, s. 58-
59 a Euro č. 5/2007, s. 56-57) pokračuje dalším příspěvkem současného náměstka M. Šimáčka. 
Reaguje v něm na výtky T. Prouzy a zdůrazňuje, že vedení MF má jasně stanovený plán, jaké kroky 
chce v oblasti finančního trhu uskutečnit.  Rubrika: Hyde park 
 
Anna Ilyina 
Portfolio constraints and contagion in emerging markets 
Omezení portfolia a nákaza na rozvojových trzích 
IMF staff papers, 2006, Vol. 53, No. 3, p. 351-375 
Studie modelovým způsobem analyzuje vybrané aspekty problematiky přenosu nestability a 
finančních šoků na finančních trzích v rozvojových zemích. Rozbor se zaměřuje jednak na 
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rozhodování manažera fondu o optimální vyváženosti portfolia v podmínkách omezení portfolia a 
nestability,  jednak  na  dynamické  interakce  mezi       různými   typy    institucionálních    investorů 
v podmínkách omezení portfolia. 2 tab., 3 grafy, vzorce, příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Marko Medolinna, Katja Taipalus 
Price bubbles - a central bank perspective 
Cenové bubliny - pohled centrální banky 
Bank of Finland - Bulletin, 2006, No. 4, p. 31-34 
Příspěvek analyzuje cenové bubliny na akciových a realitních trzích z pohledu centrální banky. 
Vysvětluje pojem cenová bublina, její dopady na ekonomiku a její význam z hlediska úkolů centrální 
banky. Zabývá se též otázkou, zda má centrální banka reagovat na prudké cenové pohyby na 
akciových trzích, příp. jakým způsobem. Pozornost je věnována i metodám identifikujícím přítomnost 
cenových bublin na sledovaných trzích. 2 grafy. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Julie Hrstková 
Připraveny. Už přes rok : nemovitostní fondy 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 5, s. 62-63 
K zákonu, který umožnil vznik nemovitostních fondů, na jejichž výnosech se může podílet široká 
veřejnost, a který platí od června 2006 - ale zejména k důvodům, proč v praxi zatím žádný fond 
nevznikl. Autorka vidí důvody tohoto stavu v nedokonalé legislativě, extrémně opatrném postoji 
regulátora a v nedořešeném zdanění. Ve vložených boxech jsou uvedeny typy nemovitostních fondů, 
které umožňuje tuzemská legislativa, a přehled problémů obou typů fondů a jejich řešení. 2 vlož. 
boxy. 
 
A. Kudrin 
Real'nyj effektivnyj kurs rublja: problemy rosta 
Reálný efektivní kurz rublu: problémy růstu 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 10, s. 4-18 
Článek je zaměřen na hodnocení výhod a rizik politiky "silného" rublu. Autor analyzuje faktory, které 
způsobují  zhodnocení  efektivního   kurzu, a   rozebírá   vliv   apreciace  rublu na dynamiku dovozu. 
V závěru předkládá návrhy ohledně optimální kurzové politiky v Rusku. 4 tab., 11 grafů. - Angl. res. 
 
Jana Brondošová, Jana Mravcová 
Slovinský veľký tresk 
Trend, 2007, č. 3, s. 16-17 
Přechod na euro ve Slovinsku (instituce měly na změnu čtyři dny, obyvatelé čtrnáct dní). Dvě úlohy 
kampaně  ke ztotožnění s  eurem;  dvojí ceny,  zdražování,  zmrazování  cen,  resp.   zkrocení inflace. 
2 grafy. 
 
Sonia Shinde 
Taler, Taler, du musst wandern ... 
Tolare, tolárku, musíš putovat ... 
Handelsblatt, 30.1.2007, Nr. 21, S. 27 
Alternativní měny k euru v Německu (měly by sloužit podpoře lokální ekonomiky, jejich počet stále 
roste). K efektu regionálních měn, názory a argumenty příznivců a odpůrců. Taler, Regios, Justus, 
Kirschblüte, Havelblüte, Chiemgauer atd.  Rubrika: Finanzzeitung : Feature 
 
A. Sarkisjanc 
Tekuščije tendencii razvitija rossijskogo bankovskogo sektora 
Současné tendence rozvoje ruského bankovního sektoru 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 10, s. 93-107 
Článek se zabývá novým modelem ruského bankovnictví a jeho vyhlídkami. Rovněž jsou hodnoceny 
vazby bankovního a reálného sektoru. Jsou zkoumány aktivity zahraničních bank v Rusku a trendy ve 
světovém bankovnictví. K problematice ruského bankovního sektoru viz i další články v tomto čísle 
časopisu. 4 tab., 2 diagr. Vysvětl. - Angl. res. 
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Christian Schnell 
Treibjagd im Netz 
Nahánění v síti 
Handelsblatt, 25.1.2007, Nr. 18, S. 27 
Odhalování finančních podvodů v internetu v USA, k činnosti oddělení Office for Internet 
Enforcement (OIE), které spadá pod americký burzovní dozor SEC. Graf. Rubrika: Finanzzeitung : 
Feature 
 
Die Umsetzung der neuen Eigenkapitalregelungen für Banken in deutsches Recht 
Transposing the new Basel capital rules into German law 
Implementace nových pravidel kapitálové přiměřenosti do německého práva 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Dezember 2006, Jg. 58, Nr. 12, S. 69-91 
Deutsche Bundesbank Monthly report, December 2006, Vol. 58, No. 12, p. 67-88 
Od 1.1.2007 začne v Německu fáze implementace nových pravidel kapitálové přiměřenosti (Basilej II) 
a tomu odpovídající směrnice EU o změně úvěrového zákona a nařízení o solventnosti do německého 
práva. Příspěvek stručně rekapituluje dosavadní úpravu kapitálové přiměřenosti a dále seznamuje se 
změnami v zákonech, s novými postupy při zjišťování úvěrového rizika aj. 5 schémat. Pozn. - Něm. a 
angl. res. - Lit. - Článek je k dispozici v německé a anglické verzi časopisu. - Součástí příspěvku jsou 
tři vložené boxy: Die Berechnung des modifizierten verfügbaren Eigenkapitals (Zúčtování 
modifikovaného disponibilního vlastního kapitálu), Erleichterungen für Institutsgruppen (Úlevy pro 
institucionální uskupení) a Anerkennung von Ratingagenturen für Risikogewichtungszwecke im KSA 
(Uznání ratingových agentur pro účely vážení rizik standardními hodnotícími postupy). 
 
The uneasy crown : private equity 
Tíživá koruna : private equity 
The Economist, February 10th 2007, vol. 382, no. 8515, p. 73-75 
Rozmach fondů private equity, kritika vůči novým "králům kapitalismu" a její oprávněnost, přehled 
největších fondů, hrozba regulace. Viz i článek na s. 14-15 pod názvem Caveat investor: private 
equity. 3 diagr. 
 
Torsten Riecke 
Unsichtbare Hand des Staates 
Neviditelná ruka státu 
Handelsblatt, 31.1.2007, Nr. 22, S. 28 
K domněnkám amerických obchodníků o tajných akcích vlády k podpoře stability amerických 
finančních trhů. Zásahová skupina "Plunge Protection Team". Working Group of Financial Markets. 
Graf. Rubrika: Finanzzeitung : Feature 
 
Christian Bosse 
Wesentliche Neuregelungen ab 2007 aufgrund des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes 
für börsennotierte Unternehmen : Änderung der Veröffentlichungs- , Melde- und 
Rechnungslegungspflichten 
Nové zásadní úpravy na základě zákona o realizaci směrnice o transparentnosti pro podniky 
kótované na burze s platností od roku 2007 : změny zveřejňovacích, ohlašovacích a účetních 
povinností 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 1, S. 39-46 
Na   základě   evropské   směrnice   o   transparentnosti   dochází   ke  změnám  v  německém  zákoně 
o obchodování s cennými papíry (CP) a v dalších zákonech, což by mělo zprůhlednit struktury objektů 
činných na kapitálovém trhu (účastnická transparentnost). Nová úprava šíření a ukládání informací a 
sdělení  týkající  se  podniku,  rozšíření aplikačního rámce nařízení o povinnosti oznamování obchodů 
s CP a seznamů insider osob (WpAIV), rozšíření povinností ve výkaznictví, změny ve výroční zprávě, 
půlroční a čtvrtletní zprávy, potvrzení správnosti a korektnosti vypracování roční, příp. koncernové 
zprávy (bilanční přísaha) atd.  - Odkazy. 
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What keeps bankers awake at night? : financial stability 
Proč nemohou bankéři v noci spát? : finanční stabilita 
The Economist, February 3rd 2007, vol. 382, no. 8514, p. 69-70 
Zaměřeno  na  otázku  finanční  stability  ve  světě.  Možná  rizika,  nedostatek  informací  jako  jeden 
z hlavních problémů regulačních úřadů. Očekávání vyšší volatility trhů v tomto roce. Graf. Rubrika: 
Finance and economics 
 
Karel Machala 
Způsoby bankovních krádeží se mění, kriminalita zůstává 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 1, s. 8-9 
Nejčastější druhy bankovních podvodů (např. podvodné úvěry, převody peněz na základě falešných 
dokumentů,  padělání  bankovek  a  mincí,  podvody  se  šeky, účetní podvody, praní peněz získaných 
z kriminálních aktivit apod.). 1 vlož. box. K tématu viz i další příspěvky v tomto čísle čas. na s. 10-13 
- "Lze zabránit podvodnému jednání vlastních zaměstnanců?" a "Bankovní kriminalita 
spotřebitelských úvěrů". 
 

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

Petr Sedláček 
Analýza investičního cyklu 
Statistika, 2006, roč. 43, č. 6, s. 477-496 
Analýza vývoje investic v české ekonomice. Determinanty investic (stav ekonomiky, způsoby 
financování investiční aktivity, investiční klima). Investice a hospodářský růst. Podrobnější členění 
investičního cyklu. Mezinárodní srovnání. Indikátory investičního cyklu. 10 tab., 11 grafů. - Angl. 
abstrakt - 7 lit. 
 
The art of the possible 
Umění možného 
The Economist, February 17th 2007, vol. 382, no. 8516, p. 76 
Příspěvek vychází ze třetí výroční zprávy "Cesta k růstu" (Going for growth), v níž se OECD zabývá 
otázkou strukturálních reforem a možnostmi jejich prosazení. Popisuje obvyklou časovou posloupnost 
reforem, zdůrazňuje význam fiskální konsolidace a obezřetné měnové politiky a varuje před čekáním 
na krizi, kdy už jsou reformy nevyhnutelné.  Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Beggar thy neighbour : the euro area's economy 
Ožebrač svého souseda : ekonomika eurozóny 
The Economist, January 27th 2007, vol. 382, no. 8513, p. 65-66 
Rozbor hospodářské situace v eurozóně se zaměřuje na otázku, zda se současný pozitivní vývoj týká 
všech zemí měnové unie. Konkrétně se jedná o Německo a Španělsko - první země získala zpět 
ztracenou konkurenceschopnost, ale může to být na úkor Španělska, kde rychle rostou mzdy a 
následně i inflace. Graf. Rubrika: Finance and economics 
 
Big chains enjoy a buyer's market : competition policy in the EU 
Velké řetězce využívají trh kupujícího : soutěžní politika v EU 
The Economist, February 17th 2007, vol. 382, no. 8516, p. 74 
Britský úřad pro hospodářskou soutěž (Competition Commission) vydal zprávu o situaci na 
potravinářském trhu své země. Ten patří mezi nejvíce koncentrované v Evropě, protože 73 % odbytu 
představují pouhé čtyři řetězce, přičemž největší podíl (30 %) má Tesco. Studie se zaměřila především 
na vztah řetězců k dodavatelům, a to zejména z pohledu výhod či nevýhod pro spotřebitele.  Rubrika: 
Finance and economics 
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OCDE, OMC, CNUCED ... [et al.] 
Le bilan de l'économie mondiale: 2005/2006 
Bilance světového hospodářství: 2005-2006 
Problemes économiques, 2006, no 2910, p. 1-41 
Soubor příspěvků vycházejících z výročních zpráv předních světových organizací (OECD, BIS, WTO, 
Banque de France, Konference OSN o obchodu a rozvoji - UNCTAD) a mapující vývoj ekonomické 
situace ve světě v letech 2005-2006. (Hospodářský růst stále silný, ale zranitelný; zpomalení růstu 
světového obchodu; vzestup dolaru po období poklesu, pokračování růstu cen surovin, ale stabilní 
inflace; stále příznivé podmínky na finančních trzích; přímé zahraniční investice - důležitými aktéry se 
stávají oblasti rozvíjejícího se světového jihu - Singapur, Hongkong, Čína, Mexiko, Brazílie; míra 
nezaměstnanosti klesá, ale růst zaměstnanosti zůstává jen mírný; mezinárodní migrace obyvatelstva se 
feminizuje.) Bohaté číselné údaje. Grafy, tab., vlož. boxy. Rubrika: Dossier 
 
Merril Stevenson 
Britannia redux : a special report on Britain 
Vracející se Británie : zvláštní zpráva o Británii 
The Economist, February 3rd 2007, vol. 382, no. 8514, centr. sect. (16 p.) 
Podrobný pohled na Británii: hospodářský vývoj v posledním desetiletí, vliv globalizace a konkurence, 
finanční trh, vzdělanost, multikulturalismus. Střídání stráží: jak se Brownova Británie bude lišit od té 
Blairovy. Viz i článek na s. 11 pod názvem You've never had it so good. Grafy, diagr. Rubrika: 
Special report [Ec] 
 
Tobias Buck 
Brussels to probe regulated electricity prices 
Brusel chce zkoumat regulované ceny elektřiny 
Financial Times, 26.1.2007, no. 36290, p. 4 
Evropská komise zahájila formální šetření systému regulovaných cen elektřiny ve Španělsku, protože 
takový režim by mohl představovat nezákonnou pomoc ze strany státu. Regulované ceny mají i jiné 
velké země EU, např. Francie a Itálie, kterým bylo v loňském roce nařízeno skoncovat s tímto 
režimem.  
 
Petr Šťovíček, Martin Doleček 
Brzdí zákon projekty? 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 7, s. 62-63 
K nadměrným byrokratickým nárokům, kterými zatěžuje koncesní zákon koncesionáře i zadavatele. 
Obtížné vymezení osoby veřejného zadavatele - jiné právnické osoby, veřejný zadavatel jako 
koncesionář, určení předpokládané hodnoty koncesního projektu aj. Právní režim koncesní smlouvy.  
 
Lenka Petrášová 
Finance velí: přiznejte se! : zdravotnictví 
Euro, 2007, č. 7, s. 28-31 
Článek upozorňuje, že Evropská komise řeší stížnost originálních výrobců léků kvůli nepřevedení 
evropské transformační směrnice do českého právního řádu a hrozí, že zažaluje ČR u Evropského 
soudního dvora, pokud nezmění pravidla pro určování cen léků. Ministerstvo financí jako regulátor 
ceny požaduje od výrobců podklady pro výpočet maximální ceny, která se podle stěžovatelů nedá 
zdůvodnit na základě objektivních a ověřitelných kritérií.  - Součástí příspěvku jsou dva vložené boxy: 
Cesta ke korupci a Kvůli cenám chybí léky. Rubrika: Hlavní téma 
 
juf 
Gaspreise schwanken stark 
Velké rozdíly v ceně plynu 
Handelsblatt, 4.1.2007, Nr. 3, S. 14 
Komentář k porovnání cen plynu pro domácnosti v Německu prezentovanému poprvé Spolkovým 
kartelovým úřadem. - K některým důvodům v rozdílech cen mezi regiony.  
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Heat and light : energy prices 
Teplo a světlo : ceny energií 
The Economist, February 17th 2007, vol. 382, no. 8516, p. 36-37 
K vývoji cen na liberalizovaných trzích plynu a elektřiny ve Velké Británii. Od r. 2003 ceny placené 
domácnostmi neustále rostly, přesto jsou nižší než na kontinentu a britský deregulovaný trh slouží 
ostatním jako model. Nedávno ohlášené snížení cen plynu firmou British Gas navíc zřejmě odstartuje 
dlouho očekávanou cenovou válku. Graf. 
 
Isabelle Bensidoun et Agnes Chevallier 
Les inégalités dans le monde : ou en est-on? 
Nerovnosti ve světě : jaký je stav? 
Problemes économiques, 2006, no 2909, p. 45-48 
Měření nerovností ve světě je úloha obzvlášť složitá. Neexistuje jeden, ale řada ukazatelů nerovnosti 
opírajících se o odlišné pojmy a tendence. Pro co nejpřesnější představy o světových nerovnostech je 
třeba jít za národní průměry a vzít v úvahu nerovnosti vnitřní. V tomto bodě se odhady také liší, ale 
tentokrát  jsou  rozdíly  vysvětleny  za pomoci dat a statistických metod. Rozbor tří metod s příklady. 
3 grafy. - Odkazy. 
 
Daniel Citrin ... [et al.] 
Japon: sortie de crise, a quel prix? 
Japonsko: východisko z krize a za jakou cenu? 
Problemes économiques, 2006, no 2913, p. 1-29 
Soubor příspěvků zabývajících se hospodářstvím Japonska, nejdynamičtějším ze zemí G7. Jsou 
diskutovány i problematické fáze - rostoucí nejistota zaměstnání či prudký rozvoj počtu lidí bez 
přístřeší v novém tisíciletí (do 80. let 20. stol. bylo Japonsko poslední průmyslovou zemí, která byla 
tohoto jevu ještě ušetřena). Japonská centrální banka vytěžila ponaučení z bankovních krizí (rozbor 
vývoje od 30. let 20. stol.). Množství číselných údajů. Grafy, tab., vlož. boxy. - Lit. Rubrika: Dossier 
 
Karel Schelle, Andrea Schelleová 
K vývoji právní úpravy [ochrany] hospodářské soutěže 
Obchodní právo, 2006, roč. 15, č. 12, s. 8-11 
Stručný přehled historie právní úpravy ochrany hospodářské soutěže na našem území (od r. 1870 až do 
současnosti).  - Titul článku doplněn podle názvu v obsahu časopisu. 
 
Karel Marek 
K zásadám zadávání veřejných zakázek 
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 1, střed. příl. (14 s.) 
Komentář k zákonu č. 137/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. července 2006. Dosavadní právní 
úprava  (zákon č. 40/2004 Sb.). Nová právní úprava, členění zákona. Podrobněji např. o zadavatelích, 
o zakázkách malého rozsahu, o členění veřejných zakázek, o zadávacích a jednacích řízeních apod. 
Schémata, tab. -  Praktická příručka. 
 
Klaus-Peter Schmid 
Keine Angst vorm Steuro : die Mehrwertsteuer bringt die Konjunktur nicht um - und die 
Regierung verpasst eine Chance 
Žádný strach před zdražováním kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty : daň z přidané hodnoty 
konjunkturu neztlumila - a vláda propásla jednu příležitost 
Auszüge aus Presseartikeln, 17. Januar 2007, Nr. 3, S. 10-11 
Příspěvek se zabývá otázkou praktického potvrzení obav o útlum konjunktury v souvislosti se 
zvýšením sazby daně z přidané hodnoty v Německu. Dokládá, že podle prvních statistických údajů se 
nenaplnily předpovědi o snížení kupní síly soukromých domácností a o následném poklesu 
konjunktury.  - Přetištěno z Die Zeit, Hamburg, z 11. ledna 2007. 
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Jeffrey G. Williamson ... [et al.] 
Migrations internationales : quels effets sur les économies? 
Mezinárodní migrace : jaký mají vliv na hospodářství? 
Problemes économiques, 2007, no 2914, p. 1-31 
Soubor  článků   mapujících  problematiku  růstu  migračních  toků  obyvatelstva,  který  se    zesiluje 
s postupující globalizací. Vývoj od 19. stol. s výhledem do r. 2030. Otázka úniku mozků z Evropy a 
dopad na růst evropského hospodářství. Strategie Číny k přilákání mozků zpět. Tendence převodů 
mezinárodního kapitálu migrantů do rozvíjejících se zemí a význam těchto investic pro jejich 
hospodářský rozvoj. Grafy, tab., vlož. boxy. - Lit. Rubrika: Dossier 
 
David Ibison 
Model change: how Sweden is to shed its vast state holdings 
Změna modelu: jak se Švédsko chce zbavit značného státního majetku 
Financial Times, 22.1.2007, no. 36286, p. 11 
Silné zastoupení státu v podnikové sféře je součástí obdivovaného "švédského modelu". Nová vláda 
pravého středu však plánuje řadu reforem, jejichž součástí je i privatizace, která má pro začátek 
zahrnovat šest podniků. V současnosti jsou zvažovány otázky dalšího postupu.  
 
Jiří Kindl 
Nabídka převzetí účastnických cenných papírů a kontrola spojování soutěžitelů 
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 1, s. 33-37 
K mechanismu vzájemné souhry mezi obchodněprávní úpravou nabídek převzetí a kontrolou 
spojování soutěžitelů dle zákona o ochraně hospodářské soutěže. Autor poukazuje na některé 
interpretační problémy spojené s tím, že vzájemný vztah obou předpisů není v tomto ohledu zcela 
promyšlený, a nabízí způsob, jak by tyto problémy mohly být výkladem překonány. Úzce se zaměřuje 
na problém, kdy a v jakém rozsahu se může nabídka převzetí účastnických cenných papírů 
uskutečňovat s ohledem na zákaz předčasné realizace spojení, a kdy je třeba plánovanou realizaci 
nabídky převzetí notifikovat.  
 
Mária Kačírková 
Partnerstvo verejného a súkromného sektora vo vybraných krajinách strednej a východnej 
Európy 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 10, s. 1053-1067 
Definice a druhy partnerství veřejného a soukromého sektoru, PPP ve vybraných zemích střední a 
východní Evropy, PPP při výstavbě dálnic v Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, České republice a 
Slovenské  republice,  výhody a   rizika   projektů  PPP, závěry z prezentovaných projektů (příkladů). 
2 tab. - Angl. abstrakt - 14 lit. 
 
Jérôme Sgard 
Politique économique: le dilemme de Lula : Brésil 
Hospodářská politika: Lulovo dilema : Brazílie 
Problemes économiques, 2006, no 2912, p. 33-36 
Navzdory úspěchům ortodoxní politiky během prvního mandátu prezidenta Luly (znovuzvolen 
29.10.2006) - např. snížení veřejného dluhu, zvýšení primárního rozpočtového přebytku a oživení 
vývozů - hospodářský růst Brazílie se nedostavil. Přílišný fiskální tlak (37,5 % v r. 2005), doléhající 
především na střední vrstvy, stejně jako vysoká úroveň úrokové míry patří mezi výsledky nevítané. 
Pro oživení růstu připravuje Lula při příležitosti získání nového mandátu extrémní omezení 
manévrovacího prostoru. Brazilský prezident musí totiž dosáhnout udržitelnosti dluhu a nemůže použít 
ani škrty v rozpočtu, ani zvýšení daňových odvodů... Jakou tedy zvolit střednědobou rozpočtovou 
strategii? 2 grafy, tab. - Odkazy. 
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Stéphane Pallage, Michel A. Robe, Catherine Bérubé 
The potential of foreign aid as insurance 
Potenciál zahraniční pomoci jako pojistka proti krizím 
IMF staff papers, 2006, vol. 53, no.3, p. 453-475 
Studie kvantifikuje možnosti působení zahraniční pomoci jako pojistného mechanismu proti 
makroekonomickým šokům. Pomocí dynamického modelu dokládá, že nejméně tři čtvrtiny velkých 
nákladů spojených s humanitní pomocí při makroekonomických krizích v chudých zemích by mohlo 
být ušetřeno pouhou změnou načasování poskytované pomoci a průběžnou podporou spotřeby. 2 tab., 
4 grafy, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Reading the tea leaves 
Čtení z čajových listů 
The Economist, January 27th 2007, vol. 382, no. 8513, p. 70 
Srovnání hospodářských ukazatelů Číny a Indie vyznívá výrazně ve prospěch Číny. Diagr. - Odkazy. 
Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Return to sender : Europe's postal services 
Vraťte odesilateli : poštovní služby v Evropě 
The Economist, January 20th 2007, vol. 382, no. 8512, p. 69-70 
Evropský parlament se začíná zabývat směrnicí sestavenou Evropskou komisí, která by měla do r. 
2009 odstranit poslední monopoly v poštovních službách. Jedná se o zrušení "vyhrazené oblasti" 
týkající se zásilek vážících méně než 50 gramů. V článku se popisují technické potíže spojené s 
liberalizací pošt, nechuť některých zemí otevřít trh a naopak zkušeností zemí, ve kterých již 
liberalizace proběhla (Švédsko, Británie).  
 
Tuuli Juurikkala, Simon-Erik Ollus 
Russian energy sector - prospects and implications for European energy supply 
Ruský energetický sektor - perspektivy a dopady na dodávky energií do Evropy 
Bank of Finland - Bulletin, 2006, No. 4, p. 15-29 
Autoři stručně rekapitulují význam Ruska jako celosvětového producenta ropy a zemního plynu a 
rozebírají význam i limity tohoto odvětví pro ruskou ekonomiku. Na základě národní strategie výroby 
a exportu ropy a zemního plynu dále zvažují závislost EU na ruských dodávkách i možné dopady na 
budoucí evropskou energetickou politiku. 3 tab., 5 grafů, 1 schéma. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Klaus Michal, Tomáš Slačík 
Serbia: country profile and recent economic developments 
Srbsko: charakteristika země a aktuální ekonomický vývoj 
Focus on European economic integration, 2006, No. 2, p. 109-133 
Studie přehledně informuje o ekonomickém vývoji v Srbsku od roku 2000. Vychází z krátkého 
přehledu politického kontextu, dále informuje o mezinárodních vztazích Srbska (k EU, MMF a dalším 
mezinárodním institucím), o nejdůležitějších opatřeních strukturálních reforem, o vývoji hlavních 
ukazatelů makroekonomického vývoje aj. 7 tab., 4 grafy. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Studies 
 
Andreas Höfert ... [et al.] 
Special: Branchenspiegel. Starkes 2006 für praktisch alle Branchen : Finanzsektor, Elektro, 
Chemie und Uhren behalten die Nase vorn 
Speciál: přehled odvětvového vývoje. Rok 2006 úspěšný prakticky pro všechna odvětví : finanční 
sektor, průmysl elektrotechnický, chemický a výroba hodinek si udržují náskok 
UBS Outlook, 2007, Nr. 1, 55 S. 
Zvláštní číslo časopisu UBS Outlook je věnováno přehlednému zpracování odvětvového vývoje ve 
Švýcarsku v roce 2006. Kromě celkového přehledu vývoje konjunktury a začlenění Švýcarska do 
rámce světové ekonomiky je sledován vývoj jednotlivých odvětví (suroviny a zpracovatelský průmysl, 
investiční statky, stavebnictví, finanční služby, obchod a logistika, poradenství a komunikační služby, 
spotřební zboží, zdraví, volný čas). Tab., grafy, příl. Pozn. - Něm. res. - Lit. 
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Michal Bernášek, Matěj Vácha 
Veřejné zakázky malého rozsahu 
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 1, s. 42-46 
K novému zákonu o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Veřejný, sektorový a dotovaný zadavatel. 
Zakázky zadávané mimo zadávací řízení. Nutnost dodržování minimálních standardů. Základní zásady 
pro zadávání zakázek mimo režim zadávacího řízení. Postup zadavatele při zadávání těchto zakázek.  
 

Informatika. Počítače 

Axel Postinett 
Böser Trojaner; lieber Trojaner 
Trojský kůň zlý, trojský kůň hodný 
Handelsblatt, 6.2.2007, Nr. 26, S. 2 
Německá vláda se snaží prosadit zákonný rámec pro online kontroly pevných disků podnikových 
(bankovních) a soukromých počítačů ze strany policie; k problematice z hlediska ochrany osobních a 
specifických podnikových informací. Požadavky na ochranu prověřovaných v případě realizace online 
pátrání. Připojeny praktické připomínky pověřence pro ochranu dat v Německu.  - Příspěvek navazuje 
na úvodní článek na s. 1 (Wirtschaft fürchtet Onlinefahnder). 
 
Peaks, valleys and vistas : Microsoft 
Kopce, údolí a vyhlídky : Microsoft 
The Economist, January 20th 2007, vol. 382, no. 8512, p. 73-75 
K uvedení nového operačního systému Windows Vista na trh; úvahy o možném ústupu firmy 
Microsoft z dosavadní nadvlády. Viz i vložený článek An end to that blue screen of death? Vista and 
Office. Graf, diagr. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Catherine Mathieu et Henri Sterdyniak 
Les PECO sont-ils les bienvenus dans la zone euro? 
Jsou země střední a východní Evropy v eurozóně vítány? 
Problemes économiques, 2006, no 2913, p. 30-34 
Nové členské země EU jsou pravidly Smlouvy vedeny k tomu, aby se připravovaly na co nejrychlejší 
začlenění do eurozóny. (Nemají možnost volby jako Dánsko a Británie, zda vstoupit, či nevstoupit.) 
Vstup do měnové unie předpokládá splnění maastrichtských kritérií, jejichž správnost je nyní po 
několika letech fungování eurozóny předmětem řady diskusí. Navíc, přihlédneme-li ke specifickým 
nerovnováhám ekonomik nových členských zemí, nezdají se kritéria  nejvhodnější. Je nadto zákonné - 
s rizikem ohrožení jejich růstu - vnucovat novým zemím příkazy, jimž se stávající členové dosud 
nepodvolili? Jestliže institucionální tvrdost EU brání jakékoli reformě, evropské autority si 
zachovávají nicméně určitou volnost v interpretaci přístupových kritérií. V r. 2007 jediné Slovinsko 
bylo  schopno  vstoupit  do  eurozóny. Tato  situace  bude  muset   přivést   evropské  mocenské  kruhy 
k zamyšlení nad fungováním měnové zóny, které se dnes nezdá být vždy uspokojující. V tabulkách 
hospodářské ukazatele nových členských zemí (státní dluhy a salda, růst a míra nezaměstnanosti, 
inflace a úroková míra, devizový režim, zahraniční zadlužení a míra úspor). 4 tab. - Odkazy. 
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R. Simonjan 
Strany Baltii v Jevrosojuze 
Baltské země v Evropské unii 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 11, s. 118-132 
Analýza sociálních a hospodářských změn, k nimž došlo v pobaltských zemích po jejich vstupu do 
EU. Nové tendence v rozvoji tohoto nového regionu sjednocené Evropy. 12 tab. Vysvětl. - Angl. res. - 
Odkazy. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Jaroslav Foltýn 
Co sděluje tzv. nová geografie světového obchodu 
Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 1, s. 6-9 
"Nová geografie světového obchodu" jako potenciální cesta k zlepšování mezinárodních 
ekonomických vztahů. Růst významu rozvojových zemí na světových trzích, asijský export, 
strukturální zbožové změny rozvojových zemí, dlouhodobě sílící trend růstu obchodu v dimenzi Jih-
Jih. Rizika a limity současného vývoje. 2 schémata. K tématu viz i další příspěvky v tomto čísle čas. - 
"Světový obchod v minulosti a dnes: od Všeobecné dohody o clech a obchodu k Světové obchodní 
organizaci", "WTO a liberální režim mezinárodního obchodu: liberální pohled", "Světová obchodní 
organizace a obnova jednání o liberalizaci světového obchodu se zemědělskými výrobky" a 
"Mezinárodní obchod jako past chudoby: proč nestačí odstraňovat tržní překážky". 
 
Deutschland im Globalisierungsprozess 
Germany in the globalisation process 
Německo v procesu globalizace 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Dezember 2006, Jg. 58, Nr. 12, S. 17-35 
Deutsche Bundesbank Monthly report, December 2006, Vol. 58, No. 12, p. 17-34 
Článek analyzuje rostoucí zapojení Německa do mezinárodní dělby práce za posledních patnáct let. 
Zkoumá ukazatele tohoto nárůstu, výhody a nevýhody globalizace pro německou ekonomiku, 
odpovídající strukturální a teritoriální změny zahraničního obchodu. Zvláštní pozornost je věnována 
dopadům  globalizace  na trh  práce. 8  grafů,  vzorce,  příl. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Článek je 
k dispozici v německé a anglické verzi časopisu. - Součástí příspěvku je vložený box Einflussfaktoren 
der realen deutschen Weltmarktanteile (Faktory ovlivňující podíl Německa na světových trzích), s. 31, 
resp. 30 v angl. verzi. 
 
Funding the fund : the IMF 
Financování fondu : MMF 
The Economist, February 3rd 2007, vol. 382, no. 8514, p. 71 
Mezinárodní měnový fond řeší otázku svého vlastního financování. Příjmy z úroků vysychají, protože 
většina rozvíjejících se ekonomik se zabezpečuje shromažďováním svých vlastních rezerv. V tomto 
fiskálním roce MMF hodlá zmrazit své administrativní náklady a rozpočet by se měl do r. 2010 
snižovat o 370 mil. USD ročně.  Rubrika: Finance and economics 
 
Ivana Vlková 
Hlavní faktory vnější zadluženosti rozvojových zemí v 90. letech 
Acta oeconomica pragensia, 2006, roč. 14, č. 4, s. 123-132 
Autorka se zaměřuje na vývoj zadluženosti rozvojových zemí v 90. letech. Důvody vzniku a 
prohloubení tohoto dluhového problému rozvojových zemí sleduje z hlediska příčin a faktorů jeho 
vzniku a vývoje v 2. polovině 20. století. Sleduje též toky investic do a z rozvojových zemí a toky 
oficiální rozvojové pomoci. 3 grafy. Pozn. - Čes. a angl. res. - Lit. Rubrika: Vědecko-výzkumné 
aktivity doktorandů 
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Milena Horčicová ; Jana Marková 
Mezinárodní měnová spolupráce : [recenze knihy] 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 1, s. 38 
Hodnocení publikace, kterou vydala Vysoká škola ekonomická a která je určena jak studentům, tak i 
odborné veřejnosti. Autorka vyzdvihuje komplexnost zachycení problematiky, dále uvádí pozitiva i 
některé slabiny knihy. V závěru pak poukazuje na to, že nebyla zmíněna jedna důležitá dimenze - a to 
je význam mezinárodních měnových institucí pro Českou republiku.  - Recenze knihy: Marková, Jana. 
Mezinárodní měnová spolupráce. Praha : Oeconomica, 2006. 
 
Kenneth Rogoff 
No grand plans, but the financial system needs fixing 
Žádné velké plány, ale finanční systém potřebuje dát do pořádku 
Financial Times, 8.2.2007, no. 36301, p. 13 
Autor se zamýšlí nad otázkou, co se stalo se všemi těmi grandiózními plány, které měly ještě nedávno 
vylepšit globální finanční architekturu. Velmi oblíbené byly návrhy na vytvoření nových globálních 
institucí, např. finančního regulačního úřadu nebo centrální banky. Místo realizace podobných plánů 
však převládla víra, že díky vyšší makroekonomické stabilitě na národní úrovni a pokračujícím 
finančním inovacím na mezinárodní úrovni není nutné systém napravovat. Autor s tímto postojem 
nesouhlasí a připomíná možné krizové situace.  
 
Jens Schönfeld 
EuGH konkretisiert Anwendung der Kapitalverkehrsfreiheit im Verhältnis zu Drittstaaten: 
mögliche Konsequenzen und offene Fragen aus steuerlicher Sicht 
Evropský soudní dvůr upřesňuje aplikaci volného pohybu kapitálu ve vztahu ke třetím státům: 
možné důsledky a otevřené daňové otázky 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 2, S. 80-82 
Problematika  ochrany  volného  pohybu  kapitálu  mezi  členskými  zeměmi  EU a   třetími  zeměmi; 
k rozsudku Evropského soudního dvora ve věci Fidium Finanz AG (tato společnost se sídlem ve 
Švýcarsku poskytovala úvěry klientům v Německu), který poprvé přispěl k objasnění rozsahu volného 
pohybu kapitálu. Čl. 56 a 49 Smlouvy o založení Evropského společenství. Vztah svobody 
poskytování služeb a volného pohybu kapitálu. Důsledky rozhodnutí pro volný pohyb kapitálu a právo 
svobody usídlení.  K problematice také Pravniradce.ihned.cz - rubrika evropské právo. - Odkazy. 
Rubrika: Steuerrecht [B] 
 

Podnik a podnikání 

Thomas Reininger, Zoltan Walko 
The financial situation and financing of nonfinancial corporations in the ten new EU member 
states - a first empirical orientation 
Finanční situace a financování nefinančních korporací v deseti nových členských zemích EU - 
první empirické výsledky 
Focus on European economic integration, 2006, No. 2, p. 134-151 
Studie představuje první přehled dostupných dat o finanční situaci a financování nefinančních 
korporací v deseti nových členských zemích EU. Soustřeďuje se přitom na srovnávání situace v těchto 
deseti nových zemích se stávající situací v původních členských zemích EU a upozorňuje na zjištěné 
podobnosti a rozdíly. 5 tab. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Studies 
 
Dana Ondrejová 
Obrana úpadkem 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 4, s. 56-57 
K otázce dobrovolné likvidace společnosti, při níž dochází k transferu aktiv ze slabé (upadající) 
společnosti do společnosti silné a efektivní, která je označována jako failing firm defence - 
civilizovaná forma bankrotu, obrana úpadkem nebo jako záchranná fúze. Tři podmínky failing firm 
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defence, koncept záchranné fúze, doplňkové zdroje.  - Součástí čl. je stručný příspěvek Kali und Salz 
narýsoval zásady unijní kontroly koncentrací, věnovaný zlomovému rozhodnutí Komise, které se 
týkalo problematiky failing firm defence. 
 
Ulrich Noack 
One Stop Shop für Informationen über Unternehmen: das neue Unternehmensregister 
Informace o podnicích formou one stop shop: nový podnikový registr 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 4, Beilage Status: Recht S. 54-58 
Německý podnikový souhrnný megaregistr funguje od 2.1.2007 a přispívají do něj tři zdroje (soudy - 
resp. obchodní, družstevní a partnerský rejstřík, elektronický Bundesanzeiger a přímé informace od 
podniků kótovaných na burze). K obsahu podnikového registru, náhled do registru a náklady. 
Financování podnikového registru. Doplněno přehledem informační povinnosti podniků jednotlivých 
právních forem, s uvedením příslušného předpisu a konkrétního média i ev. sankcí v případě 
nedodržení informační povinnosti; www.unternehmensregister.de. Tab. Rubrika: Status: Recht 
 
uspořádal Jiří Nesnídal ; doplnil a aktualizoval Pavel Rubeš 
Právní předpisy pro podnikatele : pravidelný přehled Ekonoma k 1.1.2007 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 4, střed. příl. (16 s.) 
Aktualizovaný výčet právních předpisů vybraných a uspořádaných tak, aby poskytoval alespoň 
rámcovou představu o právním základu pro podnikatelskou a manažerskou činnost.  
 
Dana Ondrejová 
Přeshraniční fúze a tzv. národní šampióni : Dnešní trendy v oblasti fúzí. Slučitelnost 
neslučitelného? 
Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 1, s. 1-13 
Přeshraniční fúze jako důsledek celosvětového hospodářského vývoje. Posouzení dopadu 
nadnárodních spojení soutěžitelů na národní trhy - rozdělení jurisdikce jednotlivých států při kontrole 
fúzí, doktrína účinků. Regulace přeshraničních fúzí a nadnárodních společností. Tzv. národní šampióni 
jako protiklad internacionalizačních trendů (vymezení tzv. národních šampiónů, národní šampióni jako 
obrana proti globalizaci).  
 
Tomáš Dvořák 
Rozvažování nad evropskou společností 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 2, s. 68-72 
Ke třem druhům nadnárodních korporací (SE, EHZS, SCE), konstituovaných komunitárním právem, a 
k jejich některým zásadním problémům. Složitá hierarchie předpisů aplikovatelných na evropské 
obchodní  korporace,  právně  kulturní rozdíly, zapojení zaměstnanců, využitelnost SE pro podnikání, 
k právní úpravě SCE, perspektivy dalšího vývoje.  
 
Stanislava Černá 
Společnost s ručením omezeným pod vlivem reforem 
Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 1, s. 13-22 
K problematice reformního hnutí v oblasti právní úpravy společnosti s ručením omezeným. Národní 
úpravy s.r.o. (Německo, Itálie, Francie, Spojené království, Švýcarsko).  
 
David L. Levy ... [et al.] 
Les stratégies d'entreprise dans la mondialisation 
Strategie podniků v éře globalizace 
Problemes économiques, 2006, no 2909, p. 1-38 
Soubor článků ke změnám podnikové strategie v nových podmínkách, které přináší globalizace. 
Klasická teorie, volný obchod a srovnávací výhody. Mizení hranic a pokles nákladů na dopravu 
nezbytně vyvolává delokalizaci. Přenos činností do zahraničí je častým námětem geografické 
ekonomie i manažerských věd. Obvyklým námětem je výše pracovních nákladů. Je-li tvorba bohatství 
založena na takto cíleném transferu činností, nemají z toho prospěch obvykle ani země původu, ani 
zaměstnanci, ale především akcionáři. Studie založené na výsledcích pětiletého průzkumu 500 

 29



Dokumentace českého a zahraničního tisku          Informace odborné knihovny MF  
_______________________________________________________________________________________ 
 
podniků ve světě ukazují, že je-li např. hlavním motivem delokalizace zisk založený na mzdových 
nákladech, často výsledek zklame. Nepotvrzuje se, že globalizace povede k jednotné strategii podniků. 
Zdůrazňuje se v této souvislosti i skutečnost, že proti všemu očekávání jsou daňové úlevy realizovány 
stále především v západním světě. Náklady na pracovní sílu jsou jen jedním z určujících faktorů (ale 
ostatní jsou v praxi brány souhrnně - kvalita infrastruktury, přírodní zdroje, kapitál, úroveň korupce 
atd.). Hledání nových lokalizací na příkladu francouzských nadnárodních společností v Evropě. 
Otázky kolem významu "národnosti" podniků a důležitosti pojmu "území", který nabývá na významu 
v souvislosti s dislokovanými výrobními procesy; finanční logika, kapitálové toky. Grafy, tab., vlož. 
boxy. - Lit. Rubrika: Dossier 
 
Iain Carson 
Who are the champions? : a special report on European business 
Kdo jsou vítězi? : zvláštní zpráva o evropských podnicích 
The Economist, February 10th 2007, vol. 382, no. 8515, centr. sect. (18 p.) 
Dobré postavení evropské podnikové sféry v globálním měřítku, nové směry konkurence, přeshraniční 
fúze a akvizice, jak mohou menší firmy přežít globalizaci aj. Tab., graf, diagr. Rubrika: Special report 
[Ec] 
 
Zur wirtschaftlichen Situation kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland seit 1997 
The economic situation of small and medium-sized enterprises in Germany since 1997 
Hospodářská situace malých a středních podniků v Německu od roku 1997 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Dezember 2006, Jg. 58, Nr. 12, S. 37-68 
Deutsche Bundesbank Monthly report, December 2006, Vol. 58, No. 12, p. 35-66 
Studie navazuje na dřívější průzkumy výnosů a finanční situace německých malých a středních 
podniků a podrobně zkoumá jejich vývoj v letech 1997-2005. Výsledky potvrzují příznivé vývojové 
trendy jak co do výše hrubých zisků, tak finanční situace těchto podniků. Tabulková příloha poskytuje 
bohatou dokumentaci zjištěných trendů. 5 tab., 4 grafy, tab. příl. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - 
Článek je k dispozici v německé a anglické verzi časopisu. - Součástí příspěvku jsou tři vložené boxy: 
Neue Datenbasis und Abgrenzung der KMU (Nová databáze a vymezení malých a středních podniků), 
Die Ausfuhrtätigkeit deutscher Unternehmen nach Größenklassen und Wirtschaftszweigen (Exportní 
činnost německých podniků podle velikostních tříd a hospodářských odvětví) a Ertragslage und 
Finanzierungsverhältnisse deutscher Unternehmen im Jahr 2005 (Výnosy a finanční poměry 
německých podniků v roce 2005). 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Sergey Slobodyan, Viatcheslav Vinogradov 
The demographic challenge of the interconnected education and pension system in the Czech 
Republic 
Demografická výzva propojeného vzdělávacího a penzijního systému v České republice 
Finance a úvěr, 2006, roč. 56, č. 11-12, s. 490-505 
V rámci analýz vztahu mezi investicemi do lidského kapitálu (tj. veřejného vzdělání) a penzijními 
systémy je prezentována modelová analýza vzájemně propojeného vzdělávacího a penzijního systému 
v České republice při různých scénářích demografického a ekonomického vývoje. Popisuje se použitá 
databáze a metodologie, prezentují se výsledky simulace a zjištěné závěry se vyhodnocují, včetně úvah 
o  vhodných  nástrojích  pro  dosažení  efektivních  a  spravedlivých mezigeneračních přesunů. 3 tab., 
4 grafy. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Statě / Articles 
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Soňa Kilianová, Igor Melicherčík, Daniel Ševčovič 
Dynamic accumulation model for the second pillar of the Slovak pension system 
Dynamický model akumulace pro druhý pilíř penzijního systému na Slovensku 
Finance a úvěr, 2006, roč. 56, č. 11-12, s. 506-521 
Autoři nejprve stručně popisují koncepci reformy důchodového systému na Slovensku platnou od 
ledna 2005. Dále se zaměřují na druhý (povinný) pilíř v tomto systému a představují dynamický model 
akumulace pro určení optimální strategie přechodu mezi penzijními fondy s různou úrovní rizik, se 
zohledněním různých scénářů vývoje na finančních trzích, růstu mezd a individuálních preferencí 
rizik. 7 tab., 9 grafů, vzorce, příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Statě / Articles 
 
Jana Čechová, Vladimír Přikryl 
Expanze českých pojišťoven na evropský trh 
Pojistný obzor, 2007, roč. 84, č. 2, s. 3-4 
Podrobněji o tom, za jakých podmínek může pojišťovna se sídlem na území České republiky využít 
svobody usazení a práva dočasně poskytovat služby na jednotném trhu ES. Svoboda usazování, volné 
poskytování služeb, problematika jazyka, pojistné smlouvy aj. Fot. 
 
Ursula von der Leyen; Peter Thelen, Andreas Rinke 
"Familiensplitting kommt noch dieses Jahr" 
"K zavedení rodinného splitingu dojde ještě letos" 
Handelsblatt, 23.1.2007, Nr. 16, S. 4 
Rozhovor se spolkovou ministryní pro rodinu se věnuje tématu plánované daňové podpory rodinné 
péče o děti a využití pracovního potenciálu starších občanů, obojí by mělo přispět k udržení 
hospodářského růstu v Německu.  K tématu i další příspěvek na s. 4., dále také HB, 6.3.2007, Nr. 46, 
S. 3. 
 
Eva Ducháčková, Jaroslav Daňhel 
Pozitivní výhled : životní pojištění stagnuje, ale výhled zůstává pozitivní 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 1, s. 30-31 
Vývoj životního pojištění v ČR v posledních letech. Vysoká dynamika 90. let, zpomalení a jeho vrchol 
v roce 2005, příčiny současné stagnace, kapitálové vs. investiční pojištění. Vývoj v EU. 1 graf. 
 
Dirk Krueger 
Public insurance against idiosyncratic and aggregate risk: the case of social security and 
progressive income taxation 
Veřejné pojištění proti nesystémovým a celkovým rizikům: případ sociálního zabezpečení a 
progresivního zdanění příjmů 
CESifo Economic studies, December 2006, Vol. 52, No. 4, p. 587-620 
Autor zkoumá, jakou roli může hrát progresivní systém zdanění příjmů a redistribuční systém 
průběžného financování sociálního zabezpečení při zajištění a přerozdělení nesystémových a 
celkových rizik. Modelovým způsobem dokládá význam vhodné politiky vlády při poskytnutí částečné 
náhrady  ve  formě  přerozdělovacího  systému  sociálního  zabezpečení  pro  soukromé   domácnosti. 
3 grafy, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Anke Henrich, Martin Gerth, Eva Haacke, Martin Seiwert 
Quadratur des Kreises 
Kvadratura kruhu 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 4, S. 96-98, 101 
Reforma zdravotnictví a nemocenské pojištění v Německu; změny pro účastníky zákonného a 
soukromého pojištění, samostatně výdělečně činné osoby a úředníky. Zavedení všeobecné povinnosti 
zákonného pojištění od roku 2009. Výše příspěvků, změna režimu (povinného) přechodu na soukromé 
pojištění (podmíněno výší měsíčního příjmu), možnost variabilního tarifu u zákonných pojišťoven atd. 
3 grafy. 
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Hélene Périvier 
Quel sort pour les allocataires de minima sociaux? 
Jaký osud čeká příjemce sociálního minima? 
Problemes économiques, 2006, no 2908, p. 44-48 
Mezi  lety  1976  a 1988  byly  ve  Francii  zavedeny  tři typy sociálního minima pro pomoc občanům 
v produktivním věku - podpora osamělých rodičů, specifické sociální příspěvky a RMI (minimální 
dávky pro znovuzapojení do trhu práce) - předem koncipované podle jejich specifických problémů. 
Tyto sociální dávky (minima) představují nyní výdaje kolem 8 mld. EUR ročně, z čehož RMI tvoří 
téměř  2/3.  Dávky nebyly od zavedení valorizovány. V posledních měsících se množí kritické zprávy 
o neúčinnosti opatření o sociálních minimech. Systém je posuzován jako příliš složitý, nepokrývající 
souvisle všechny případy a málo podněcující k hledání zaměstnání. Příspěvek hledá odpovědi na řadu 
otázek, např. zda by bylo možné spojit některé typy dávek, jak bojovat proti chudobě cestou 
zaměstnanosti, zda je nutno systém podpory znovu a jinak promyslet atd. Graf. - Lit. 
 
Olga Bičáková 
Souhrn konzultací k sociálním věcem s důrazem na změny platné od ledna 2007 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 5, střed. příl. (8 s.) 
Sociální   zabezpečení   a    pomoc   v    ČR;  právní    úpravy   postavení     pečující   osoby.    Dávky 
v   nezaměstnanosti  v  kostce. Příspěvky  poskytované   zaměstnavatelům a   OSVČ   podle    zákona 
o zaměstnanosti. Příspěvky poskytované úřadem práce zaměstnavatelům zaměstnávajícím 
zaměstnance  se   zdravotním  postižením    a     OSVČ  se   zdravotním   postižením   podle    zákona 
o zaměstnanosti. Změny na úseku zaměstnanosti v číslech roku 2007.  
 
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (8) - Kinder- u. Jugendhilfe : Neufassung des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch vom 14. Dezember 2006 
Sociální zákoník - Osmá kniha (8) - Péče o děti a mládež : Novela Osmé knihy sociálního 
zákoníku ze 14. prosince 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 21. Dezember 2006, Jg. 2006, Nr. 62, S. 3134-3170 
Znění novely 8. knihy sociálního zákoníku (Péče o děti a mládež) ze 14. prosince 2006, s platností od 
1.1.2007 (Německo).  
 
Rita Lansch 
Vermittlergesetz verwirrt 
Zákon o zprostředkovatelích mate 
Handelsblatt, 30.1.2007, Nr. 21, S. 24 
Avizo (opožděného) německého zákona o zprostředkovatelích v oblasti pojišťovnictví; povinná 
registrace zprostředkovatelů ve veřejném registru, nejasnosti ohledně poradního protokolu. Graf. 
Rubrika: Finanzzeitung 
 
Martin Wolf 
Why America will need some elements of a welfare state 
Proč Amerika bude potřebovat některé prvky sociálního státu 
Financial Times, 14.2.2007, no. 36306, p. 11 
Příspěvek do diskuse o rostoucí příjmové nerovnosti ve Spojených státech a jejích příčinách. Názory 
odborníků včetně předsedy Fed Bena Bernankeho. Návrh na vytvoření podpůrného systému, který by 
nelikvidoval iniciativu lidí a přinesl by více financí do vzdělání znevýhodněných osob a všeobecné 
zdravotní pojištění. Grafy. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Jana Mravcová 
Lacnejšie hypotéky, štátne úvery a nájomné byty 
Trend, 2007, č. 5, s. 24-25 
Státní podpora bydlení v SR, změny od 1.1.2007. Podpora výstavby nájemních bytů, k nové koncepci 
financování. Návrat ke státní bonifikaci hypotečních úvěrů. Půjčky pro mladé lidi a rodiny se 
zvýhodněnými podmínkami. Graf, tab. Rubrika: Téma [T] : Podpora bývania, s. 22-27 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Edward Carr 
In the money : a special report on executive pay 
Při penězích : zvláštní zpráva o platech vedoucích pracovníků 
The Economist, January 20th 2007, vol. 382, no. 8512, centr. sect. (20 p.) 
Podrobný přehled o vývoji platů vrcholných manažerů v Evropě i USA, otázka "zásluhovosti", 
portréty některých špičkových vedoucích pracovníků. Grafy, diagr. Rubrika: Special report [Ec] 
 
Ivan Tomší 
Mzdy v novém zákoníku práce 
Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 1, s. 6-19 
Předchozí právní úprava mezd, zásada stejné mzdy za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, 
minimální mzda, zaručená mzda, nejnižší úrovně zaručené mzdy, sjednání, stanovení nebo určení 
mzdy, mzda a náhradní volno, mzda za noční práci, naturální mzda, mzda při uplatnění konta pracovní 
doby, odměna z dohody a odměna za pracovní pohotovost atd.  
 
Oliver Stock 
Österreich will Arbeitszeit verlängern 
Rakousko chce prodloužit pracovní dobu 
Handelsblatt, 11.1.2007, Nr. 8, S. 6 
Nová rakouská vláda plánuje nejen prodloužení otevírací doby obchodů (s limitem celkové doby 72 
hodin týdně), ale i pracovní doby (přípustná by měla být až 12hodinová denní a 60hodinová týdenní 
pracovní doba). 3 grafy. 
 
Olga Bičáková 
Právní úpravou zákona o zaměstnanosti proti sociálnímu vyloučení 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 5, s. 12, 21-22 
Právní úprava státní politiky zaměstnanosti v ČR v souladu s právem Evropských společenství; zákaz 
přímé i nepřímé diskriminace, právo na zprostředkování vhodného zaměstnání, hmotná podpora 
získání - zvýšení - rozšíření - obnovení kvalifikace, zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání 
(individuální akční plány), poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, 
hmotná podpora zvyšování úrovně zaměstnanosti, podpora zaměstnanosti postižených osob a osob se 
ztíženým postavením na trhu práce.  Rubrika: Konzultace 
 
Christian Ramthun, Konrad Handschuch 
Richtige Rakete 
Skutečná bomba 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 3, S. 26-27 
Plán zvýšené podpory zaměstnanecké účasti na podniku v Německu (podíl na kapitálu a zisku), 
navrhované podoby tzv. investiční mzdy. 2 grafy. 
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Věra Svitáková, Miroslav Bělina 
Splňuje nový zákoník práce legitimní očekávání? 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 2, s. 43-50 
Kritický komentář k novému zákoníku práce, který dnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti. Podrobněji ke 
koncepci nové pracovněprávní úpravy, k principu dispozitivnosti a delegace, k nerovnému postavení 
mezi jednotlivými odborovými organizacemi při kolektivním vyjednávání, k postavení jednotlivých 
zástupců zaměstnanců aj.  
 
Rolf Ackermann 
Teure Placebos 
Spíše jen drahé placebo 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 3, S. 28 
Podpora trhu práce a zaměstnanosti v Německu, vysvětlení k modelu kombinované mzdy (KM), efekt 
využití KM, konstrukční chyby KM.  
 
Eva Sedláková 
Výdaje na pracovní cesty podnikatelů v r. 2006 a od r. 2007 
Účetnictví, 2007, č. 1, s. 24-33 
Ke složité problematice zahrnování výdajů spojených s pracovní cestou poplatníka do daňových 
výdajů. Do konce r. 2006 se v případě výdajů spojených s pracovní cestou podnikatelů vycházelo ze 
zákona  o  cestovních  náhradách,  od  r.  2007  se  již  postupuje  podle  nového zákoníku práce (zák. 
č. 262/2006 Sb.). Pracovní cesty podnikatele (cesta vozidlem zahrnutým v obchodním majetku a 
vozidlem najatým, stravné při tuzemských pracovních cestách, kniha jízd, stravné a kapesné při 
zahraničních pracovních cestách apod.). Cestovní náhrady zaměstnanců. Pracovní cesty v rámci 
agenturního zaměstnávání. Doplněno četnými příklady.  
 

Právo 

Hans-Peter Mayer 
EU-Mahnverfahren und Verfahren für geringfügige Forderungen: eine Chance für die deutsche 
Wirtschaft 
Upomínací řízení EU a vymáhání velmi nízkých pohledávek: příležitost pro německou 
ekonomiku 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 4, Beilage Status: Recht S. 60-61 
Evropský platební rozkaz. (Avizo zavedení) řízení k vymáhání nízkých pohledávek, tj. do výše 2000 
eur  na  úrovni  EU by  mělo  napomoci rychlejšímu a efektivnějšímu vymáhání pohledávek, které jsou  
nejčastější příčinou platební neschopnosti a ohrožují tak především existenci MSP.  Rubrika: Status: 
Recht 
 
Radka Zahradníková 
Institucionální rozhodčí řízení. 1. část 
Obchodní právo, 2007, roč. 16, č. 1, s. 8-16 
K problematice rozhodčího řízení, prováděného prostřednictvím stálých rozhodčích soudů a rozhodců 
a rozhodčích senátů ad hoc. Hlavní výhody institucionálního rozhodčího řízení, přehled rozhodčích 
soudů na území České republiky a na území Slovenské republiky. Nejvýznamnější rozhodčí instituce, 
které se věnují mezinárodní arbitráži.  
 
Viktor Šmejkal 
Judikatura Evropského soudního dvora 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 1, s. 29-40 
Statut a vnitřní organizace ESD. Popis řízení před ESD (zásada veřejnosti, zahájení a průběh řízení). 
Nepsané právní zásady ustáleně judikované ESD (právní zásady společné členským státům, otázka 
některých zásad práva mezinárodního, zásady aplikace práva ES). Tab. 
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Daniel Patěk 
Klamavé označení zboží a služeb - nekalá soutěž podle § 46 obchodního zákoníku 
Obchodní právo, 2006, roč. 15, č. 11, s. 2-9 
Nekalá soutěž a její právní postih, klamavé označení zboží a služeb dle obchodního zákoníku, 
klamavost označení, klamání (průměrného) spotřebitele.  
 
Petr Taranda 
Nad definicí úpadku v novém insolvenčním zákoně 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 3, s. 25-28 
Úpadek ve formě platební neschopnosti podle zákona o konkurzu a vyrovnání a podle insolvenčního 
zákona. Úpadek ve formě předlužení podle ZKV a podle nové právní úpravy. Úpadek v podobě 
hrozící platební neschopnosti.  Rubrika: Právo 
 
Přehled právních předpisů : (stav k 1. lednu 2007) 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2007, č. 1-2 
Daňové zákony, účetní předpisy, předpisy ke zdravotnímu pojištění a sociálnímu zabezpečení. Některé 
další zákony, vyhlášky a nařízení vlády. D-pokyny MF. Sdělení Ministerstva financí.  Rubrika: 1 - 
Aktuální a praktické informace, s. 1-10 
 
Zweites  Gesetz     zur  Modernisierung  der  Justiz  (2.    Justizmodernisierungsgesetz)  :  vom 
22. Dezember 2006 
Druhý zákon o modernizaci justice : z 22. prosince 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 30. Dezember 2006, Jg. 2006, Nr. 66, S. 3416-3438 
Znění zákona o modernizaci justice v Německu ze dne 22. prosince 2006. Cílem zákona je 
přizpůsobení postupů novým technologickým možnostem a další modernizace institucí v oblasti 
soudnictví. Přílohy. Pozn. 

 

Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 

 
Bulletin advokacie,  2007,  č.  1  
 
K otázce přímé použitelnosti práva Společenství v případě odporujících ustanovení vnitrostátního 
zákona :  předběžná otázka k výkladu článku 189 Smlouvy o EHS, konkrétněji o důsledcích přímé 
použitelnosti práva Společenství v případě jeho rozporu s odporujícími ustanoveními vnitrostátního 
zákona, která byla položena soudem Pretore de Susa (Itálie)  :  Amministrazione delle Finanze dello 
Stato (ústřední orgán daňové správy) a Simmenthal SpA  
rozsudek ESD z 9.3.1978       C-106/77 
 
Právní rozhledy,  2007,  roč.  15,  č.  3 
 
Daňová regulace jako nástroj boje proti kouření :  směrnice 69/169/EHS :  akt o přistoupení České 
republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, 
Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky,  Republiky Slovinsko a Slovenské republiky 
k Evropské unii : rozhodnutí o   předběžné   otázce, kterou    vznesl  Unabhängiger     Finanzsenat  - 
Aussenstelle Klagenfurt  (Rakousko) :  Amalia Valeško v. Zollamt Klagenfurt 
rozsudek ESD z 5.10.2006       C-140/05 
 
Právní rozhledy,  2007,  roč.  15,  č.  4 
 
Advokátní   tarif   jako   překážka   volného   pohybu   služeb  :   čl.  10, 49, 81 a  82  SES :  
rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesly Corte d'appello di Torino a Tribunale di Roma 
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(Itálie) :  Federico Cipolla v. Rosaria Portolese, vdaná Fazari, resp. Stefano Macrino a Claudia 
Capodarte v. Roberto Meloni  
rozsudek ESD z 5.12.2006      spojené věci C-94/04 a C-202/04 
 
 
Soudní rozhledy,  2007,  roč.  13,  č.   1 
 
Ochrana spotřebitele a arbitrážní doložky spotřebitelských smluv :  směrnice 93/13/EHS  :  
zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách :  nezpochybnění zneužívajícího charakteru 
klauzule v rámci rozhodčího řízení :  možnost vznést tuto námitku v rámci řízení o opravném 
prostředku proti rozhodčímu nálezu Mostaza Claro 
rozsudek ESD z 26.9.2006       C-168/05 
 
Schengenský   prostor a možnost pobytu v  něm :  úmluva k provedení Schengenské dohody  (článek   
20  odstavec 1) :   podmínky  pro    pohyb   státních   příslušníků  třetích států nepodléhajících vízové  
povinnosti  : pobyt po dobu nejvýše tří měsíců během období šesti měsíců ode dne prvního vstupu do 
schengenského prostoru :  po sobě následující pobyty :  pojem „první vstup“  
rozsudek ESD z 3.10.2006       C-241/05 
 
Ochrana před padělky a volný pohyb zboží  (povinnosti celních orgánů) :  ochranné známky :  
směrnice 89/104/EHS :  právo majitele ochranné známky zakázat tranzit zboží nesoucího totožné 
označení  přes  území  členského  státu,  kde  tato  ochranná  známka  požívá  ochrany  :   protiprávní  
výroba  :  přidružený stát :  Montex  Holdings 
rozsudek ESD z 9.11.2006       C-281/05 
 
Slučitelnost daně z obratu zavedené v Itálii s komunitárním systémem daně z přidané hodnoty : 
posunutí časových účinků rozsudku Soudního dvora do budoucnosti : soulad italské daně se směrnicí :  
Banca Popolare di Cremona 
rozsudek ESD z 3.10.2006       C-475/03 
 
Správní právo, 2006,  roč.  39,  č. 8 
 
Ochrana spotřebitele :  investice financované hypotéčním úvěrem :  podomní hypotéční úvěry :   
rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Landgericht Bochum (Německo) :  Elisabeth a 
Wolfgang Schulte v. Deutsche Bausparkasse Badenia AG (C-350/03) a rozhodnutí o předběžné 
otázce, kterou vznesl Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen (Německo) :  Crailsheimer Volksbank 
eG v. Klaus Conrads a spol. (C-229/04) 
rozsudek ESD z 25.10.2005              C-350/03 a C-229/04 
 
 
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) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 

Manfred Waschkowski 
15 Jahre Statistik-Kooperation 
15 let statistické spolupráce 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 12, S. 1241-1246 
Příspěvek informuje o poradenské činnosti Spolkového statistického úřadu ve vztahu k zemím střední 
a východní Evropy po roce 1989 i k zemím Střední Asie a k Číně. Uvádí právní podklady statistické 
spolupráce, věnuje se spolupráci Spolkového statistického úřadu při přípravě statistických odborníků i 
přestavbě systémů úředních statistik v transformačních ekonomikách. Představuje vybrané projekty a 
zvažuje další rozvoj statistické spolupráce. 1 tab., 1 přehled. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil 
 
Markus Zwick 
Forschungsdatenzentren - Nutzen und Kosten einer informationellen Infrastruktur für 
Wissenschaft, Politik und Datenproduzenten 
Centra databází pro výzkum - užitek a náklady informační infrastruktury pro vědu, politiku a 
výrobce dat 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 12, S. 1233-1240 
Příspěvek nejprve stručně rekapituluje spolupráci Spolkového statistického úřadu a vědeckých 
institucí při vytváření současné úrovně informační infrastruktury v Německu. Dále se zaměřuje na 
databáze vzniklých center pro poskytování vědeckých a výzkumných dat, popisuje jejich přínos pro 
empirický výzkum ve vědě, pro politické rozhodování i pro další poskytovatele informací. Pozornost 
je věnována i finančnímu zabezpečení informační infrastruktury.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: 
Textteil 
 
Patrick Werner 
Harmonisierter Verbraucherpreisindex zu konstanten Steuersätzen 
Harmonizovaný index spotřebitelských cen při konstantních daňových sazbách 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 12, S. 1278-1284 
Studie seznamuje s vývojem projektu týkajícího se výpočtu harmonizovaného indexu spotřebních cen 
při konstantních daňových sazbách pro Německu (jde o zapojení do mezinárodního projektu 
Eurostatu). Na základě srovnání s klasickým indexem spotřebních cen, který se v Německu 
vypočítává, je možné sledovat dopady sledovaných daňových změn na harmonizovaný index 
spotřebních cen. 3 tab., 3 grafy. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Preise 
 
Jens Dechent 
Häuserpreisindex - Entwicklungsstand und aktualisierte Ergebnisse 
Cenový index domů - stav vývoje a aktualizované výsledky 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 12, S. 1285-1295 
Studie seznamuje se současným stavem vývoje pilotního projektu Eurostatu z roku 2004 zaměřeného 
na  cenové  statistiky  bytů  obývaných   vlastníkem  (včetně   konstrukce   cenového   indexu   domů) 
v souvislosti s harmonizací indexu spotřebitelských cen v EU. Zvláštní pozornost je věnována 
obsahovým a metodickým novinkám a dalšímu pokračování projektu, které probíhá od počátku roku 
2006. 4 tab., 4 grafy, 1 diagram, vzorce. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Preise 
 
René Dell'mour 
Wirtschaftsstatistik und Globalisierung 
Hospodářská statistika a globalizace 
Statistiken - Daten & Analysen, 2007, Nr. 1, S. 28-41 
V souvislosti se snahami o systematický statistický popis fenoménu globalizace se uvedený příspěvek 
zaměřuje na otázku, která data jsou v této souvislosti k dispozici v současné době, v jakých oblastech 
jsou závažné mezery a jak se daří na mezinárodní úrovni tyto mezery odstraňovat. Téma je zpracováno 
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z pohledu statistik platební bilance, které v rámci národních statistických systémů ukazují 
zahraničněobchodní zapojení země do světového hospodářství.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: 
Analysen 
 

Účetnictví 

Ingo Ernsting 
Auswirkungen des SEStEG auf die Bilanzierung von Körperschaftsteuerguthaben in 
Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS 
Působení zákona o doprovodných daňových opatřeních k zavedení evropské společnosti na 
účtování pohledávky korporační daně v ročních závěrkách podle Obchodního zákoníku a IFRS 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 4, S. 180-184 
Účetní pojetí pohledávky z titulu daně korporační na základě nových předpisů, resp. změn 
vyplývajících z německého zákona SEStEG, pohled na provádění závěrky dle Obchodního zákoníku a 
IFRS, zaměření na otázku okamžiku aktivace pohledávky z titulu daně korporační (plátce daně má 
nárok na výplatu pohledávky v rozmezí 10 let, není však fiskálem úročena) a také jejího ocenění.  - 
Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Wolf-Dieter Hoffmann, Theodor Siegel 
Müll, Recycling und Rückstellungen 
Odpad, recyklace a rezervy 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 3, S. 121-126 
Otázky účetnictví v oblasti recyklace v Německu, k výši vytvářených rezerv v případě provázanosti 
likvidace odpadu s výrobním procesem; kritické připomínky k posledním rozhodnutím Spolkového 
finančního dvora. Likvidace odpadu v rámci sdruženého procesu, účetnictví a problematika oceňování, 
metoda zůstatkové hodnoty atd. Příklady. 8 tab., schéma. - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Marcela Žárová 
Nová směrnice pro účetnictví v Evropské unii 
Účetnictví, 2007, č. 1, s. 60-62 
Ke směrnici 2006/46/ES, kterou Evropský parlament a Rada vydaly dne 14. června 2006, a kterou se 
mění několik směrnic Rady o ročních účetních závěrkách a o konsolidovaných účetních závěrkách 
(společností,  bank  a  pojišťoven).  Autorka  seznamuje s obsahem této nové směrnice a také s důvody  
pro její vydání. Podrobněji o odpovědnosti členů představenstev, o prevenci a boji s finančními 
nezákonnými praktikami obchodních společností, o prohlášení o správě a řízení společnosti jako 
povinné součásti výroční zprávy apod.  
 
Růžena Kotlářová 
Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení 
Auditor, 2007, roč. 14, č. 1, mimořádná střed. příl. (18 s.) 
Definice peněz a peněžních prostředků, třídění peněžních toků podle činností, klasifikace peněžních 
toků, formáty výkazu peněžních toků, specifické případy ve výkazu peněžních toků pro 
konsolidovanou účetní závěrku, nepeněžní transakce, požadavky na zveřejnění. Doplněno souhrnným 
příkladem. Tab. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 3/2007  
Inventarizace majetku a závazků, archivace dokladů v daňové evidenci. Odpisování hmotného a 
nehmotného majetku. Leasing v daňové evidenci. Platby daně v daňové evidenci. Odpisování 
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technického zhodnocení najatého automobilu nájemcem. Odpisování najatého automobilu, vstupní 
cena automobilu.  
 
 
Účetní TIP 
 
č. 5/2007  
Nájem podniku resp. části podniku (rozdíl mezi podnikem a organizační složkou - částí podniku, 
daňové aspekty nájmu podniku, nájem podniku a DPH, smlouva o nájmu podniku). Postřehy z daňové 
a účetní praxe - sestavování rozvahy a výkonu zisku a ztráty. Zamezení dvojího zdanění - Rakousko.  
 

Veřejná správa 

Olga Vidláková 
Evropský institut veřejné správy: seminář o modelu CAF v praxi 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 4, s. 24-26 
Projekt CAF, Common Assessment Framework; k charakteru Centra zdroje společného hodnotícího 
rámce zřízeného v roce 2001 EIPA (Evropským institutem veřejné správy).  
 
Dietrich Creutzburg 
Schäuble baut Beamtenrecht um 
Ministr vnitra mění předpisy upravující právní postavení úředníků 
Handelsblatt, 2./3./4.2.2007, Nr. 24, S. 4 
Snahou reformy "úřednického práva" v Německu je umožnit vstup do státních služeb i mladším lidem. 
Jde především o vyrovnání mzdové hladiny s obdobnými pracovními pozicemi v soukromém sektoru; 
na rozdíl od dosavadní praxe služebních let by nová platová struktura měla zohledňovat profesní a 
výkonnostní    kvality  jedince. Reformu  zákona  si  vyžaduje i   reforma   federalismu     realizovaná 
k 1.9.2006, která přinesla nové rozdělení legislativních kompetencí mezi stát a země (např. stát kromě 
základních předpisů k úřednickému statutu rozhoduje již jen o služném státních úředníků a vojáků).  
 
Jan Břeň 
Změny územně správního členění, aneb okresy byly, jsou (asi i budou). 1. 
Moderní obec, 2007, roč. 13, č. 2, s. 38-39 
Územní správní jednotky v ČR; připomínka přetrvávající existence okresů (koncem roku 2002 zanikly 
pouze okresní úřady). Dílčí územní sladění, změny stávající územní, resp. okresní příslušnosti, odkaz 
na vyhlášku č. 513/2006 Sb. a další související předpisy (ke vzniku obcí s rozšířenou působností atd.). 
Tab. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 

by Pal Ulla 
Assessing fiscal risks through long-term budget projections 
Hodnocení fiskálních rizik prostřednictvím dlouhodobých rozpočtových projekcí 
OECD journal on budgeting, 2006, vol. 6, no. 1, p. 127-187 
Dlouhodobé rozpočtové projekce jsou teprve na počátku. Metoda popsaná v článku se nazývá "zdola 
nahoru" a měří budoucí fiskální problémy. Vzhledem k nejistotám nejsou dlouhodobé projekce příliš 
důvěryhodné: v článku se rozebírají hlavní důvody nejistot a jak k nim přistupovat. Ve většině zemí 
OECD je třeba současně zvážit jak nastavení penzijních reforem, tak i širší agendu reformy veřejného 
sektoru. V mnoha zemích bude potřebné provést reformu fiskální politiky, má-li být zajištěna fiskální 
udržitelnost.  - Bibliogr. 
 

 39



Dokumentace českého a zahraničního tisku          Informace odborné knihovny MF  
_______________________________________________________________________________________ 
 
by Barry Anderson, Teresa Curristine and Olaf Merk 
Budgeting in Norway 
Rozpočtový proces v Norsku 
OECD journal on budgeting, 2006, vol. 6, no. 1, p. 7-43 
Norsko poskytuje skutečně ojedinělý příklad dlouhodobého rozpočtového plánování. Úspěšně 
spravuje svá ropná aktiva a příjmy z ropy převádí do státního penzijního fondu, aby se dokázalo 
vyrovnat s rostoucími náklady na stárnutí obyvatelstva. Vláda má hlavní úlohu ve formulování 
rozpočtu prostřednictvím každoročních konferencí. Ministerstvo financí dlouhodobě poskytuje 
informace Parlamentu, který zaujímá silné formální postavení. Rozpočtový proces v Norsku se 
vyznačuje vysokou mírou manažerské pružnosti a odpovědnosti za výsledky. V článku se popisuje i 
úloha nižších úrovní vlády. 3 diagr., 6 vlož. boxů. - Bibliogr. 
 
Fiscal frustrations : the budget 
Fiskální frustrace : rozpočet 
The Economist, February 10th 2007, vol. 382, no. 8515, p. 45-46 
Americký prezident G. Bush předložil Kongresu návrh rozpočtu na r. 2008. Pomocí rozšíření 
daňových škrtů a snížení výdajů slibuje dosáhnout do r. 2012 vyrovnaného rozpočtu. Bushovy plány 
mají jen mizivou naději na schválení, i když obsahují několik dobrých nápadů, např. na reformu 
zdravotního programu Medicare. Graf, diagr. 
 
Dušan Kozovský 
Fiškálna decentralizácia a jej vplyv na vybrané makroekonomické indikátory 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 10, s. 1037-1052 
Vymezení a přehled názorů na fiskální decentralizaci. Zkoumání vlivu fiskální decentralizace na 
vybrané makroekonomické indikátory. 2 tab. - Angl. abstrakt - 62 lit. 
 
Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2007 
(Haushaltsgesetz 2007) : vom 21. Dezember 2006 
Zákon o sestavení spolkového rozpočtového plánu pro rozpočtový rok 2007 (Zákon o státním 
rozpočtu 2007) : z 21. prosince 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 28. Dezember 2006, Jg. 2006, Nr. 65, S. 3346-3363 
Znění   zákona  o   spolkovém   rozpočtovém  plánu  (státním   rozpočtu)   na  rok  2007  v   Německu 
z 21. prosince 2006. Tab. příl. Pozn. 
 
Alexander Plekhanov, Raju Singh 
How should subnational government borrowing be regulated? Some cross-country empirical 
evidence 
Jak regulovat výpůjčky nižších úrovní vlády? Empirické důkazy na základě mezinárodního 
srovnání 
IMF staff papers, 2006, vol. 53, no. 3, p. 426-452 
V rámci studií optimálního přístupu k řízení lokálních rozpočtových deficitů poskytuje uvedený 
příspěvek empirické výsledky pro mezinárodní srovnání úspěšnosti různých institucionálních 
uspořádání omezujících vládní výpůjčky. Využívá k tomu dat 43 zemí za období 1982-2000. Ukazuje 
též faktory, které ovlivňují vhodnost a efektivnost každého specifického uspořádání. 2 tab., 2 grafy, 
vzorce, tab. příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Pavel Páral 
Nejdříve škrty, potom daně : makroekonomika 
Euro, 2007, č. 6, s. 48-49 
Autor se zabývá strategií nového ministra financí Miroslava Kalouska. Upozorňuje na připravené 
návrhy zásadních změn v oblasti daní i na úsporná opatření, která by měla změnit trend ve vývoji 
mandatorních výdajů a pomoci řešit deficit veřejných financí. Rozsah daňových úlev přitom má 
záviset na úsporách dosažených ve výdajích.  Rubrika: Události 
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A. L. Kudrin 
O projekte federal'nogo bjudžeta na 2007 god 
O návrhu federálního rozpočtu na rok 2007 
Finansy, 2006, no. 11, s. 3-6 
Záznam vystoupení ruského ministra financí ve Státní dumě RF k návrhu zákona o federálním 
rozpočtu na r. 2007.  
 
Eduard Komárek 
Státní rozpočet a rozpočty územních samosprávných celků v roce 2007 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 6, střed. příl (8 s.) 
Veřejné rozpočty ČR; situace, základní změny a změny segmentů veřejných financí (veřejné zdravotní 
pojištění, privatizační fondy, státní fondy). Transformace prostředků EU. Hospodaření územních 
samosprávných celků, predikce hospodaření obcí a hl. m. Prahy v roce 2007. Predikce hospodaření 
krajů v roce 2007. Dotace ze státního rozpočtu rozpočtované pro územní samosprávné celky, dotace 
pro obce a hl. m. Prahu, ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa, dotace z ostatních 
kapitol státního rozpočtu. Dotace rozpočtované pro dobrovolné svazky obcí v roce 2007. Dotace ze 
státního rozpočtu rozpočtované pro kraje v roce 2007. 3 tab. 
 
Donata Riedel 
Steinbrücks Rotstift-Allergie 
Steinbrückova alergie na úsporné škrty 
Handelsblatt, 10.1.2007, Nr. 7, S. 4 
Peer  Steinbrück,  stručný  pracovní  a  osobní  profil  německého  ministra  financí  při   příležitosti 
60. narozenin. Nasměrování fiskální politiky.  
 
Stanislav Klazar 
Tax revenue prediction under condition of imperfect control over tax-collecting authority 
Predikce daňových příjmů v podmínkách nedokonalé kontroly daňových úřadů 
Acta oeconomica pragensia, 2006, roč. 14, č. 3, s. 48-62 
Příspěvek analyzuje možné důvody, proč státní instituce někdy záměrně nadhodnocují nebo 
podhodnocují odhady veřejných příjmů. Pomocí modifikovaného Danningerova modelu dokládá, že 
důvodem nadhodnocených předpovědí může být snaha motivovat instituce vybírající daně k vyšší 
efektivnosti. 2 tab., 2 grafy, vzorce, 2 příl. Pozn. -- Upozorňujeme na další příspěvky věnované teorii 
zastoupení v tomto čísle časopisu Acta oeconomica pragensia: J. Hlaváček, M. Hlaváček. "Principal - 
agent" problem in the context of the economic survival (Problém "principál - agent" při maximalizaci 
pravděpodobnosti ekonomického přežití), K. Janda. Agency theory approach to the contracting 
between lender and borrower (Smluvní vztah mezi věřitelem a dlužníkem z hlediska přístupu teorie 
zastoupení) aj. - Angl. a čes. res. - Lit. Rubrika: Agency theory 
 
by John M. Kim and Chung-Keun Park 
Top-down budgeting as a tool for central resource management 
Rozpočtování shora dolů jako nástroj centrálního řízení zdrojů 
OECD journal on budgeting, 2006, vol. 6, no. 1, p. 88-125 
Rozpočtování metodou shora dolů se objevilo v 90. letech jako reakce na rostoucí fiskální deficity. 
Ministerstva financí začala určovat pouze celkové výdajové stropy a rozhodování o podrobném 
přidělování zdrojů přenechala odvětvovým ministerstvům. Míra přenesení pravomocí a metoda 
určování výdajových stropů se v jednotlivých zemích OECD liší. V článku se popisují zkušenosti zemí 
s rozpočtováním shora dolů a jsou předloženy návrhy na využití této metody jako nástroje řízení 
centrálních zdrojů. Současně je tento přístup porovnáván s tradiční metodou rozpočtování zdola 
nahoru. 4 tab., 8 vlož. boxů. Vysvětl. - Bibliogr. 
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Zemědělství 

M. Vavrejnova, S. Lüpsik 
Some comparisons across Central and East European countries in terms the rural population 
living standard 
Některá porovnání zemí střední a východní Evropy vztahující se k životní úrovni venkovského 
obyvatelstva 
Agricultural economics, 2007, Vol. 53, No. 1, p. 36-44 
Studie popisuje a srovnává zaměstnanost, mzdy a ceny v zemědělství a dalších venkovských odvětvích 
v zemích střední a východní Evropy. Komentuje významný pokles produkce i zaměstnanosti v těchto 
odvětvích během transformace a zároveň upozorňuje na nedostatek statistických dat omezující 
možnosti srovnávání. 10 tab. Pozn. - Angl. a čes. res. - Lit. 
 

Životní prostředí 

Klaus Friedrich 
Das Biokraftstoffquotengesetz 
Zákon o kvótách pro ekologické pohonné hmoty 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 3, S. 133-135 
Německý zákon o zdanění energií (tj. např. k daňovým úlevám pro biopohonné hmoty a biopaliva) 
platí sice teprve od 1.8.2006, ale již od 1.1.2007 se v něm odrážejí změny ze zákona o kvótách 
biopohonných hmot, které se však netýkají pouze povinných kvót ekologických PHM. Přehled 
doprovodných  novelizací  tohoto  zákona,  které  mají  dopad  na  zákon  o zdanění elektřiny a zákon 
o ochraně proti imisím.  - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 

Životní úroveň 

Manfred Klose, Norbert Schwarz 
Einkommen sozioökonomischer Haushaltsgruppen : Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen 
Příjmy sociálně ekonomických skupin domácností : výsledky souhrnných národohospodářských 
účtů 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 12, S. 1296-1308 
Studie  přehledně  seznamuje  s   příjmovou  situací  a vývojem   příjmů  různých  skupin domácností 
v Německu v letech 1991-2005, a to na základě statistického zpracování výsledků souhrnných 
národohospodářských účtů. Popisuje koncepční přístup a databáze, sociálně ekonomickou strukturu 
domácností, disponibilní příjmy a jejich strukturu, vývoj čistých příjmů domácností aj. 5 tab., 4 grafy. 
Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
 
Paul Jorion 
Les raisons de l'endettement excessif des ménages américains 
Důvody nadměrného zadlužení amerických domácností 
Problemes économiques, 2006, no 2912, p. 42-47 
USA, kde od 80. let 20. stol. je míra úspor domácností blízká nule, tvoří výjimku mezi západními 
zeměmi, kde je míra úspor nad 10 % normou. Někteří ekonomové vysvětlují tuto situaci optimismem 
co se týče hospodářské perspektivy podněcující obvytelstvo spíš ke konzumaci, než k šetření. Jiní 
obviňují způsob výpočtu míry úspor, který neodráží skutečnost. Podle názoru autora příspěvku je 
zadlužení Američanů ve skutečnosti dávnou historií, která se váže ke kultuře zadlužování vlastní 
kolonizačnímu procesu země. Co se týče nového kontextu zadlužování po r. 1980, vysvětluje se 
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hlavně dvěma inovacemi v technologii finančních nástrojů: ratingem spotřebitelů a optimálním 
využíváním obytného domu jako zálohy na nové půjčky.  - Odkazy. 
 
Jiří Macháček ; zdroj ČSÚ 
Třetina domácností má problém vyjít s penězi 
Sondy, 2007, roč. 17, č. 7, s. 5 
Komentář k výsledkům studie ČSÚ "Příjmy a životní podmínky domácností ČR", členění domácností 
podle čistého měsíčního příjmu na osobu. Problém růstu režijních nákladů domácností, zatížení 
splátkami, problém bydlení, resp. dostupnosti hypoték. 3 tab. Rubrika: Sondy - trh a my 
 

Ostatní 

Bring back the Victorians : giving to charity 
Vraťte zpět viktoriány : dary pro charitu 
The Economist, February 17th 2007, vol. 382, no. 8516, p. 35-36 
Britská vláda zveřejnila plán na poskytování finančních prostředků univerzitám z peněz daňových 
poplatníků. V této souvislosti se rozebírá vztah Britů k charitě: v žebříčku bohatých zemí je Británie 
druhou nejštědřejší. Obecně však charity spoléhají na malé jádro bohatých dárců. 2 diagr. 
 
Jean-Michel Plassard et François Larré 
L'enseignant a travers le regard de la science économique 
Vyučující z pohledu ekonomické vědy 
Problemes économiques, 2006, no 2909, p. 39-44 
V době znalostní ekonomiky vystupuje do popředí důležitost výuky. Učitel, byť v jádru procesu 
výuky, je obvykle z pohledu ekonomů na okraji zájmu. Autoři vycházejí ze současných analýz a snahy 
o "ekonomizaci" učebního procesu a nabízejí studii k lepšímu pochopení interakcí a mechanismů 
přizpůsobení práce okolo ústřední postavy učitele v procesu "produkce učení". (Vývoj zájmu o "input" 
ve vzdělávání. Učitel jako faktor fungování "produkce vzdělávání". Nabídka a poptávka po učitelích, 
nebo trh s učiteli? Odměňování - započtení úsilí učitele, měření výkonnosti učitele.)  
 
Pierre Lepetit ... [et al.] 
Experts et "think tanks", quel modele de conseil? 
Experti a "think tanky" - jaký model poradenství? 
Problemes économiques, 2006, no 2912, p. 1-31 
Soubor článků k problematice "think tanků" - TT (skupin expertů zabývajících se interdisciplinárním 
výzkumem, především pro spoluvytváření veřejných politik). Vztahy mezi ekonomickými znaleckými 
posudky a politickou činností jsou složité. Vzhledem k velkému objemu znalostí v moderních 
společnostech mohou TT hrát významnou roli tím, že podporují pluralismus myšlenek a zvyšují 
účinnost expertiz. Kolébkou TT ("mozkových trustů") jsou USA a do Evropy se šířily především přes 
instituce vázané na anglosaskou kulturu. Země jako např. Francie pohlížejí na TT se zvědavostí a 
nedůvěrou, koneckonců jen uvedený termín jednoduše přeložit, aby byla vystižena plně reálná 
podstata, je téměř nemožné. Přesto se i zde začínají TT rozvíjet a nabízejí novou formu účasti na 
politickém i hospodářském životě. Příspěvky se zaměřují na roli TT obecně, na vývoj ve Francii 
(znalecké posudky a poradenství - ZP - představují centralizovaný a elitářský model) a v Německu 
(disponuje bohatou sítí nezávislého poradenství, ale chybí účinná integrace v procesu politického 
rozhodování). Dále jsou porovnávány tři poradenské instituce: Council of Economic Advisers (CEA) 
v USA, Sachverständigenrat (SVR) v Německu a Conseil d'analyse économique (CAE) ve Francii. 
(Navzdory globalizaci v ekonomii zůstávají poradenské orgány vázány na své prostředí ve smyslu 
zákonném, institucionálním i společenském.) Poslední příspěvek se zaměřuje na konečnou účinnost 
poradenství  TT  a opírá  se  o  nedávné  reformy  "ochranářského  státu"  ve  Švédsku,   Německu    a 
v Nizozemsku. Grafy, tab., vlož. boxy. - Lit. Rubrika: Dossier 
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traduit de l'anglais par François Boisivon 
La naissance du philanthrocapitalisme 
Zrození filantrokapitalismu 
Problemes économiques, 2006, no 2912, p. 37-41 
Před sto lety napsal slavný Andrew Carnegie své Evangelium bohatství (The Gospel of wealth), 
klasické dílo filantropie. A dnes má své následovníky - nejbohatší muž Ameriky, ne-li celého světa, 
Bill Gates oznámil, že od r. 2008 se bude zcela věnovat řízení nadace, kterou založil se svou ženou. 
Další americký miliardář, Warren Buffett, nezůstal pozadu a věnoval nadaci značný díl svého jmění - 
31 mld. dolarů. Filantropii se daří, zvlášť v USA, kde je velké množství charitativních iniciativ. Noví 
filantropové se však vzdalují od tradičních metod řízení nadací a hledají způsob, jak zvýšit účinnost 
struktury nadací jak finančně, tak sociálně a uskutečnit tak sen o nastolení filantrokapitalismu. Vlož. 
box. - Odkaz. - The birth of philanthrocapitalism (Orig.). The Economist, 25.2.2006. 
 
Gideon Rachman 
Notes on a scandal: how to clean up campaign finance 
Poznámky ke skandálu: jak vyčistit financování volebních kampaní 
Financial Times, 6.2.2007, no. 36299, p. 11 
Zaměřeno na otázku financování politických stran a volebních kampaní. Příklady skandálů kolem 
politického financování v Evropě a USA.  
 
Hiroatsu Nohara 
La réforme de la recherche publique au Japon : une rénovation en cours 
Reforma státního výzkumu v Japonsku 
Problemes économiques, 2007, no 2914, p. 42-48 
Japonsko přestálo patnáctiletou krizi a pevně se rozhodlo věnovat vše na to, aby mohlo čelit 
mezinárodní hospodářské soutěži. Jádrem této strategie je reforma státního výzkumu. Cíl je velmi 
ctižádostivý - dostat zemi na světovou vedoucí pozici. Státní činitelé předpokládají vytvořit rychle 
třicítku  univerzit,  které  budou  "nejlepší  na  světě". Mezi  univerzitami a průmyslem byly vytvořeny  
smluvní vztahy a byla zavedena nová rámcová pravidla pro výzkum, jako např. samostatné řízení 
rozpočtu, personálu a využití patentů, povinnost vykazovat výsledky, rentabilitu patentů či nezatěžovat 
vědce byrokratickým úřadováním. 2 grafy. - Odkazy. 
 
Michael Schrage 
Charity needs a better foundation 
Charita potřebuje lepší základ 
Financial Times, 15.2.2007, no. 36307, p. 13 
Zaměřeno na otázku řízení a hospodaření charit a dalších veřejně prospěšných organizací. Podniky 
zařazené v současném indexu Nasdaq nebo FTSE jsou paradoxně daleko transparentnější a 
odpovědněji řízené než typická bohatá nadace nebo charita. Dobré úmysly by podle autora neměly 
omlouvat málo odpovědné řízení. Otázkou je také účelnost využívání vložených prostředků.  
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ZKRÁCENÉ PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 

Neues EU-Gesetz soll den Wettbewerb und den Anlegerschutz stärken 
Nový zákon EU má posílit konkurenci a ochranu investorů  
Auszüge aus Presseartikeln, 3. Januar 2007, Nr. 1, S. 18. 
 
O směrnici EU o trzích finančních nástrojů (MiFID – Markets in financial instruments directive) se ve 
finančním světě mluví už delší čas; v roce 2007 se stane realitou. Do konce ledna musí být 
implementována do národního práva členských zemí EU, od 1. listopadu už bude třeba se jejími 
ustanoveními řídit. Nová právní úprava ruší směrnici o obchodování s cennými papíry z roku 1993, 
neboť již byla překonána rychlým hospodářským a technologickým rozvojem finančních trhů. 
Směrnice MiFID je považována za úhelný kámen Akčního plánu finančních služeb Evropské komise, 
který má za cíl vytvoření jednotného trhu ve finančních službách a položení nového právního základu 
pro obchodování s cennými papíry. Obsahově se zaměřuje na posílení ochrany investorů a na zvýšení 
konkurence – i přeshraniční – mezi poskytovateli služeb. 
 
Oproti dosavadní směrnici se rozšiřuje oblast působnosti: kromě obchodníků s cennými papíry, burz a 
bank (pokud poskytují služby týkající se obchodování s cennými papíry či investování) se nově do 
sféry úpravy této směrnice dostávají i služby finančních poradců. Okruh finančních nástrojů se též 
rozšiřuje – od klasických cenných papírů a derivátů též mimo jiné na komoditní deriváty. Výraznější 
harmonizace předpisů a jasnější vymezení pravomocí regulátorů v zemích původu i určení mají přispět 
k rozšíření působnosti „evropského pasu“ pro finanční firmy: na základě zapsání do obchodního 
rejstříku jejich země původu mohou tyto firmy podnikat na území celé EU. 
 
Ruší se dosud na národní úrovni uznávaná povinnost uskutečňovat zejména malé obchody s akciemi 
prostřednictvím burz (concentration rule). V budoucnu mohou být obchody realizovány v rámci celé 
EU nejen na regulovaných trzích (burzách), ale i přes multilaterální obchodní systémy (MTF), 
případně interní cestou. Příkladem pro MTF je společná evropská obchodní platforma, jejíž zřízení 
ohlásilo v listopadu sedm velkých bank, mezi nimi UBS a Credit Suisse. Realizace interní cestou 
znamená, že banky nebo jiné investiční společnosti vzájemně zúčtovávají kontrakty zákazníků mezi 
sebou,  aniž   by  využily  burzu  nebo  MTF.   V  odborném  žargonu  se  u  těchto   subjektů    mluví 
o „systematische Internalisierer“ (soustavném upřednostňování vnitřního vyrovnání) – pokud tak činí 
často, systematicky a organizovaným způsobem.  Spolu se zlepšením „evropského pasu“ by mělo 
zrušení povinnosti obchodovat na burze posílit konkurenci mezi poskytovateli služeb. 
 
Na druhé straně obsahuje MiFID mezi jiným i předpisy o transparentnosti, a to před obchodováním i 
po něm. Tyto předpisy by měly vytvořit srovnatelné konkurenční podmínky pro burzy, MTF a interní 
realizace. I tato třetí skupina musí za určitých podmínek zveřejňovat závazné kursové nabídky, 
minimálně pokud jde o akcie. Po uskutečnění obchodu s akciemi mají burzy, MTF i interní obchodníci 
povinnost zveřejnit ve stanovené době objem, kurs a časový údaj o obchodu. Další pravidla MiFID 
upravují třeba zacházení v případě konfliktu zájmů u investičních firem.   
 
Informační a poradenská povinnost vůči zákazníkům bude napříště odstupňována podle profesionality 
a úrovně vědomostí investora. MiFID uvádí kritéria pro klasifikaci zákazníků:  přitom rozlišuje mezi 
drobnými investory, kteří nejsou profesionály v oboru investování a vyžadují vyšší míru ochrany a 
mezi profesionálními zákazníky (jde například o investiční společnosti, pojišťovny apod.). Nejnižší 
míru ochrany představuje třetí kategorie - tzv. způsobilá protistrana, nejsofistikovanější skupina 
investorů a účastníků trhu.   K centrálním bodům úpravy ochrany investorů patří povinnost 
obchodníků s cennými papíry učinit všechny kroky, které povedou k nejlepšímu možnému výsledku 
(„best execution“). Firmy musí realizovat pokyny zákazníka při pečlivém zohlednění důležitých 
faktorů (ceny, náklady, rychlost) a svědomitě vybírat, kde a jakým způsobem obchod uskuteční.   
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Směrnice MiFID byla vyhlášena na jaře 2004 Evropským parlamentem a Radou ministrů členských 
států EU, a to na základě návrhu Evropské komise z podzimu 2002. Nicméně mnoho podrobností 
důležitých pro vlastní realizaci předpisů bude ustanoveno až později, neboť legislativní řízení EU 
probíhalo v případě  MiFID podle pravidel A. Lamfalussyho. Jde o snahu o zjednodušení a urychlení 
složitého a zdlouhavého legislativního postupu, upravujícího v první fázi – jako výsledek společného 
zákonodárného procesu Rady a Parlamentu – jen základní principy. Prováděcí předpisy naopak 
vznikají ve druhé fázi v rámci spolupráce Evropské komise s expertními grémii členských států a 
Evropským parlamentem. Na této druhé úrovni se  v budoucnu budou provádět i další úpravy. 
V současnosti platné detaily ke směrnici MiFID byly publikovány v nařízení EK a ve směrnici EK, 
které byly zveřejněny v září 2006.    
 
Zatímco nařízení EU je přímo aplikovatelné, směrnici je třeba transponovat do národního práva 
členských zemí EU. Tím je dán i určitý prostor pro přizpůsobení se národním podmínkám té které 
země. Z pohledu oboru se tu ale skrývají i nebezpečí: směrnice MiFID s velkou pravděpodobností 
nebude interpretována ve všech 27 členských zemích rozšířené EU na stejné úrovni nároků a 
požadavků. Kromě toho mnohé členské země EU vykazují při zapracování unijních směrnic do 
národních zákonů občas sklon k určité idealizaci předpisů EU, což může vést k růstu byrokratické 
zátěže bez pozitivního dodatečného užitku. V případě směrnice MiFID nelze v současné době ještě 
přesně odhadnout, jak budou národní směrnice vypadat. Odborníci se proto obávají, že čas na 
přizpůsobení bude příliš krátký. 
 
Je nesporné, že kompletní směrnice MiFID nutí finanční svět k obsáhlé harmonizaci způsobů realizace 
obchodů i používaných informačních technologií, či dokonce zvolených strategií obchodování. To je 
zejména ve fázi přestavby spojeno s náklady, což se nakonec stalo hlavním tématem debaty 
londýnského finančního centra. Podle studie zveřejněné britským orgánem dozoru FSA by mohly 
pouhé jednorázové náklady představovat  pro britské firmy výdaje od 877 mil. liber po 1170 mil. liber. 
K tomu odhaduje studie běžné náklady na cca 100 mil. liber ročně, přičemž přímý roční přínos 
z nejpravděpodobnějšího scénáře je odhadován na 200 mil. liber. 
 
Charlie McCreevy, komisař odpovědný za vnitřní trh EU, dává k úvaze, že i podle studie FSA přínosy 
převáží náklady a že při započtení sekundárních i terciárních zisků díky větší soutěži bude i doba 
potřebná k dosažení čistého zisku daleko kratší. Rovněž odborníci stojící mimo EU poukazují na 
skutečnost, že kromě požadavku harmonizace přináší MiFID i nové možnosti. Je na podnicích, jak jich 
dokáží využít. Kdo se jako první dokáže postavit na startovní čáru, získá nejvíce výhod.     
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 
 
 
Malte Fischer 
Home sweet home 
Domove, sladký domove 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 7, S. 46 
 
Domy v Německu jsou podhodnocené – mohlo by se to však brzy změnit 
 
Většina Němců má stále velký sen: bydlet ve vlastním. Jen menší polovina (necelých 40 procent) si 
zatím toto přání splnila. V ostatních zemích Evropy však už dávno ve vlastním domě bydlí většina 
občanů a většině z nich se také investice „do betonu“ vyplatila, neboť po celé Evropě ceny domů 
v posledních letech rostou. Zvlášť výrazně se růst cen projevil ve Španělsku a Velké Británii, kde se 
ceny v letech 1996-2006 zvýšily ročně o 10,6 a 10,8 procenta. Výrazného nárůstu svého majetku - 
tedy hodnoty domů - dosáhli majitelé v Nizozemsku (9,4 procenta), ve Francii (8,7 procenta) a v Itálii 
(6,0 procenta). Na rozdíl od Německa; tam si totiž majitelé, kteří zakoupili dům v polovině 90. let, 
měli raději peníze uložit na vkladní knížku, na ní by totiž rozhodně docílili vyššího výnosu - protože 
od té doby ceny nemovitostí po celém Německu stagnovaly. 
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Tyto extrémní rozdíly v evropských cenách nemovitostí nelze zásadně zdůvodnit, což ukazuje aktuální 
studie Bank of America, která srovnává ceny domů s fundamentálně odůvodněnými změnami cen 
v jednotlivých zemích. Za fundamentálně odůvodněné považují ekonomové banky  takové cenové 
změny, které zaručují, že pro kupce domů při daném úrokovém a  mzdovém vývoji zůstává zachován 
konstantní podíl dluhové služby na příjmech. Pokud např. vzrostou příjmy, odůvodňuje to zvýšení 
zátěže dluhové služby i vyšší kupní cenu. Také při klesajících hypotečních úrocích mohou ceny domů 
růst, protože mohou být vyšší úvěry, aniž by rostla dluhová služba. 
 
Z toho vyplývá, že ceny domů ve Velké Británii by bývaly mohly fundamentálně růst  pouze o 4,6 
procenta ročně, tj. o 6,2 procenta pomaleji než tomu bylo ve skutečnosti. Naproti tomu v Německu by 
místo stagnace byl odůvodněný roční růst cen domů o 3,9 procenta. Důvodem pro to je pokles 
hypotečních úroků o cca dva procentní body, který podpořil čerpání vyšších úvěrů. Podle propočtu 
ekonomů Bank of America jsou celkově ceny domů v Německu v období 1996-2006 50 procent pod 
odpovídající hodnotou - za to údajně může jednak boom v oblasti nemovitostí v důsledku 
znovusjednocení, kdy ceny domů v Německu už v první polovině devadesátých let dosáhly horentních 
výšek a průměrná cena za m2 bytové plochy se v roce 1996 vyšplhala na cca 2 206 eur, což byl zhruba 
dvojnásobek cen ve Francii, Itálii či Nizozemsku. To mnohé investory přimělo odklonit se od 
Německa a dát přednost koupi domů v jiných evropských zemích -  k opravdovému boomu pak došlo 
ve středomořských zemích. Mezitím dosáhla průměrná cena m2 (u domů) ve Španělsku 1937 eur, což 
je jen o necelých 270 eur méně než v Německu, cena m2 u nemovitostí ve Francii je dokonce o cca 
380 eur vyšší než v Německu.  
 
Druhým důvodem rozbíhavých cen domů je rozdílný přírůstek v počtu obyvatel, který ovlivňuje 
poptávku po bydlení. Zatímco v Německu v období let 1996-2006 se počet obyvatel zvýšil pouze o 0,5 
procenta, procentní přírůstek ve Španělsku (5,1), Francii (4,8), Velké Británii (3,5) byl výraznější, i 
když v důsledku značného počtu přistěhovalců. 
 
Z toho lze vyvodit dva závěry. Za prvé by v Evropě mělo dojít k rozsáhlému vyrovnání cen domů, což 
mluví pro srovnávání cen domů v Německu v příštích letech s ostatními evropskými zeměmi. A dále 
pak by střednědobé očekávání poklesu počtu obyvatel v Německu mohlo přibrzdit ceny nemovitostí. 
Mají-li tedy v příštích letech na trhu nemovitostí převážit oživující síly, je potřeba zabránit 
předvídanému úbytku obyvatel důležitými kroky: menšími daněmi, slabší regulací, politikou na 
podporu rodin s dětmi a také aktivní selektivní přistěhovaleckou politikou. 
 
Zpracovala M. Beránková 
 
 
Desmond Lachman 
The real reforms needed to secure the euro’s future 
Jaké skutečné reformy jsou zapotřebí k zajištění budoucnosti eura 
Financial Times, 1.3.2007, p. 13 
 
S tím, jak euro posiluje, převládl v hlavních městech Evropy v otázce dlouhodobé životnosti měny 
nezdravý pocit uspokojení. Trhliny v samotných základech eura se sice rozšiřují, ale evropští 
národohospodáři dál slepě oslavují jeho hvězdný okamžik, místo aby věnovali sebemenší pozornost 
jeho dlouhodobějším slabinám. Díky jejich chování je stále pravděpodobnější, že bude učiněno příliš 
málo a příliš pozdě na to, aby se euro dostalo na udržitelnější základ, který by mohl zajistit jeho 
přežití.  
 
Pýchu tvůrců evropské hospodářské politiky na svoji měnu po sedmi letech existence lze lehce 
pochopit. Koneckonců evropské dlouhodobé úrokové sazby jsou značně nižší než v USA, inflace 
v Evropě je stabilizovaná a euro je nyní na mezinárodním měnovém trhu mnohem silnější než v době 
svého zavedení. A kdyby ani to nebyl dostatečný důvod k hrdosti, pak euro nyní pohodlně nahradilo 
dolar coby vedoucí měnu světa na mezinárodním trhu dluhopisů.  
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Při bližším zkoumání narušených základů eura se však zjistí, že dnešní hrdost evropských politiků na 
svoji měnu by mohla být dalším příkladem pýchy předcházející pád, protože jednotlivé země eurozóny 
se stěží vyvíjejí směrem, který předpokládali její zakladatelé. Nevyvíjejí se ani směrem, který je 
potřebný pro přežití měny.  
 
V době  zavedení  eura  převládala  naděje,  že  přijetí  jednotné  měny přiměje všechny členské země 
k větší disciplíně v oblasti veřejných financí a k úsilí o větší konkurenceschopnost svých trhů práce a 
produktů. To, že země přišly o snadný způsob obnovování ztracené konkurenceschopnosti 
prostřednictvím devalvace kurzu, bylo spojeno s nadějí, že je to přinutí reformovat svůj trh práce a 
provést radikální tržní reformy. 
 
Při pohledu na pokračující nezvládnutelný vývoj mezd a cen v Řecku, Itálii, Portugalsku a Španělsku 
od r. 1999 je možné odpustit myšlenku, že v těchto zemích se navzdory přijetí eura změnilo jen málo. 
Za krátkou dobu sedmi let se těmto zemím podařilo ztratit 30 až 45 % mezinárodní 
konkurenceschopnosti vůči Německu. To se již výrazně projevuje na hospodářském růstu Itálie a 
nevěstí nic dobrého pro prosperitu zemí kolem Středozemního moře, zvláště praskne-li bublina cen 
nemovitostí ve Španělsku.  
 
Dalším příznakem toho, že něco ve fungování jednotného měnového systému není v pořádku, jsou 
rozdílné pozice běžného účtu platební bilance jednotlivých zemí. Zatímco Německo nyní vykazuje 
přebytek běžného účtu ve výši kolem 4 % hrubého domácího produktu, Řecko, Španělsko i 
Portugalsko mají v současnosti schodek mezi 8 až 10 % HDP. Tato nerovnováha běžných účtů je 
nejvyšší mezi zeměmi OECD a nejeví žádné bezprostřední znaky zmírnění.  
 
Rozvírání nůžek v relativních výkonech obchodu mezi jednotlivými evropskými zeměmi by 
znamenalo jen málo, kdyby eurozóna byla správně fungující měnovou unií se skutečnou mobilitou 
trhu práce a flexibilitou cen a mezd. Koneckonců velké rozdíly ve výkonnosti obchodu mezi 
jednotlivými státy USA nevedou k velkým odchylkám v jejich nezaměstnanosti, protože mzdy se 
přizpůsobují a pracovní síla přesouvá. 
 
Většina studií však dochází ke smutnému zjištění, že eurozóně dnes chybí stejné základní kvality 
úspěšné měnové unie, jako jí chyběly v době zavádění eura. V důsledku je třeba očekávat, že 
nezaměstnanost vzroste v zaostávajících zemích na sociálně nepřijatelnou úroveň, což by časem mohlo 
vážně narušit politickou podporu eura.  
 
Znepokojení by měla vyvolávat zejména skutečnost, že ztráta konkurenceschopnosti z minula se 
projeví v budoucnosti na perspektivách růstu Řecka, Itálie a Portugalska, které zoufale potřebují 
rychlejší růst k vyřešení špatného stavu svých veřejných financí. V tomto smyslu vzhledem ke svému 
relativnímu hospodářskému významu vyčnívá Itálie, jejíž veřejné finance představují riziko pro 
dlouhodobé zachování eura ve své současné podobě.  
 
Navzdory příznivému globálnímu prostředí a dramatickému poklesu nákladů na půjčky od doby 
vstupu do měnové unie se Itálii nepodařilo zkrotit svůj veřejný deficit. Vzhledem k politické 
nestabilitě se jí to zřejmě nepodaří ani v nejbližší době. V důsledku toho zůstává veřejný dluh Itálie 
nad 100 % HDP a ještě více znepokojující je skutečnost, že jeho poměr k HDP má stoupající tendenci. 
To nutně vyvolává vážné otázky o dlouhodobé udržitelnosti italských veřejných financí, zvláště když 
zvážíme, že trhy nezůstanou v otázce oceňování italského veřejného dluhu napořád tak shovívavé.  
 
Mimořádně příznivé globální prostředí v posledních pěti letech zalepilo trhliny v základech eura. 
Historie varuje, že by bylo vážnou chybou, kdyby evropští národohospodáři počítali s udržením těchto 
podmínek donekonečna. Místo vychloubání se s úspěchem eura by raději měli provést skutečné 
reformy trhu práce a produktů, které by mohly být pevnějším základem pro jednotnou měnu. 
 
Zpracovala Mgr. M. Tichá 
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