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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 květen). 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/bulletin.php

 
V tomto čísle jsou z českých titulů    podchycena např. témata: zavedení mýta i pro  

osobní  auta  v  ČR,   hodnocení  podmínek  podnikání  v  České  republice,   nálezy z  kontrol  
finančních úřadů,  právo Evropské unie ve vztahu k národním zájmům ČR  a  monetární 
teorie   cyklu v souvislosti s  dluhovým problémem a    finanční krizí.  

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např. na  články týkající se 
světového hospodářského výhledu pro rok 2007,   ekonomické transformace  a role 
oligarchických vlastnických práv v Rusku,   vlastnictví podniku,  kontroly a výkonnosti ve 
firmách po privatizaci (v ČR), rozdílného hospodářského růstu v zemích eurozóny, četnosti 
výskytu eura v zemích střední a východní Evropy a  pětiletého fungování eura v Rakousku. 
          V další části  Informací Vám nabízíme překlady, a to  Soukromé domácnosti mají více 
peněz (výsledky spotřebitelského průzkumu prováděného Spolkovým statistickým úřadem ve 
Švýcarsku a zpětný pohled na spotřebitelské zvyklosti švýcarských domácností za posledních 
100 let), Papír zůstává (elektronické podání daňového přiznání v Německu) a  Politické cíle, 
hospodářské prostředky (pohled na  historický vývoj Evropské unie). 

 
 Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete.  
   

      
 
 

Mgr. A. Sahánková 
     VO 303 
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Daně 

Ursula Förster 
Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer nach die Unternehmensteurreform 
2008 
Započtení živnostenské daně do daně z příjmů po reformě podnikových daní platné od roku 
2008 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 14, S. 760-764 
Význam započtení živnostenské daně do daně z příjmů vzroste od roku 2008 (kdy začne realizace 
reformy podnikových daní), kdy už nebude živnostenská daň odpočitatelná coby podnikový výdaj a 
kompenzace resp. faktor započtení bude v § 35 zákona o dani z příjmů zvýšen na hodnotu 3,8. 
Příspěvek analyzuje snížení zátěže v důsledku plánované úpravy a věnuje se také otázce převisu 
započtení a důvodům jeho vzniku. 7 tab. Pozn. - Lit. 
 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b, § 9 Abs. 5 und § 
10 Abs. 1 Nr 7 EStG - Neuregelung durch das StÄndG 2007 : BMF-Schreiben vom 3.4.2007 - IV 
B 2 - S 2145/07/0002 [2007/0141554] 
Náklady  na  domácí  pracovnu podle § 4 odst. 5 věty 1 č. 6b, § 9 odst. 5 a § 10 odst. 1 č. 7 zákona 
o dani z příjmů - nová úprava zákonem o daňových změnách 2007 : přípis Spolkového 
ministerstva financí z 3.4.2007 - IV B 2 - S 2145/07/0002 [2007/2141884] 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 16, S. 883-886 
K zásadám odpočtu nákladů na domácí pracovnu v Německu. Definice pojmu domácí pracovna, typy 
výdajů spojované s domácí pracovnou, typy podnikových a profesních činností, které jsou/mohou 
být/nejsou soustředěny na domácí pracovnu. Využití domácí pracovny: k docílení rozdílných příjmů, 
větším počtem daňových poplatníků, ke vzdělávacím účelům.  
 
Turlough O'Sullivan 
Business is blind to the risks of a shared tax system 
Podniky jsou slepé vůči rizikům společného daňového systému 
Financial Times, 15.5.2007, no. 36382, p. 11 
Komisař  EU   pro  daňové  otázky  László  Kovács  hodlá  do  konce  roku  2008  prosadit   legislativu 
k harmonizaci daňového základu podniků. Autor článku varuje podnikovou sféru před takovým 
režimem.  
 
Pavel Nesnídal 
Daň z nemovitostí v Německu 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 4, s. 23-24 
Stručně k dani z pozemků (agrární, stavební) a k dani z nabytí nemovitosti v Německu. Vybírání a 
výpočet daně z pozemků, sazby daně (doplněno příkladem). Vyměřovací základ daně z nabytí 
nemovitosti, osvobození od daně z nabytí nemovitosti.  
 
Tomáš Břicháček 
Daňová harmonizace versus svoboda a demokracie 
Revue Politika, 2007, roč. 5, č. 3, s. 26-28 
Současný stav harmonizace daní v EU. Argumenty zastánců i odpůrců daňové harmonizace. Autor 
všechny názory shrnuje a dochází k závěru, že koncept daňové harmonizace je třeba odmítnout.  
 
František Mašek ; [přispěla] Dana Trezziová 
Daňové kotrmelce : investice 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 16, s. 76-78 
K chystané daňové reformě v ČR, zejména pak k návrhu novely zákona o daních z příjmů. Ten 
předpokládá, že výnosy z cenných papírů, držených alespoň půl roku, již nebudou osvobozeny od 
daně. Podrobněji k plánovanému zrušení časového testu (očekávaný výnos, postoj MF, kritické 
názory). 1 tab. 
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Václav Benda 
DPH v pojišťovnictví 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 9, s. 10-15 
K problematice uplatňování DPH v pojišťovnictví. Vymezení daňových subjektů a jejich registrace, 
vymezení předmětu daně a místa plnění, osvobození od daně u pojišťovacích činností, odpočet daně. 
Doplněno příkladem.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Václav Benda 
DPH ve zdravotnictví a sociální péči. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 8, s. 12-15 
K  uplatňování   DPH  v  oblasti  zdravotnictví  a  sociální  péče.  V této  části  příspěvku    především 
o podmínkách, za nichž jsou služby zdravotní péče osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně.  
Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Konstantin Lozev 
EU accession and the Bulgarian tax system 
Vstup do EU a bulharský daňový systém 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 4, p. 193-199 
V souvislosti se vstupem Bulharska do EU se rozebírá daňový systém země a jeho soulad s acquis 
communautaire.  Vysvětl. - Odkazy. 
 
Josef Šrotýř 
Exekuce movitých a nemovitých věcí 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2007, roč. 5, č. 2, s. 14-21 
K otázce, zda správce daně může nařídit exekuci movitých a nemovitých věcí a jak je takový výkon 
rozhodnutí v praxi (a v režii správce daně) realizován.  
 
Harmony and discord : a common EU tax base 
Shoda a nesvár : společná daňová základna EU 
The Economist, May 5th 2007, vol. 383, no. 8527, p. 78-79 
Zaměřeno na otázku harmonizace daní v EU - argumenty pro a proti. Plán dalšího postupu.  Rubrika: 
Finance and economics 
 
Rüdiger Philipowski 
Ist die Untervermittlung von Krediten steuerfrei? : Schlagabtausch im Verfahren vor dem 
EuGH 
Je druhotné zprostředkování úvěrů osvobozeno od daní? : výměna názorů při soudním sporu 
před Evropským soudním dvorem 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. April 2007, Jg. 56, Heft 8, S. 285-290 
Autor upozorňuje na soudní spor, při kterém se u Evropského soudního dvora řešila problematika 
osvobození od daně z obratu při druhotném zprostředkování úvěrů. Seznamuje se stavem věci a uvádí 
argumenty a protiargumenty rozdílného chápání této úpravy podle evropského práva, které je zejména 
v Německu předmětem bouřlivých diskusí.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Christian Ramthun, Eva Haacke 
Mafia-Ware 
Mafiánské zboží 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 18, S. 22-28 
Zvýšení tabákové daně v Německu podporuje organizovanou kriminalitu a pro fiskál znamenalo ztrátu 
příjmů ve výši 4,2 mld. eur z titulu tabákové daně a DPH za loňský rok, prognóza ztráty v roce 2007 je 
ve  výši  cca  5,6  mld.  eur.  2  grafy,  tab.  Zkrácený  překlad  viz  Informace  odborné knihovny MF 
č. 7/2007. 
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Ivo Rýc 
Mýto i pro osobní auta : silniční doprava 
Euro, 2007, č. 20, s. 84-85 
Autor upozorňuje, že uživatelé silniční infrastruktury musejí výrazně zvýšit platby za její užívání. 
Dokládá, že systém výkonového zpoplatnění dálnic a rychlostních komunikací pro nákladní vozidla 
nad dvanáct tun (platný v ČR od roku 2007) je třeba rozšířit na zpoplatnění všech vozidel na všech 
silnicích. Opírá se o novelu evropské směrnice i o záměr vlády ČR o postupném snižování výdajů 
státního rozpočtu na výstavbu silnic, kterému by mělo odpovídat stanovení nových vyšších sazeb a 
rozšiřování systému poplatků. Graf. Rubrika: Hyde park 
 
Josef Šrotýř 
Nesplatná a dosud neuhrazená pohledávka v daňovém a konkurzním řízení 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 8, s. 32-34 
Na příkladu autor objasňuje povinnosti správce daně, hlavního daňového dlužníka a ručitele v případě 
prohlášení konkurzu. Doplněno odkazy na stanoviska NS.  Rubrika: Právo 
 
Thomas Wachter 
Neue Unsicherheit bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer : zugleich Anmerkung zum gleich 
lautenden Erlass der Länder vom 19.3.2007 
Nová nejistota u daně dědické a darovací : současně s poznámkou k zemskému výnosu 
z 19.3.2007 ve stejném znění 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 15, S. 821-824 
Daň dědická a darovací v Německu; 31.1.2007 prohlásil Spolkový ústavní soud současné právo 
dědické a darovací za neústavní a pro vypracování nové úpravy stanovil zákonodárcům lhůtu do konce 
roku 2008.  Rozhodnutím  soudu  však  vyvstalo  mnoho  dalších  otázek:  není  např. jasné, jak by se 
v  budoucnu měla zjišťovat hodnota nabytého majetku, či za jakých předpokladů a v jakém rozsahu je 
z pohledu ústavního práva přípustná daňová úleva u získaného majetku. Prozatímní platnost dosavadní 
právní úpravy, postoj daňové správy.  Pozn. - Lit. 
 
Adam Zalasiński 
New dividend taxation system in Poland 
Nový systém zdanění dividend v Polsku 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 4, p. 201-203 
Novelou zákona o dani z příjmu korporací byl v Polsku zaveden nový systém zdanění dividend. Nová 
ustanovení  vstoupila v  platnost 1. ledna 2007 a podstatně mění daňové prostředí pro přímé investice 
v Polsku. Ustanovení mohou i vést k určitým problémům s právem ES z hlediska některých smluvních 
partnerů.  Vysvětl. - Odkazy. Rubrika: What's going on in... : Poland 
 
Carlos Palao 
New income tax law and anti-fraud legislation in Spain 
Nový zákon o dani z příjmu a legislativa proti podvodům ve Španělsku 
Bulletin for international taxation, 2007, vol. 61, no. 4, p. 139-149 
Článek se zabývá dvěma významnými daňovými zákony, které přijal španělský parlament koncem 
roku 2006: novým zákonem o dani z příjmu a zákonem pro prevenci daňových podvodů. Zákon o dani 
z   příjmu   pozměňuje  předchozí  zákon  v   mnoha  ohledech  a  ovlivňuje  základní  strukturu   daně 
z osobních příjmů, a to zejména dvěma způsoby: přibližuje daň duálnímu modelu a přijímá klasický 
model zdanění dividend. Zákon pro prevenci daňových podvodů také mění některé zákony a obsahuje 
ustanovení speciálně zaměřená proti daňovým podvodům, ale i další, která se jen vzdáleně dotýkají 
daňových úniků.  Vysvětl. - Odkazy. 
 
Sylvia Dikmans 
New Netherlands corporate income tax provisions for 2007 
Nová ustanovení v nizozemské dani z příjmu korporací pro r. 2007 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 4, p. 158-166 
V článku se rozebírají nejvýznamnější změny v nizozemském zákoně o dani z příjmu korporací 
vyplývající ze zákona "Prací k zisku". Změny zahrnují snížení sazby korporační daně na 25,5 %, 
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zařazení pasáží týkajících se podílů na zisku a úroků a úpravu režimu osvobození od podílové účasti. 
V závěru je stručná zmínka o změnách v režimu srážkové daně z dividend.  Vysvětl. - Odkazy. 
 
Christian Ramthun, Cornelia Schmergal 
Nur ein Satz 
Jen jediná sazba 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 18, S. 30 
Příprava reformy daně dědické v Německu, k plánu vládní frakce CDU/CSU - navrhováno je zrušení 
všech dosavadních nezdanitelných částek, které má nahradit jednotná nezdanitelná částka a zavedení 
nižší jednotné daňové sazby pro všechny dědice v rámci jednotlivých tříd; v tomto návrhu se nepočítá 
s původním příslibem desetiletého snižování daňového dluhu. V tabulce porovnání návrhu s dosavadní 
úpravou. Tab. 
 
Lenka Pól Brožková, Lucie Vojáčková 
Posouzení převodních cen 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 16, s. 68-69 
K    problematice  chybně    nastavených   převodních  cen,  které vedou  k daňovým   doměrkům,    a 
k možnosti, jak tomu předejít. Dále k dosavadním zkušenostem s institutem závazného posouzení, 
který byl v ČR - v souladu s mezinárodní praxí - zaveden od 1. ledna 2006. Podrobněji o postupu 
daňového subjektu a o postupu správce daně, též k otázce zda podat či nepodat žádost o závazné 
posouzení.  
 
Igor Kotlán, Pavel Petr 
Potřebujeme korporátní daň? 
Ekonomická revue, 2007, roč. 10, č. 1, s. 53-61 
Zamyšlení  nad  potřebou  a  eventuální výší  korporátní  daně. Typy  korporátní daně, korporátní daň 
v ČR, harmonizace přímých daní v EU. 1 tab., 1 graf. - Angl. abstrakt - 49 lit. 
 
Wolfgang Birkenfeld, Christoph Wäger, Hun Chai 
Rechtsprechungsreport zur Umsatzsteuer: Praxisrelevante Entscheidungen des EuGH 
Zpráva o jurisdikci k DPH: rozhodnutí Evropského soudního dvora relevantní pro praxi 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 14, Beilage Nr. 3 (23 S.) 
Praktický přehled rozhodnutí Evropského soudního dvora k řízením ve věci DPH (seznam A obsahuje 
důležitá rozhodnutí s dopadem na právní praxi a legislativu v oblasti DPH, seznam B zahrnuje aktuální 
řízení podle příslušných německých předpisů, problematiky, označení spisu atd.).  
 
Ulrich Schreiber, Michael Overesch 
Reform der Unternehmensbesteuerung : eine ökonomische Analyse aus Sicht der 
internationalen Besteuerung 
Reforma zdanění podniku : ekonomická analýza z pohledu mezinárodního zdanění 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 15, S. 813-820 
Návrh zákona spolkové vlády na reformu podnikových daní předpokládá od roku 2008 snížení 
korporační daně, redukci odpisů a omezení cizího kapitálu (Zinsschranke - stanovení limitu odpočtu 
úroků; účelem je zabránit koncernům odepisovat vysoké úroky v Německu a zisky zdaňovat v zemích 
s nízkou sazbou). Očekává se pozitivní vliv těchto opatření na investiční činnost a také na zisky 
vykazované v Německu mezinárodně činnými podniky. Zdanění kapitálových společností z pohledu 
daňové  soutěže,  omezení  odpočtu  úroků  (zatím je upraveno § 8a zákona o korporační dani), změny 
v živnostenské dani. Tabulka dokládá např. účinek omezení v odpočtu úroků v závislosti na rozsahu 
zadlužení kapitálové společnosti nebo daňové plánování s úrokovou hranicí. 7 tab. Pozn. - Lit. 
 
Hana Schödlbauerová 
Scorpio se brání srážkové dani : judikát 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 19, s. 70-72 
K problematice zdaňování rezidentů a nerezidentů. Podrobněji k pozadí případu Scorpio a k verdiktu 
Evropského soudního dvora (který autorka označuje jako šalamounský). K možnosti postupu podle 
rozsudku ESD i v České republice a k některým nevyjasněným otázkám. 1 vlož. box. - Ve vlož. 
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příspěvku  s  názvem Svoboda volného poskytování služeb je uvedeno znění článků 49 a 50 Smlouvy 
o založení Evropského společenství, na něž se odvolávala společnost Scorpio. 
 
Helena Machová 
Slevy na dani - kdy je uplatnit? 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 9, s. 5-9 
Slevy na dani pro všechny poplatníky - fyzické i právnické osoby (slevy na zaměstnance se 
zdravotním postižením, registrační pokladny, investiční pobídky). Slevy na dani pro fyzické osoby 
(např. vyživované dítě, manžel s nízkými příjmy). Doplněno několika příklady.  Rubrika: Daně, 
dávky, poplatky 
 
Gregor Zorman 
The Slovenian tax reform 2006 
Slovinská daňová reforma v r. 2006 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 4, p. 204-207 
Slovinsko provedlo v r. 2006 daňovou reformu. V článku se rozebírají některé hlavní změny 
provedené v důsledku daňové soutěže a hospodářského růstu a požadavky práva ES.  Vysvětl. - 
Odkazy. Rubrika: What's going on in... : Slovenia 
 
Ivan Brychta 
Sportovní činnost, daň z příjmů a DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 9, s. 19-24 
Zdanění  příjmů  (výnosů) ze  sportovních činností daní z příjmů (fyzické i právnické osoby), zdanění 
u neziskových právnických osob, přijetí darů v souvislosti se sportovní činností, DPH u sportovních 
činností, sportovní činnost coby osvobozené plnění od DPH, skutečnosti důležité pro splnění 
povinnosti k DPH apod. Doplněno příklady.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Reuven S. Avi-Yonah 
Tax competition, tax arbitrage and the international tax regime 
Daňová soutěž, daňová arbitráž a mezinárodní daňový režim 
Bulletin for international taxation, 2007, vol. 61, no. 4, p. 130-138 
V textu se tvrdí, že mezinárodní daňový režim existuje a že jej tvoří síť daňových smluv i domácí 
daňové zákony hlavních obchodních partnerů. Dále se uvádí, že mezinárodní daňový režim je 
významnou součástí mezinárodního práva, jak se vyvíjelo ve 20. století. Na závěr jsou rozebírány 
otázky daňové soutěže a daňové arbitráže. Tab. Vysvětl. - Odkazy. 
 
Petr Symanek, Tomáš Brandejs 
Trojité ekologické daně 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 18, s. 66-67 
K novému systému ekologických daní v ČR. Podrobněji ke směrnici Rady 2003/96/ES, ke zvýhodnění 
obnovitelných zdrojů, k urychlené přípravě české legislativy (daň z elektřiny, pevných paliv a 
zemního plynu), k plánovaným osvobozením od ekologických daní apod.  
 
Joachim Englisch 
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung gesellschaftsrechtlicher Beteiligungen : Anmerkungen zum 
BMF-Schreiben vom 26.1.2007 
Obratové zdanění účastí z hlediska práva společností : poznámky k přípisu Spolkového 
ministerstva financí z 26.1.2007 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. April 2007, Jg. 56, Heft 8, S. 290-302 
Autor se zabývá obratovým zdaněním správy účastí podle práva upravujícího právní poměry 
společností a upozorňuje na kontroverzní témata související s holdingovými společnostmi. V této 
souvislosti uvádí přípis Spolkového ministerstva financí z 26.1.2007, který se při řešení sporných 
otázek přiklonil k restriktivnímu výkladu. Autor kriticky analyzuje tento přístup z hlediska jeho 
důsledků pro odpočet daně z obratu.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
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Peter Fischer 
Unorthodoxe Überlegungen zur Verfassungsarchitektur Europas am Beispiel des Falles 
"Stauffer" 
Neortodoxní úvahy o konstrukci evropské ústavy na příkladu kauzy "Stauffer" 
Finanz-Rundschau, 20. April 2007, Jg. 89, Heft 8, S. 361-368 
Autor zvažuje základní principy připravované evropské ústavy v kontextu tradičních pravidel německé 
občanské společnosti. Na příkladu rozhodnutí Evropského soudního dvora z 20.12.2006 - R 94/02 ve 
věci Centro di Musicologia Walter Stauffer ukazuje rozpornost pojetí evropského a německého práva 
obecně prospěšné činnosti a zasazuje celý problém do širšího kontextu faktické obtížnosti správy 
sociálního a daňového práva na celoevropské úrovni.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatnění DPH u bytů 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 8, s. 23-27 
Sazba DPH u stavebních prací, nájem bytu podle § 56 zákona o dani z přidané hodnoty, finanční 
pronájem bytu z hlediska DPH, zahrnutí příjmů nebo výnosů z nájmu bytu do obratu, přeúčtování 
elektřiny, tepla, plynu, vody a služeb souvisejících s nájmem bytu, převod bytu.  Rubrika: Daně, 
dávky, poplatky 
 
Martin Purkyt 
Úprava vrácení daně z přidané hodnoty : rozsudek Soudního dvora Evropského společenství ze 
dne 15.3.2007, C-35/05 
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 4, s. 66-68 
K  vybraným  článkům  Osmé  směrnice  ES  a  Šesté  směrnice  ES týkajícím se úpravy vracení daně 
z    přidané  hodnoty  a  společného   systému  daně  z   přidané  hodnoty, dále  k   podstatě  případu a 
k rozhodnutí ESD. Doplněno odkazem na úplné znění rozhodnutí.  
 
Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2007, č. 9 
Příspěvek seznamuje s některými případy, které v poslední době zaregistrovaly finanční orgány. 
Podrobněji např. k oblasti dodržování platných předpisů pro registraci plátců DPH, dále k případům 
neoprávněného snížení základu daně z příjmu, zkrácení daňové povinnosti u DPH, nesrovnalostí ve 
vedení účetnictví, fiktivní fakturace aj.  Rubrika: 9 - Správa daní a poplatků, cla, s. 1-14 
 
Petra Venclová 
Výsledky daňové kontroly a dodatečné vyměření nižší daně : je správce daně povinen dodatečně 
vyměřit nižší daňovou povinnost na základě výsledku daňové kontroly? 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 8, s. 35-37 
Ke správnému postupu správce daně v případě dodatečného vyměření nižší daňové povinnosti na 
základě výsledku daňové kontroly. Podrobněji např. k zásadě hospodárnosti daňového řízení, k zásadě 
rovnosti procesních práv účastníků daňového řízení, k dodatečnému vyměření daně, k prekluzivní 
lhůtě i k nečinnosti správce daně.  Rubrika: Právo 
 
Petr Gola 
Výše DPH v EU a ve světě 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2007, č. 9 
V úvodu stručně o fungování daně z přidané hodnoty, dále o Šesté směrnici EU, o výši DPH v zemích 
EU, o povinnosti k registraci DPH a o dani z přidané hodnoty v ostatních zemích světa (Jižní Amerika, 
Asie, Afrika apod.). Tab. Rubrika: 3 - Daň z přidané hodnoty, s. 1-6 
 
Ralph Bartmuß 
Wann sind Medizinische Versorgungszentren gemeinnützig? 
Kdy jsou Centra lékařské péče obecně prospěšná? 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 13, S. 706-710 
Tzv. Centra lékařské péče (MZV) mají v Německu od roku 2004 umožňovat úspory ve zdravotnictví a 
svojí činností by měla podporovat veřejné zdravotnictví (jde o mezioborově koncipovaná zařízení - 
většinou spadají pod obecně prospěšné nemocnice). Hlediska zdanění, názory na daňové zvýhodnění 
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MZV ve smyslu § 51 Poplatkového řádu, současná praxe finanční správy (ne/existence statutu 
dobročinnosti a související daňové povinnosti, k možnosti zpětného uznání režimu obecně prospěšné 
nemocnice, podpora účelu obecně prospěšné činnosti, podpora účelu sociální péče).  Pozn. 
 
Daniel Schönwitz 
Wertvoller Widerstand 
Užitečný odpor 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 16, S. 139-140, 142 
Daňový výměr v Německu; doporučení pro daňové poplatníky, čím argumentovat v případě 
uplatněných ale neuznaných daňových výhod a zvýšit naději na vrácení daně (odpočet soukromého 
nemocenského pojištění dětí, možnost odpočtů u studijních nákladů, odpočitatelnost nákladů na 
důchodové zabezpečení).  
 
Alberto Alesina and Andrea Ichino 
Why women should pay less tax 
Proč by ženy měly platit nižší daně 
Financial Times, 18.4.2007, no. 36359, p. 11 
Autoři předkládají svůj návrh, jak snížit celkové daňové deformace a současně zvýšit zařazení žen do 
pracovních sil.  - Zkrácený překlad článku viz Informace odborné knihovny MF č. 7/2007. 
 
Ze zaměstnanců pseudoživnostníci? : vládní daňová reforma podporuje rozšiřování 
švarcsystému 
Sondy, 2007, roč. 17, č. 18, s. 5 
Výsledky analýzy ČMKOS věnované dopadům reformy veřejných financí: omezení společenského 
přerozdělování a snížení společenské solidarity, přesun daňové zátěže od vysokopříjmových skupin a 
majetných obyvatel na střední a nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, zvýraznění rozdílu ve zdaňování 
zaměstnanců a OSVČ, nebezpečí nepravého podnikání pro veřejné finance. Příklad rozdílného zdanění 
mezi zaměstnanci a OSVČ podle vládního návrhu reformy veřejných financí v tabulce. 3 tab. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 6/2007  
Uplatnění výdajových paušálů - výhody a nevýhody. Úmrtí poplatníka a daň z příjmů. Brigádníci a 
daň z příjmů. Prodej, postoupení pohledávky. Otázky z praxe k dani z příjmů. Dovoz do třetích zemí 
z pohledu DPH. Elektřina, teplo, chlad, plyn a voda z hlediska DPH.  
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 15-16/2007  
Cestovní náhrady. Odpisy hmotného majetku. Správní poplatky - daně. Neziskové organizace. Dotace 
a účetnictví. 
 
č. 17-18/2007  
Odpisy hmotného majetku. DPH a reklamní akce. Pohled do Černé kroniky, aneb  z příběhů 
kontrolních. 
 
č. 19-20/2007  
Prominutí daně. I na editační povinnosti chce stát vydělat. Neplatit daně stojí peníze. Pohled do Černé 
kroniky, aneb z příběhů kontrolních. Srážky ze mzdy. 
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Daňový TIP 
 
č. 10/2007  
Nesprávné uplatnění finančního leasingu z hlediska daně z příjmů. Fitboxové totemy - drobný hmotný 
majetek, nebo soubor movitých věcí? 
 
č. 11/2007  
Příjmy fyzických osob z kapitálového majetku a jejich zdanění. Pracovní oděvy v návaznosti na Pokyn 
D-300. Cenově zvýhodněné stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. DPH v případě proclení 
zboží v tranzitním skladu mimo území ČR. Základní a snížená sazba zahraničního stravného. Daňové 
zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé péče rodičů. DPH v případě výrobků poslaných na 
dopracování jiné firmě. Občan SR podniká na území ČR - jak postupovat s daňovým přiznáním? 
 
č. 12/2007  
Opravná a dodatečná daňová přiznání v praxi. Případy technického zhodnocení a jejich daňové řešení. 
Jak zaúčtovat předčasné ukončení leasingu? Varianty přepočtu přijatých a vydaných faktur. DPH - 
dodávka elektromateriálu a instalace v zahraničí. Práce ve svátek - hodinová vs. měsíční mzda. Jak 
zdanit ochranné známky? Jak správně zaúčtovat náklady za ujeté km podle knihy jízd? 
 

Družstevnictví 

František Helešic 
Stát a družstva : k možnosti usměrňování družstev státem 
Právník, 2007, roč. 146, č. 5, s. 527-540 
Postoj světových organizací a Evropské unie k družstevnictví, usměrňování družstevnictví státem, 
právní úprava družstevních vztahů.  - Angl. res. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Pierre Salama 
Comprendre la croissance volatile en Amérique latine grace a l'Histoire 
Pochopení volatility růstu v Latinské Americe pomocí dějin 
Problemes économiques, 2007, no 2917, p. 34-37 
Již 40 let je hospodářský růst v asijských zemích pozoruhodný, i když nezabránil narůstání nerovností, 
zvláště v posledních letech v Číně a v Indii. Tato dynamika vyvolává dojem obdivuhodného vzestupu 
a potenciálu, zatímco se zdá, že latinskoamerická ekonomika pravidelně bojuje s krizemi bankovními, 
finančními i výrobními. Že by Asiaté byli šetrnější nebo větší interventi? Autor vyvrací tato vysvětlení 
coby povrchní a upřednostňuje analýzu založenou na historickém vývoji, aby byl lépe pochopen 
volatilní  charakter  latinskoamerického  růstu. Ukazuje, že teze o stagnační tendenci, kterou předložil 
v 60. letech 20. stol. Celso Furtado, slavný brazilský ekonom, zůstává velmi aktuální, a že 
nepravidelnosti růstu v Latinské Americe se lépe vysvětlují rozvojem tzv. rentiérského chování než 
rozmachem finančnictví, které je ostatně nezbytné k růstu ekonomik obou těchto světových oblastí.  
Vysvětl. 
 
Axel Ockenfels 
Daten statt Dogmen 
Fakta namísto dogmat 
Handelsblatt, 16.4.2007, Nr. 73, S. 13 
Komentář renomovaného ekonoma věnovaný knize "Ekonomie 2.0 - 99 poznatků" (autorů Norberta 
Häringa a Olafa Storbecka), která prezentuje moderní ekonomický výzkum bez vzorců a grafů a 
tematicky sahá od ekonomického bádání přes "ekonomiku štěstí", vzdělanostní ekonomiku a 
globalizaci k otázkám marketingu a managementu.  
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Ch. Verian ; perevod s anglijskogo I. Boldyreva, Je. Mordmillovič 
Ekonomičeskaja teorija avtorskich prav 
Ekonomická teorie autorských práv 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 2, s. 68-84 
Charakteristika tiskových práv jako předmětu ekonomické analýzy, historie autorských práv v USA. 
Analýza jednoduchých modelů tvorby cen na trhu informačního zboží. Grafy. Vysvětl. - Angl. res. - 
Odkazy. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Martin Gerth, Christoph Schürmann 
Angeheizt 
Podnícení fantazie 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 16, S. 144, 146-147 
Squeeze-out, vypořádání menšinových akcionářů v Německu, spekulace na squeeze-out. Plán změny 
předpisů, rekapitulace současných pravidel, přehled podmínek pro převzetí akciové společnosti dle 
výše odkoupeného podílu. Tab., 2 grafy. 
 
Wolfgang Münchau 
Asian monetary integration poses many questions 
Asijská měnová integrace vede k mnoha otázkám 
Financial Times, 7.5.2007, no. 36375, p. 9 
V asijských zemích probíhá diskuse o případné budoucí měnové unii. Rozebírá se rozsah měnové 
integrace a jakými prostředky by k ní mělo dojít. Nabízí se také možnost využít evropských 
zkušeností.  - Odkaz. 
 
At the risky end of finance : credit derivatives 
Na rizikovém konci financí : úvěrové deriváty 
The Economist, April 21st 2007, vol. 383, no. 8525, p. 73-74,76 
Příčiny rozmachu trhu úvěrových derivátů, různé druhy těchto cenných papírů (CDOs, CLOs), možná 
rizika do budoucna. Diagr. Rubrika: Briefing 
 
Bankenkonsolidierung in Deutschland - Bestimmungsgründe und Auswirkungen 
Banking consolidation in Germany - determinants and implications 
Konsolidace bank v Německu - určující faktory a důsledky 
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, November 2006, S. 93-106 
Deutsche Bundesbank - Financial stability review, November 2006, p. 89-101 
Příspěvek rozebírá proces konsolidace německého bankovního sektoru se zaměřením na fúze a 
převzetí. Nejprve probírá formy konsolidace, přehledně informuje o fúzích a převzetích v Německu a 
dále zkoumá nejdůležitější motivy těchto změn. Zvláštní pozornost věnuje dopadům konsolidace na 
zvyšování efektivnosti a stability bank. 1 tab., 6 grafů, 1 vložený box. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické verzi časopisu. 
 
Deloitte 
Banky čelí stejným problémům, ale také novým příležitostem 
Kapitál, květen 2007, č. 5, s. 18-19 
Ze zprávy Globální výhled bankovního průmyslu v horizontu roku 2007. Hedžové fondy, snižování 
nákladů v bankovnictví, boj proti praní špinavých peněz. 2 grafy, 1 vlož. box. - Pod názvem Co 
nového v bankovnictví viz též Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 5, s. 14-17. 
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Melanie Bergermann 
Die Bio-Boomer 
Úvěruje rozmach výrobců biosortimentu 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 15, S. 74-75 
Představení banky GLS, která je v Německu největší eticko-ekologickou bankou. Obchodní úvěrová 
politika, personální politika (platy). Okolnosti převzetí Öko-Bank v roce 2003.  
 
David Kučera ; [rozhovor vedl] František Mašek 
Chceme vyplnit vakuum 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 17, s. 40-42 
Rozhovor s generálním sekretářem Energetické burzy Praha o zahájení obchodování s elektrickou 
energií  a  také  o  tom,  jak to změní český trh s elektřinou. Dále o předpokládaném objemu obchodů, 
o možnosti  využívání obchodního systému pražské burzy, o zapojení finančních institucí do obchodů 
s elektřinou, o ceně elektřiny apod. Fot. 
 
Martin Uzsák 
Co se o squeeze-out(u) nepíše. (2. část) 
Bulletin advokacie, 2007, č. 4, s. 30-37 
Squeeze-out v judikatuře (příklady ilustrující přístup v jiných zemích, zejména v Německu). Squeeze-
out v České republice (Mittal Steel Ostrava, Unipetrol). V závěru uvedeny některé autorovy úvahy 
týkající se problematiky regulace, squeeze-outu u jiné než veřejné společnosti, kontroly podmínek 
squeeze-outu, protiplnění apod.  
 
Vincent Bodard ... [et al.] 
La controverse autour du pouvoir d'achat 
Spor kolem kupní síly 
Problemes économiques, 2007, no 2916, p. 1-30 
Navzdory tomu, co ukazují oficiální údaje, si Francouzi myslí, že jejich koupěschopnost klesá. Čím 
vyšší se budou jevit jejich životní náklady a koupěschopnost nižší, tím více budou hledat méně 
nákladné zboží a služby, což přináší riziko ohrožení hospodářského růstu. Proto se nelze divit 
významu, který kupní síle přikládají politikové, což se projevilo zvláště při prezidentské kampani 
2007.  Přeceňování  inflace  francouzskými  domácnostmi  se stupňuje od zavedení eura. Série článků 
k této problematice se věnuje hledání důvodů k pocitu snižování koupěschopnosti, způsobu měření 
životních nákladů, vývoji vztahu mezi životními náklady a typem (velikostí) rodiny, resp. domácnosti 
a zvýšenému dopadu inflace na dělníky a nezaměstnané. Otázka, zda euro je v tomto případě jen 
obětním  beránkem,  je  rozebírána  s pomocí  porovnání  vývoje  příslušných  ukazatelů  ve Francii a 
v Německu (efekt Teuro); pro srovnání uvedena data i pro eurozónu jako celek. Vše bohatě 
ilustrováno číselnými údaji. Grafy, tab., vlož. boxy. - Bibliogr. Rubrika: Dossier 
 
Deal or no deal : liquidity 
Ber nebo neber : likvidita 
The Economist, April 28th 2007, vol. 383, no. 8526, p. 84 
Převládá názor, že finanční trhy jsou v současnosti likvidnější, ale definice likvidity jsou dost 
nepřesné. Většinou jsou založeny na širokých měřítkách nabídky peněz nebo cenách rizikových aktiv. 
Anglická banka se ve své půlroční Financial Stability Report pokusila o novou definici z hlediska 
snadnosti nákupu a prodeje finančních aktiv. Používá k tomu tři měřítka, která jsou v článku 
rozebírána.  Rubrika: Finance and economics 
 
Tomáš Skřivánek 
Do jiné ligy! : varšavská burza cenných papírů 
Euro, 2007, č. 22, s. 62-65 
Autor upozorňuje, že varšavská burza se stává finančním centrem střední a východní Evropy (zatímco 
v roce 2005 byla objemem obchodů ještě srovnatelná s pražskou burzou, v roce 2006 zaznamenala 
nárůst objemu  obchodů  o  83 %).  Srovnává rozdílnou koncepci vývoje kapitálového trhu v Polsku a 
v Česku od druhé poloviny devadesátých let, silné zapojení retailových investorů, aktivitu při 
vyhledávání potenciálních investorů aj. 2 tab., graf. Pozn. Rubrika: Události : Kapitálové trhy 
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David Hale 
The dollar may be volatile but pessimists are wrong 
Dolar je možná nestabilní, ale pesimisté nemají pravdu 
Financial Times, 20.4.2007, no. 36361, p. 11 
Mnoho významných amerických ekonomů se domnívá, že dolar by měl klesnout o 30-40 %, aby se 
snížil schodek běžného účtu. Podle autora však tito pesimisté podceňují schopnost americké 
ekonomiky dovážet kapitál. Optimističtější pohled na dolar se nezaměřuje na velikost schodku 
běžného účtu, ale na výkonnost trhů amerických aktiv.  
 
Norbert Schuh, Patrick Thienel 
Erträge der Banken verstärkt aus Beteiligungs- und Dienstleistungsgeschäft : Wesentliche 
Entwicklungen im inländischen Finanzwesen im Jahr 2006 
Výnosy bank pocházejí stále více z majetkových účastí a poskytování služeb : hlavní vývoj na 
domácím finančním trhu v roce 2006 
Statistiken - Daten & Analysen, 2007, Nr. 2, S. 20-30 
Příspěvek analyzuje hlavní vývojové tendence na rakouském finančním trhu v roce 2006. Dokládá, že 
dosažená bilanční suma rakouských bank (cca 800 mld. eur - 9,9 % oproti předchozímu roku) 
představuje druhou nejvyšší úroveň za posledních osm let. Dále rozebírá podíl jednotlivých 
bankovních aktivit na dosažených výsledcích. 2 tab., 7 grafů. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: 
Analysen 
 
Peter Backé, Doris Ritzberger-Grünwald, Helmut Stix 
Der Euro auf dem Weg nach Zentral- und Osteuropa : Bargeld, Spareinlagen und Kredite 
Euro na cestě do střední a východní Evropy : hotové peníze, úspory a úvěry 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2007, Nr. 1, S. 121-135 
Příspěvek zkoumá četnost výskytu eura v zemích střední a východní Evropy v době, kdy tyto země 
ještě nejsou členy EMU. Zabývá se též teoretickými otázkami měnové substituce ve sledovaném 
regionu a motivy pro držení této měny, tvorbu úspor a úvěry v eurech. Upozorňuje též na zřetelné 
rozdíly ve velikosti měnové substituce v jednotlivých zemích střední a východní Evropy. 5 grafů. 
Pozn. -- Viz též další příspěvky k tématu 5 let eura v Rakousku v tomto čísle časopisu. - Res. - Lit. 
Rubrika: Schwerpunktanalysen : 5 Jahre Euro-Bargeld in Österreich 
 
Martin Handig, Robert Holzfeind 
Euro-Banknotenumlauf und Verteilung der monetären Einkünfte im Eurosystem 
Oběh eurobankovek a rozdělování monetárních příjmů v eurosystému 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2007, Nr. 1, S. 160-174 
Příspěvek se zabývá otázkou spravedlivého rozdělování monetárních příjmů, které si národní centrální 
banky nárokují na základě decentralizovaného plnění peněžních a měnových úkolů v EMU. Uvádí 
právní podklady pro účtování oběhu bankovek a rozdělování monetárních příjmů v eurozóně, 
vysvětluje způsob jeho účtování a koncepci rozdělování příjmů na příkladu Rakouské národní banky. 
5 tab., 2 grafy. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Schwerpunktanalysen : 5 Jahre Euro-Bargeld in Österreich 
 
Tobias Buck 
Europe's regulations fuel disenchantment 
Evropské předpisy jsou zdrojem rozčarování 
Financial Times, 2.5.2007, no. 36371, p. 3 
Vztahy mezi Bruselem a londýnskou City v otázce finančních služeb, rozdílné pohledy na regulaci, 
vzájemné ovlivňování.  
 
Richard Beales, Saskia Scholtes and Gillian Tett 
Failing grades? : why regulators fear credit rating agencies may be out of their depth 
Zhoršující se úroveň? : proč se regulátoři obávají, že ratingové agentury nestačí na svou práci 
Financial Times, 17.5.2007, no. 36384, p. 9 
Tři velké ratingové agentury - Standard & Poor's, Moody's Investors Service a Fitch Ratings - již 
několik desítek let hodnotí finanční zdraví vlád, mezinárodních organizací a především společností, 
které si půjčují na mezinárodních kapitálových trzích. Otázkou však je, zda tyto agentury stačí na svoji 
práci, zejména pokud jde o velký, rychle rostoucí a složitý trh "strukturovaných financí". Diagr. 
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Financial soundness indicators: ein Beitrag zur Verbesserung der weltweiten Datenlage für die 
Finanzstabilitätsanalyse 
Financial soundness indicators: a contribution to improving the worldwide availability of data 
for financial stability analysis 
Indikátory finančního zdraví: příspěvek ke zlepšení celosvětové dostupnosti dat pro analýzy 
finanční stability 
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, November 2006, S. 107-136 
Deutsche Bundesbank - Financial stability review, November 2006, p. 103-131 
V souvislosti  s mezinárodními snahami  o  posílení  stability finančního systému vznikla v roce 2006 
v rámci MMF pilotní studie národních databází pro posouzení stability finančního systému pomocí 
jednotně definovaných ukazatelů (FSI - financial soudness indicators). Na projektu se podílí 60 států 
(včetně   Německa).    Příspěvek  seznamuje s   cíli  projektu,  se  současným  stavem  jeho   realizace, 
s konstrukcí  ukazatelů  FSI. Zabývá   se   též   otázkou  interpretace a analýzy výsledků pilotní studie 
v  Německu.  1  tab., 2  vložené boxy, příloha. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Příspěvek je dostupný 
v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Manfred Fluch, Ernest Gnan, Sabine Schlögl 
Fünf Jahre Euro-Bargeld in Österreich - ein Stimmungsbarometer 
Pět let eura v Rakousku - jaké je jeho přijetí 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2007, Nr. 1, S. 30-55 
Příspěvek vychází z výsledků průzkumů veřejného mínění v Rakousku, které zjišťovaly subjektivní 
postoj rakouského obyvatelstva vůči euru pět let po jeho zavedení. Sledovalo se i vnímání možností, 
které jsou s eurem spojeny do budoucna, otázky technického zajištění fungování eura (role Rakouské 
národní  banky),  porovnávalo  se  přijetí  eura  v  Rakousku  s  ostatními  zeměmi  eurozóny  aj. 5 tab., 
21 grafů.  Upozorňujeme  na  další  příspěvky  k  problematice  pátého výročí zavedení eura v 
Rakousku v tomto čísle časopisu. - Res. - Lit. Rubrika: Schwerpunktanalysen : 5 Jahre Euro-Bargeld 
in Österreich 
 
Růžena Vintrová 
Koruna, úroky a euro 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 18, s. 50-52 
K otázce vhodného termínu přijetí eura v České republice. Autorka se domnívá, že existuje řada 
ekonomických  důvodů,  proč  přijetí  společné  měny vyžaduje odklad na léta 2013-2014. Podrobněji 
k původnímu záměru (přijetí eura v roce 2009 nebo 2010), k rozpočtovému deficitu jako úzkému 
místu z hlediska plnění maastrichtských kritérií, k nominálnímu zhodnocování CZK v posledních 
letech apod. 3 grafy, 2 tab. 
 
Steven Fries, Damien Neven, Paul Seabright, Anita Taci 
Market entry, privatization and bank performance in transition 
Vstup na trh, privatizace a výkon banky v období transformace 
The Economics of transition, 2006, vol. 14, no. 4, p. 579-610 
Příspěvek analyzuje, jak vstup na trh a privatizace ovlivňují výkon bank v období transformace. 
Rozbor se zaměřuje na vývoj výnosů a nákladů v jednotlivých obdobích přechodu (1995-1998, 1999-
2001 a 2002-2004), které nejprve zpracovává modelovým způsobem (model rovnovážného 
bankovního trhu) a dále empiricky ověřuje. 5 tab., vzorce. Pozn. - Res. - Lit. - Příspěvek vznikl na 
zakázku EBRD v rámci výzkumného programu zaměřeného na institucionální vývoj. 
 
Michiyo Nakamoto 
Market failure : why Tokio is losing ground to New York and London 
Selhání trhu : proč Tokio zaostává za New Yorkem a Londýnem 
Financial Times, 8.5.2007, no. 36376, p. 9 
Japonsku hrozí, že ztratí své místo mezi předními finančními centry světa. V posledních deseti letech 
zaostala konkurenceschopnost Tokia za New Yorkem a Londýnem a jeho postavení ohrožují i asijští 
sousedi - Hongkong a Singapur. Mezi cestami k nápravě tohoto stavu se uvádí zdokonalení systému 
Tokijské burzy, snížení regulatorní zátěže a rozšíření škály finančních produktů. Grafy, diagr. 
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Mervyn writes that letter : inflation shock 
Mervyn píše ten dopis : šok z inflace 
The Economist, April 21st 2007, vol. 383, no. 8525, p. 33-34 
Překvapivý vývoj inflace ve Velké Británii, jeho příčiny. Vysvětlující dopis guvernéra národní banky 
Mervyna  Kinga  ministru  financí  Gordonu  Brownovi. Nutnost  zvýšení  úrokových  sazeb.    Graf. 
K problematice viz i článek na s. 13-14 pod názvem Out of its cage: British inflation. 
 
Miroslav Singer, Vladimír Tomšík 
Měli by bankéři reagovat na bubliny? 
Hospodářské noviny, 17.5.2007, roč. 51, č. 95, s. 11 
Reakce viceguvernéra ČNB a člena bankovní rady ČNB na příspěvek Pavla Kysilky "Rizikem se 
mohou stát nízké úrokové sazby", uveřejněný v HN 9.5. t.r. Autoři rozebírají Kysilkovy argumenty 
ohledně dopadu nízkých úrokových sazeb na budoucí vývoj české ekonomiky i na kredibilitu emisní 
banky, a považují je za nepřípustně zjednodušené. V závěru vyslovují domněnku, že nastolení vyšších 
sazeb ve snaze o prevenci před možnými potížemi v oblasti finanční stability by bylo 
kontraproduktivní, neboť by zřejmě vedlo k nadměrnému zhodnocování koruny.  
 
Tomáš Holub 
Množí se mírně proinflační signály : inflace 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 18, s. 74 
K poslední - lednové - prognóze ČNB, k vlivu revize spotřebního koše na vývoj inflace, k některým 
proinflačním signálům a k výši úrokových sazeb. Okrajově o dopadech ohlášených reformních kroků 
vlády. 3 grafy. 
 
Pavel Dvořák 
Monetární teorie cyklu, dluhový problém a finanční krize 
Politická ekonomie, 2007, roč. 55, č. 2, s. 183-205 
Východiska a závěry monetární teorie cyklu, nadměrná úvěrová expanze jako typický předkrizový 
stav, dluhový problém jako příčina finančních krizí, vnitřní a vnější dluhový problém, mechanismus 
vzniku finanční krize, výklad asijské finanční krize ve světle monetární teorie cyklu. 2 schémata, 
grafy, tab. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
Tatiana Lichnerová 
O prípravách na euro a kartových podvodníkoch 
Trend, 2007, č. 17, s. 24-25 
Trh bankovních karet v SR, organizace vydavatelů karet, přípravy na jednotnou platební oblast pro 
euro (SEPA), ochrana spotřebitele, liability shift.  K tématu i další příspěvek na s. 26-27. 
 
Peter Smith ... [et al.] 
Private equity 
Private equity 
Financial Times, 24.4.2007, no. 36364, sep. sect. (15 p.) 
Analýzy a komentáře ke stále více se rozrůstajícímu odvětví private equity. Akademický výzkum 
příčin investičních úspěchů private equity; jak skutečně funguje kapitalistický zázrak 21. století; profil 
jedné z největších světových firem Blackstone, která se připravuje na primární emisi akcií. Tab., diagr. 
Viz i články na s. 2. a 11. Rubrika: Special report [FT] 
 
Wolfgang Münchau 
The problem with inflation indices 
Problém s indexy inflace 
Financial Times, 14.5.2007, no. 36381, p. 11 
K problematice měření inflace v Británii a USA, nutnost širší definice než poskytují současné indexy. 
Chvála ECB za širší pohled na stabilitu cen.  - Odkaz. 
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Luboš Smrčka 
Regulace nájemného a zadlužení rodin : finance 
Euro, 2007, č. 19, s. 86 
Autor  upozorňuje,  že nárůst  zadluženosti  českých  domácností  je  z  velké  části  způsoben snahou 
o řešení bytové situace (nákup bytu nebo vlastní výstavba). Ukazuje, že řešením současného 
zvyšování rodinných dluhů by byla regulace nájmů bytů.  Rubrika: Hyde park 
 
Revolution or pollution? : exchange-traded funds 
Revoluce, nebo zamoření? : veřejně obchodované fondy 
The Economist, April 21st 2007, vol. 383, no. 8525, p. 77-78 
Stále větší rozmach veřejně obchodovaných fondů (ETF), jejich porovnání se vzájemnými fondy 
(mutual funds). Diagr. Rubrika: Finance and economics 
 
Pavel Kysilka 
Rizikem se mohou stát nízké úrokové sazby 
Hospodářské noviny, 9.5.2007, roč. 51, č. 89, s. 10 
K současným nízkým úrokovým sazbám v ČR. Autor považuje tuto situaci za neudržitelnou a 
upozorňuje na možné důsledky současné měnové politiky.  
 
Serious, honest : financial services in Japan 
Seriózní, čestné : finanční služby v Japonsku 
The Economist, May 12th 2007, vol. 383, no. 8528, p. 78 
Plány japonské vlády na zvýšení konkurenceschopnosti japonských finančních trhů, nutnost 
finančních inovací a řady dalších opatření. Otázka regulace - zásahy politiků do činnosti Úřadu pro 
finanční služby. Graf, diagr. Rubrika: Finance and economics 
 
Sharpening the knives : European bank mergers 
Broušení nožů : evropské bankovní fúze 
The Economist, April 28th 2007, vol. 383, no. 8526, p. 79-81 
O koupi velké holandské banky ABN Amro projevila zájem jak britská banka Barclays, tak evropské 
konsorcium vedené Royal Bank of Scotland. Podobná operace by mohla zatřást strnulými a převážně 
národními bankovními strukturami v Evropě a prolomit bariéry, které zatím brání vytvořit v Evropě 
jednotný trh finančních služeb. Problematikou se zabývá i článek na s. 13-14 pod názvem Braveheart: 
European banking consolidation. Diagr. Rubrika: Finance and economics 
 
Benn Steil 
Turquoise promise: to unclog European trading 
Příslib projektu Turquoise: uvolnit obchodování v Evropě 
Financial Times, 9.5.2007, no. 36377, p. 11 
Zaměřeno na otázku, jak může obchodní platforma Turquoise, vytvořená sedmi velkými bankami, 
přispět k usnadnění burzovních obchodů v Evropě; srovnání se situací v USA.  
 
M. V. Kučapin 
Valjutnyje komitety - al'ternativnaja forma provedenija denežno-kreditnoj politiky 
Měnové výbory - alternativní forma provádění měnové politiky 
Finansy, 2007, no. 2, s. 69-71 
Využití režimu "měnového výboru" (currency boards) k peněžní stabilizaci v některých zemích 
východní Evropy v 90. letech; měnový výbor jako přirozený přechodný stupeň ve vývoji peněžního 
systému na cestě k měnové unii.  
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Heinz-Peter Spahn 
Vermögenspreise, Alterung und Ersparnis : gibt es einen demografisch bedingten "Asset 
Meltdown"? 
Asset prices, aging and saving : should we expect an asset meltdown for demographic reasons? 
Hodnota majetku, stárnutí a úspory : existuje demograficky podmíněné "rozpuštění majetku"? 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Februar 2007, Band 227, Heft 1, S. 102-106 
V souvislosti s očekávaným demografickým vývojem ve vyspělých zemích se objevila hypotéza 
snižování hodnoty naspořeného majetku generace odcházející do důchodu (asset meltdown). Tyto 
závěry by se nepříznivě promítly i do nezbytného postupného přechodu na kapitálové krytí 
důchodového zabezpečení. Uvedený příspěvek dokládá, že z teoretického hlediska je hypotéza 
pochybná.  Pozn. - Lit. Rubrika: Diskussionsbeiträge 
 
Gunther Swoboda 
Veröffentlichung der Neugeschäftsvolumina aus der EZB-Zinssatzstatistik - Konzeption und 
analytischer Nutzen 
Zveřejňování objemu nových obchodů ze statistik úvěrových sazeb Evropské centrální banky - 
koncepce a využití pro analýzy 
Statistiken - Daten & Analysen, 2007, Nr. 2, S. 31-39 
Od  ledna  2003 se zveřejňují data o vývoji rakouských úvěrových sazeb na bázi ECB harmonizované 
v rámci celé eurozóny. Nově jsou též zveřejňována data o objemech nových úvěrových obchodů 
umožňující analýzy různých segmentů trhu. Uvedený příspěvek se zaměřuje na výklad koncepce této 
harmonizované databáze se zaměřením na její využití pro analytické potřeby uživatelů. 2 tab. Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Aleš Smutný, Jan Skuhravý 
Veřejná nabídka zahraničních uzavřených fondů kolektivního investování 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 8, s. 296-299 
Autoři v úvodu vyzdvihují atraktivnost uzavřených fondů kolektivního investování, a to jak 
tuzemských, tak i zahraničních. Podotýkají, že zákon o kolektivním investování jejich nabízení v ČR 
sice vylučuje, ale vzhledem k účinkům komunitárního práva lze přesto i fondy z EU v ČR nabízet. 
Podrobněji ke kolektivnímu investování uzavřených fondů, k možnosti veřejné nabídky zahraničních 
fondů v ČR, k veřejné nabídce podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, k přímému účinku 
směrnice o prospektu. Dále k podmínkám, které fond musí splnit, aby mohl veřejně nabízet cenné 
papíry.  
 
Chris Giles 
Winds of change : a new gust of inflation recalls an older era 
Vítr změn : nový poryv inflace připomíná starší éru 
Financial Times, 14.4.2007, no. 36381, p. 8 
Po  více  než  deset  let  držela  Anglická banka  inflaci  pod  kontrolou.  Současný vývoj inflace (růst 
v březnu o jedno procento nad úroveň stanovenou centrální bankou) však vyvolal v zemi znepokojení. 
Důvodem jsou podle autora zásadní změny v ekonomice. Grafy. 
 
Axel A. Weber 
Wohneigentum bei der Inflationsmessung berücksichtigen 
Zohlednění bytového vlastnictví při měření inflace 
Auszüge aus Presseartikeln, 3. April 2007, Nr. 15, S. 3-4 
Autor (guvernér Deutsche Bundesbank) ukazuje, že vývoj na trhu nemovitostí má velký význam pro 
peněžní politiku, neboť přímými i nepřímými kanály ovlivňuje i cenový vývoj. Zabývá se 
koncepčními otázkami spojenými s promítnutím vlastnictví bytů do základních měření cenového 
vývoje (v systému eurozóny), zejména s koncepcí harmonizovaného indexu spotřebních cen 
(Harmonisierter Verbraucherpreisindex - HVPI).  – Přetištěno  z Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main, 
z 29. března 2007. 
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Petr Scholz 
Zákon o finančním arbitrovi a způsoby mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při 
převodu finančních prostředků ve vybraných státech s vyspělým bankovním průmyslem. 
Pokrač. 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 4, s. 6-20 
Zákonná úprava způsobu mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při převodu finančních 
prostředků v České republice - zákon o finančním arbitrovi, včetně uvedení některých relevantních 
ustanovení správního řádu, kterým se finanční arbitr ve vybraných případech řídí (úvodní ustanovení 
zákona o finančním arbitrovi, arbitr a jeho zástupce, řízení před arbitrem, zásady řízení, jednací jazyk, 
zastavení řízení, nález, námitky atd.).  
 

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

Philippe d'Arvisenet 
2007 - global outlook 
2007 (celosvětový výhled) 
Conjoncture, 2007, no 3, 30 p. 
Světová  ekonomika  v roce  2006  opět silně rostla - kolem 5 %. Nově vznikající ekonomiky udržely a 
v některých případech dokonce zlepšily svůj výkon. Čína v růstu přesáhla očekávání (10,7 % oproti 
10,4 % v r. 2005), Indie dosáhla hodnot blízkých Číně za cenu určitých napětí. Země východní Evropy 
včetně členských a kandidátských zemí EU, Rusko a Ukrajina také vykázaly živou hospodářskou 
aktivitu. Rozbor hospodářské situace bohatě ilustrovaný grafy se zabývá podrobně vývojem a jeho 
specifickými rysy v USA, v eurozóně, v Japonsku a ve Velké Británii. Číselné údaje demonstrují 
vývoj  ekonomických  ukazatelů    za    posledních  10-15  let,  s očekáváními  pro  rok  2007.    Jeden 
z vložených příspěvků je věnován Číně a Indii a vlivu asijských ekonomik na "zbytek světa". Další se 
zaměřují na vývoj nerovností v USA a souvislost s trhem práce či na dopad globalizace na měnovou 
politiku různých zemí. 1 tab., 58 grafů, vlož. boxy. Pozn. - Odkazy. 
 
Charles Kramer 
Booming India at risk of overheating 
Prosperující Indii hrozí riziko přehřátí 
IMF Survey, 2007, vol. 36, no. 6, p. 96-97 
Indické hospodářství patří mezi nejrychleji rostoucí na světě. Při správných reformách by Indie mohla 
vytěžit z příznivého demografického složení a dosáhnout vyšší životní úrovně a snížení chudoby. 
Znepokojení vyvolává zrychlující se inflace, rozmach úvěrování a prudce stoupající ceny aktiv. Tab., 
graf. Rubrika: Country focus 
 
Andreas Wildhagen 
Einfach billiger 
Prostě lacinější 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 17, S. 74, 79 
Ceny elektřiny v Německu jsou zatím jedny z nejvyšších v EU, velcí producenti (E.On, RWE, 
Vattenfall a EnBW) je tam s oblibou obhajují jistotou zásobování. Na trh začínají vstupovat noví 
lacinější  dodavatelé,  jejichž  elektřina má ekologický původ. Příklady cen, v grafu vývoj cen energie 
v Německu odebírané průmyslovými odběrateli od roku 2002.  
 
V. Mau 
Ekonomičeskaja politika 2006 goda: na puti k investicionnomu rostu 
Hospodářská politika v r. 2006 - na cestě k růstu řízenému investicemi 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 2, s. 4-25 
Trendy v ruské hospodářské politice, přechod na růst poháněný investicemi. Průmyslová politika, 
partnerství veřejného a soukromého sektoru, finanční politika, Stabilizační fond. Tab. Vysvětl. - Angl. 
res. - Odkazy. 
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Robert P. Hagemann 
EU accession should help sustain Bulgaria's growth 
Členství v EU by mělo přispět k udržení bulharského růstu 
IMF Survey, 2007, vol. 36, no. 6, p. 98-99 
Pozitivní hospodářský vývoj Bulharska v posledním desetiletí; význam členství v EU; problémy - 
vyšší inflace, produktivita práce, podmínky pro podnikání, únava z reforem. Tab. Rubrika: Country 
focus 
 
Mei Wen 
Foreign direct investment, regional market conditions and regional development : a panel study 
on China 
Přímé zahraniční investice, regionální tržní podmínky a regionální vývoj : panelová studie 
 o Číně 
The Economics of transition, 2007, vol. 15, no. 1, p. 125-151 
Příspěvek zkoumá mechanismus působení přímých zahraničních investic na regionální hospodářský 
vývoj v   Číně.   Nejprve  stručně   vysvětluje  regionální  rozdíly  v  Číně  a  vývoj  tržních    institucí 
v regionech. Pomocí empirických dat z 31 provincií z let 1995-2001 týkajících se výše PZI, regionální 
míry investic, průmyslového rozvoje a růstu mezd, dále ověřuje modelové zpracování mechanismu 
podněcování ekonomického rozvoje čínských regionů pomocí PZI. 1 tab., vzorce, tab. příloha. Pozn. - 
Res. - Lit. 
 
Jens Hoj, Michel Wise, Patrick Welter 
France 2007: quels choix économiques? : points de vue étrangers 
Francie v r. 2007: jakou hospodářskou volbu? : názory cizinců 
Problemes économiques, 2007, no 2917, p. 1-33 
Ve Francii je rozšířen názor, že země se dostala do sestupné fáze - navzdory udržovanému růstu 
nechybějí varovné signály oslabení francouzského hospodářství. Soubor článků přináší tentokrát 
pohled zvenku: v Británii považují za hlavní problém neochotu francouzského vedení k reformám, 
experti z MMF vyzdvihují na jedné straně pokrok v ozdravení veřejných financí, na druhé straně 
poukazují na nutnost zvýšit míru zaměstnanosti a snížit veřejné výdaje. Odborníci z OECD se zaměřili 
na politiku konkurenceschopnosti. Pozorovatelé na druhé straně Rýna jsou znepokojeni francouzským 
skepticismem ve vztahu k euru, který je vyjádřen i hlubokou nedůvěrou k nezávislosti ECB. Grafy, 
tab., vlož. boxy. - Bibliogr. Rubrika: Dossier 
 
Global economy on track for continued strong growth, says IMF 
Globální ekonomika je na cestě k trvalému silnému růstu, říká MMF 
IMF Survey, 2007, vol. 36, no. 6, p. 84-85 
Podle posledního Světového hospodářského výhledu MMF (WEO) by měl globální hospodářský růst 
dosáhnout v r. 2007 a 2008 4,9 %, a to navzdory nedávné volatilitě na světových finančních trzích a 
určitým problémům amerického bytového trhu. Zpráva nicméně identifikuje některá možná rizika 
budoucího vývoje. Grafy, tab. - Odkaz. 
 
Jean-Luc Racine ... [et al.] 
L'Inde entre mondialisation et question sociale 
Indie mezi globalizací a sociálními otázkami 
Problemes économiques, 2007, no 2919, p. 1-31 
Během  posledních  pěti let vykázala Indie jeden z nejsilnějších růstů na světě. Výkon této země, která 
v počtu obyvatel r. 2000 překročila miliardovou hranici, prudce stoupá, jak dokládá nedávná vlna 
odkupů západních podniků indickými skupinami. Už teď je světovým lídrem v některých odvětvích 
špičkových technologií (především v oblasti biotechnologií a informatiky). Tento asijský gigant je ale 
i zemí silných kontrastů. Soubor článků přináší podrobné analýzy vývoje indického hospodářství, 
pokouší se vysvětlit specifický průběh a kořeny indického růstu, diskutuje možnost rychlého dohnání 
Číny a přináší predikce možného vývoje do r. 2040-45. Grafy, tab., vlož. boxy. - Bibliogr. Rubrika: 
Dossier 
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Udo Rettberg 
Klimawandel treibt Uranpreis 
Změna klimatu zvyšuje cenu uranu 
Handelsblatt, 24.4.2007, Nr. 79, S. 28 
V souvislosti s klimatickými změnami se finanční trhy připravují na renesanci jaderné energie (cena 
uranu  se  od  roku  2000  zvýšila  zhruba  17x),  prognóza   dalšího   silného růstu poptávky po uranu 
v příštích letech. Graf. 
 
Bert Losse 
Konzern Knast 
Vězeňský koncern 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 14, S. 32-35 
Levná práce vězňů mění německá vězení v úspěšné podniky, které navíc šetří zemské rozpočty. 
Dosahovaný obrat, kapesné nepracujících vězňů, platy zaměstnaných vězňů a praxe výplaty/spoření, 
hospodářské aktivity vězeňských zařízení. Graf. 
 
Serguey Braguinsky, Roger Myerson 
A macroeconomic model of Russian transition : the role of oligarchic property rights 
Makroekonomický model ruské transformace : role oligarchických vlastnických práv 
The Economics of transition, 2007, vol. 15, no. 1, p. 77-107 
Příspěvek modelově zkoumá situaci, kdy kapitál je vlastněn jen elitní skupinou politicky spojených 
osob (oligarchů), ve které každý člen může být vyloučen z vlastnických práv. Sleduje důsledky 
takovéto neúplné formy vlastnických práv na ruskou transformaci k tržní ekonomice a vysvětluje 
příčiny   značného   poklesu   ruské   ekonomiky    v  první  fázi  transformace  a  následný    vzestup. 
2 tab., 4 grafy, vzorce, příloha. Pozn. - Res. - Lit. 
 
Václav Šmejkal 
Nekonkurenční pivo v Nizozemsku 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 17, s. 70-71 
K vysoké pokutě, kterou vyměřila Evropská komise za kartel čtyř největších dodavatelů piva na 
nizozemský trh. Podrobněji o pozadí případu i o reakci soutěžitelů na rozhodnutí Komise. Zmíněna je 
metoda neohlášené inspekce (tzv. nájezd za úsvitu) i imunita za pomoc vyšetřovatelům. Doplněno 
údaji o historicky nejvyšších pokutách udělených Evropskou komisí za kartely. 2 tab., 1 vlož box. - 
Součástí čl. je stručný příspěvek Zlatavý mok zkalený kartely, věnovaný rozsudku ESD ve věci 
belgického pivního kartelu. 
 
S. Drobyševskij, P. Kadočnikov, S. Sinel'nikov-Murylev 
Nekotoryje voprosy denežnoj i kursovoj politiki v Rossii v 2000-2006 godach i na bližajšuju 
perspektivu 
Některé otázky měnové a kurzové politiky v Rusku v letech 2000-2006 a v blízkém budoucnu 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 2, s. 26-45 
Analýza problémů makroekonomické politiky v Rusku v letech 2000-2006; odhady trendů měnové, 
úvěrové, kurzové a rozpočtové politiky za příznivých a nepříznivých vnějších podmínek; různé 
varianty možných reakcí vlády a centrální banky na zachování nebo pokles cen ropy; modely různých 
scénářů makroekonomické politiky v letech 2007-2011. Tab. Vysvětl. - Angl. res. - Odkazy. 
 
Silke Wettach, Steffi Augter 
Neues Kapitel 
Nová kapitola liberalizace energetiky 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 18, S. 34-36, 38 
EU plánuje omezení moci zásobovatelů elektřinou; pohled na ceny energie v Německu ukazuje, že 
dřívější snahy o liberalizaci se minuly účinkem, protože ceny jsou zde vyšší než před liberalizací a 
staly se závažným hendikepem konkurenceschopnosti. Německá vláda rozhodla o zpřísnění zákona 
proti omezování soutěže v oblasti energetiky, takže např. už nebude kartelový úřad prokazovat 
zneužití postavení, ale zásobovatelé sami budou muset dokazovat přiměřenost svých cen. Návrhy 
zákona by měly  být prezentovány koncem léta a zapracován by v nich měl být hlavně tzv. unbundling  
tj.  oddělení  sítě  od  energetického  podniku.  Plán  spolupráce  národních  regulačních  úřadů  v  EU.  
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Output growth differentials in the euro area: sources and implications 
Diferenciály hospodářského růstu v eurozóně: zdroje a důsledky 
Monthly bulletin [European Central Bank], April 2007, no. 4, p. 73-86 
K dočasným rozdílům v regionálním hospodářském růstu dochází v každé měnové unii. Trvalé rozdíly 
však mohou být způsobeny neodpovídající národní hospodářskou politikou nebo obecněji řečeno 
strukturální neefektivností jednotlivých zemí. Na tomto pozadí se v článku rozebírají hlavní 
stylizované skutečnosti týkající se diferenciálů hospodářského růstu v zemích eurozóny a příčiny a 
důsledky těchto rozdílů. Tab., grafy, diagr., vlož. boxy. Vysvětl. - Odkazy. 
 
Ernst Glatzer, Fabio Rumler 
Preissetzung in Österreich vor und nach der Euro-Bargeldumstellung : Was hat sich in den 
letzten fünf Jahren verändert? 
Tvorba cen v Rakousku před a po zavedení hotovostního eura : co se za posledních pět let 
změnilo? 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2007, Nr. 1, S. 87-103 
Studie zkoumá, zda se proces tvorby cen v Rakousku změnil od roku 2002, kdy bylo zavedeno euro i 
pro hotovostní platební styk. Rozbor sleduje rozsah a četnost cenových přizpůsobení, odvětvové a 
sezónní rozdíly, tzv. atraktivní (psychologické) ceny a přechodný nárůst jejich podílu v důsledku 
přechodu na euro aj. 3 tab., 3 grafy. Pozn. -- Viz též další příspěvky k tématu v tomto čísle časopisu. 
Rubrika: Schwerpunktanalysen : 5 Jahre Euro-Bargeld in Österreich 
 
Jan Hanousek, Filip Palda 
Problems measuring the underground economy in transition 
Problémy měření stínové ekonomiky v období transformace 
The Economics of transition, 2006, vol. 14, no. 4, p. 707-718 
Příspěvek se zabývá možnostmi měření velikosti stínové ekonomiky v zemích procházejících 
ekonomickou transformací. Ukazuje, že vzhledem k tempu změn různých parametrů v této vývojové 
fázi nelze použít běžné metody odhadu velikosti stínové ekonomiky. Na příkladu České republiky a 
dalších vybraných transformačních ekonomik autoři představují některé použité metody a jejich 
výsledky. 4 tab., graf. Pozn. - Res. - Lit. 
 
Bruno Amable 
Quel modele de compétitivité pour l'UE? 
Jaký model pro soutěž v EU? 
Problemes économiques, 2007, no 2915, p. 30-37 
Dokáže EU stát se nejkonkurenceschopnější znalostní ekonomikou do r. 2010, což je cíl daný v rámci 
Lisabonské strategie? Všechny ukazatele použitelné pro měření pokroku v oblasti inovací ukazují, že 
tady má EU zpoždění. Ale toto zjištění není nové a státy se pokaždé dopředu obávají výsledků, které 
ekonomové předkládají každý rok. Rozbor uvedený v článku oproti tomu přináší nový pohled na 
důvody tohoto zpoždění. Nedostatečná přiměřenost institucí není dostačujícím vysvětlením nezdaru 
lisabonského postupu. Spíš je to způsobeno mylnou analýzou dynamiky kapitalismu v Evropě. Ta je 
příliš zaměřena na popis nadřazenosti finančního kapitalismu v EU a národní zvláštnosti odsouvá do 
pozadí.  V předložené  analýze  je  jim vrácena jejich důležitost a jsou považovány za klíčové faktory 
k pochopení zpoždění, které má EU na poli konkurenceschopnosti. Rozbor situace po r. 1990 a 
různých modelů užívaných v Evropě, podložený množstvím číselných údajů. 13 grafů. - Bibliogr. 
 
Růžena Vintrová 
Reálná a nominální konvergence v zemích středoevropské pětky 
Politická ekonomie, 2007, roč. 55, č. 2, s. 206-225 
Cílem stati je zachytit přibližování úrovně České republiky a ostatních středoevropských nových 
členských států (EU-5) k úrovni vyspělých zemí Evropské unie a identifikovat faktory, které urychlují 
nebo brzdí zužování existující mezery. Transformační krize a obtíže restrukturalizace, faktory 
urychlení konvergence v ČR a v zemích EU-5 v současné dekádě, porovnání mezer v ekonomické, 
cenové a mzdové úrovni, přibližování cenových a mzdových úrovní apod. 7 grafů, 4 tab. - Angl. 
abstrakt - Lit. 
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Josef Bejček 
Regulace a soutěž 
Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 3, s. 87-93 
K pojmům regulace, deregulace a autoregulace. Odvětvové regulace a soutěž. Dílčí a obecné zájmy 
jako motivy boje o regulaci. Problematika opodstatněnosti regulace na úkor tržní autoregulace.  
 
Martin Wolf 
Risks and rewards of the world economy's golden era 
Rizika a přínosy zlaté éry světového hospodářství 
Financial Times, 2.5.2007, no. 36371, p. 11 
Hodnocení současné hospodářské situace jako zlaté éry světové ekonomiky, názor MMF na vývoj 
hospodářského růstu, možná rizika. Grafy. 
 
Neil Buckley ... [et al.] 
Russia 
Rusko 
Financial Times, 20.4.2007, no. 36361, sep. sect. (6 p.) 
Hospodářská a politická situace v Rusku, energetika, bankovnictví, trh nemovitostí, vytváření 
regulatorního rámce pro podnikovou sféru aj. Diagr. Rubrika: Special report [FT] 
 
Eva Klvačová 
Řešení rébusu konkurenceschopnosti (Evropská unie versus USA) 
Scientia et Societas, 2007, roč. 3, č. 1, s. 12-33 
K posledním třem Zprávám o globální konkurenceschopnosti (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007), 
publikovaným Světovým ekonomickým fórem. Konkurenceschopnost USA ve vztahu k jiným zemím 
pohledem Ročenek světové konkurenceschopnosti, vydávaných Mezinárodním ústavem pro rozvoj 
managementu v Lausanne. Závěry z porovnání konkurenceschopnosti EU a Spojených států. 
Doplněno četnými číselnými údaji. 12 tab., 1 graf. - Angl. abstrakt - 15 lit. 
 
Valentin Foltýn 
Sociální politika a politika ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek 
v Evropské unii 
Jurisprudence, 2007, roč. 16, č. 2, s. 3-11 
K problematice sociální politiky a politiky ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek 
v souvislosti s některými rozhodnutími Evropského soudního dvora, ale i s aktivitami Evropského 
parlamentu při přípravě nové legislativy v oblasti veřejných zakázek. Podrobněji k případům Beentjes 
a Nord-pas-de Calais. Pohled Evropské komise na uvedenou problematiku (komuniké o možnostech 
integrace sociálních aspektů a aspektů ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek). 
Shrnutí hlavních poznatků.  
 
Stag or 'flation? : America's economy 
Stagnace, nebo inflace? 
The Economist, May 5th 2007, vol. 383, no. 8527, p. 76-77 
Hospodářský růst USA je v současnosti slabý, ale inflace úporná. Ekonomice by tak mohla hrozit 
stagflace jako v sedmdesátých letech. Finanční trhy očekávají, co udělá Fed, a mají za to, že centrální 
banka se bude obávat spíš hospodářské recese než inflace. Graf. Rubrika: Finance and economics 
 
Strength to strength : the euro zone's economies 
Síla plodí sílu : ekonomiky eurozóny 
The Economist, April 28th 2007, vol. 383, no. 8526, p. 80-81 
Stručná informace o dobré hospodářské situaci eurozóny jako celku a zejména Německa. Graf. 
Rubrika: Finance and economics 
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Kristian Slovák 
Špeciálna plynová tarifa 
Trend, 2007, č. 17, s. 8 
Cena plynu v SR; k plánu seniorské slevy, kterou by se SPP (Slovenský plynárenský priemysel) 
"vykoupil" z útoků vlády proti energetikům resp. jimi dosahovaným ziskům.  
 
Christian Ramthun 
Tank oder Tisch 
Na stůl nebo do nádrže 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 15, S. 34 
Státní  subvence  směrované  do  podpory  biobenzínu  zvyšují ceny obilovin a tím ceny chleba a piva 
v Německu; státní deformace soutěže. Graf. 
 
Dana Ondrejová 
Trest za kartel strojařů 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 19, s. 68-69 
K historicky nejvyšší pokutě, kterou uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a která byla 
potvrzena. Sankcionováno bylo celkem šestnáct obchodních společností - největších výrobců tzv. 
plynem izolovaného spínacího ústrojí (PISU) - za účast na kartelové dohodě s celosvětovým 
rozsahem. Tato skupina soutěžitelů koordinovala své účasti ve výběrových řízeních po dobu patnácti 
let, přičemž pokuty byly uděleny pouze za kartelové jednání uskutečněné od 1. července 2001 do 
března 2004. Správní řízení bylo zahájeno ÚOHS v srpnu 2006 a je důkazem efektivity tzv. programu 
shovívavosti. 1 tab. - Součástí čl. je přísp. s názvem Něco za něco: informace místo pokuty, věnovaný 
programu shovívavosti (leniency program), který umožňuje mírnější režim při ukládání pokut za 
kartelové dohody (dokonce i pokutu neuložit vůbec). 
 
Richard Lapper, Adam Thomson, Tom Burgis 
Uruguay 
Uruguay 
Financial Times, 15.7.2007, no. 36382, sep. sect. (4 p.) 
Hospodářsko-politický přehled se zaměřuje na otázky bankovnictví, trhu s nemovitostmi, zemědělství, 
těžebního průmyslu, turistiky aj. Tab., diagr. Rubrika: Special report [FT] 
 
Peter Marčan 
Vodári pod tlakom 
Trend, 2007, č. 18, s. 16-17 
Vstup soukromého strategického partnera (francouzské firmy Veolia) do slovenských vodárenských 
společností ohrožuje příspěvky z eurofondu (ISPA). Požadavek Bruselu na změnu smluv mezi 
provozovatelskými firmami a společnostmi vlastnícími infrastrukturu. Tab. 
 
Kenneth Cukier 
A world of connections : a special report on telecoms 
Propojený svět : zvláštní zpráva o telekomunikacích 
The Economist, April 28th 2007, vol. 383, no. 8526, centr. sect. (16 p.) 
Podrobně k rozvoji bezdrátových technologií, překážky rozvoje, možné problémy do budoucna. Viz i 
článek na s. 11 pod názvem When everything connects. Grafy, tab. Rubrika: Special report [Ec] 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Rajmund Mirdala 
Makroekonomické aspekty prístupového procesu krajín juhovýchodnej Európy ku EÚ 
Ekonomická revue, 2007, roč. 10, č. 1, s. 4-23 
Stav přístupového procesu v zemích jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, 
Makedonie apod.). Pokrok v zavádění tržní ekonomiky a úroveň reálné konvergence, nominální 
konvergence - stabilita a rámec pro měnovou a fiskální politiku. 6 tab., 3 obr. - Angl. abstrakt - 14 lit. 
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Michael Stabenow 
Politische Ziele, wirtschaftliche Mittel 
Politické cíle, hospodářské prostředky 
Auszüge aus Presseartikeln, 28. März 2007, Nr. 14, S. 11-12 
Autor zvažuje integrační strategii zakládajících osobností evropské hospodářské spolupráce a promítá 
ji do kontextu významných politických mezníků ve vývoji Evropské unie. Dotýká se též otázek, ve 
kterých  realita  evropské  integrace  nebyla  vždy  v    souladu  s   původními   vizemi.    -   Přetištěno 
z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main, z 23. března 2007. -- Překlad viz toto číslo 
Informací odb. knihovny MF. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Der deutsche Außenhandel im Euro-Raum: konjunkturelle Effekte und strukturelle 
Bestimmungsgründe 
German intra-euro-area trade: cyclical effects and structural determinants 
Německý zahraniční obchod v eurozóně: konjunkturální dopady a strukturální určující faktory 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, März 2007, Jg. 59, Nr. 3, S. 39-50 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, March 2007, Vol. 59, No. 3, p. 35-45 
Příspěvek analyzuje vývoj zahraničně obchodních vztahů Německa se zeměmi eurozóny v letech 
1999-2006. Zkoumá dlouhodobější vývojové tendence těchto vztahů a rozebírá významné faktory, 
které tento vývoj ovlivňovaly. Dále zvažuje význam zahraničního obchodu pro hospodářský růst 
Německa po roce 1999. 6 grafů. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Příspěvek je dostupný v německé a 
anglické verzi časopisu. 
 
Die deutsche Zahlungsbilanz für das Jahr 2006 
German balance of payments in 2006 
Německá platební bilance v roce 2006 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, März 2007, Jg. 59, Nr. 3, S. 19-37 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, March 2007, Vol. 59, No. 3, p. 17-34 
Příspěvek seznamuje s výsledky německé platební bilance za rok 2006 dokumentujícími finanční 
dopady zahraničněobchodních aktivit Německa. Představuje vývoj německého exportu a importu ve 
sledovaném roce, jejich zbožovou a teritoriální strukturu, vývoj v oblasti služeb. Další kapitolu tvoří 
vývoj vývozu a dovozu kapitálu, jeho struktura a zaměření. 3 tab., 5 grafů, 1 vložený box. Pozn. - 
Něm. a angl. res. - Lit. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické verzi časopisu. 
 
Daniel Solano 
Dynamisme du commerce intrarégional en Amérique latine 
Dynamika obchodu v regionu Latinské Ameriky 
Problemes économiques, 2007, no 2919, p. 33-36 
Hodnota importů v Latinské Americe dosáhla v r. 2005 svého historického maxima: 77 mld. USD. 
Zdá se tedy, že obchod uvnitř ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) - 
Latinskoamerického integračního společenství potvrzuje dynamičnost hospodářství regionu, byť 
oslabeného nedávnými hospodářskými a finančními krizemi. Tyto dobré výsledky způsobilo 
především rozšíření a rozmnožení zón vzájemných výměn (14 platných dohod v r. 2005), jakož i 
dobré hospodářské výkony Mercosuru. "Prohloubení" latinskoamerické integrace přesto velmi brzdí 
neochota řady zemí (především Brazílie) ustoupit od své svrchovanosti.  Vysvětl. 
 
Josef C. Brada, Ali M. Kutan, Taner M. Yigit 
The effects of transition and political instability on foreign direct investment inflows : Central 
Europe and the Balkans 
Dopady transformace a politické nestability na příliv přímých zahraničních investic : střední 
Evropa a Balkán 
The Economics of transition, 2006, vol. 14, no. 4, p. 649-680 
Příspěvek zkoumá dopady transformačního procesu a politické nestability na příliv přímých 
zahraničních investic v regionu střední Evropy a Balkánu. Sleduje vývoj PZI jak z časového hlediska, 
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tak i v teritoriálním horizontu. Ukazuje na vztah politických rizik a investičního rozhodování a zvažuje 
možnost oddělení této vazby v transformačních ekonomikách. 6 grafů, 4 tab., vzorce. Pozn. - Res. - 
Lit. 
 
Wim Fonteyne 
European Union: keeping up with financial integration 
Evropská unie: držet krok s finanční integrací 
IMF Survey, 2007, vol. 36, no. 5, p. 76-77 
Článek  přináší  shrnutí  závěrů  konference,  která se konala pod záštitou MMF a organizace Bruegel 
v únoru 2007 v Bruselu se zaměřením na větší integraci evropského finančního systému. Více než 100 
účastníků se ve svém hodnocení shodlo, že v této oblasti již bylo dosaženo značného pokroku, ale je 
nutno řešit ještě řadu ekonomických a regulatorních otázek včetně prevence krizí a řízení.  
 
Ina Kota 
Financial, credit market conditions strong, but risks are rising 
Podmínky finančních a úvěrových trhů jsou příznivé, ale rizika rostou 
IMF Survey, 2007, vol. 36, no. 6, p. 86-87 
Rozbor situace na světových finančních trzích vychází z pravidelné zprávy MMF o finanční stabilitě 
(Global  Financial  Stability  Report).  Mezi  možná  krátkodobá  rizika  patří  americký   trh  hypoték 
v kategorii "subprime", spekulativní převzetí, příliv kapitálu do nově se rozvíjejících trhů a globální 
nerovnováhy. Grafy, vlož. box. - Odkaz. 
 
David Vondrák 
Institucionální rámec zabezpečení zahraničněobchodní politiky v České republice a dalších 
zemích EU 
Scientia et Societas, 2007, roč. 3, č. 1, s. 85-100 
Zabezpečení podpory exportu a investic v zemích EU - praxe a trendy. Instituce a nástroje pro 
uplatňování obchodní politiky ČR. Problémy současného uspořádání a plánované kroky ke zlepšení. 
Alternativní návrhy pro restrukturalizaci zahraniční prezentace ČR (projekt Restrukturalizace činnosti 
státu do zahraničí).  - 9 lit. 
 
Jaroslav Foltýn, Vladimír Jeníček 
K možnosti nového uspořádání globální interdependence a takzvané nové obchodní geografie 
Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 2, s. 163-179 
Dynamika a  regionální  struktura  postupného  oslabování  starého  modelu  globální  interdependence 
v obchodní oblasti, důvody růstu významu rozvojových zemí ve světovém obchodu a jeho současné 
trendy, limity růstu obchodu "Jih-Jih", vyhlídky na další geograficko-strukturální změny světového 
obchodu a novou dimenzi globální interdependence. 1 tab., 3 grafy, 1 schéma. - Angl. abstrakt - 12 lit. 
 
Lubomír Grúň 
K vymezení obchodní a neobchodní oblasti devizového hospodářství z pohledu devizových 
předpisů před dvaceti lety 
Právník, 2007, roč. 146, č. 4, s. 392-406 
K problematice vnitřního členění devizového hospodářství v Československu. Vymezení obchodní a 
neobchodní oblasti devizového hospodářství (k zákonu č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství, a 
k prováděcí vyhlášce č. 143/1970 Sb.). Dále k zákonu č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se 
zahraničím, který nově vymezil některé pojmy.  - Angl. res. 
 
Fabian Berges-Sennou, Sylvette Monier-Dilhan et Valérie Orozco 
Les marques de distributeurs: une stratégie d'enseigne gagnante 
Distributorské známky: strategie vítězící značky 
Problemes économiques, 2007, no 2915, p. 43-47 
Během posledních 30 let se distribuce ve velkém velmi změnila. Po roce 1970 šlo především o to, 
nabídnout spotřebitelům výrobky za nízké ceny díky vysokým objemům objednávek od výrobců 
velkých značek - dnes hraje velkodistribuce mnohem aktivnější roli. Tato změna se projevuje 
především řízením svých vlastních známek, tzv. distributorských. U většiny výrobků si může 
spotřebitel dnes vybrat mezi známkami národními a maloobchodními. Tato strategie je řízena dvojím 
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zájmem: konkurovat známkám národním a členit poptávku pomocí odstupňované (diferenciované) 
nabídky. V současné době si velkodistributoři stanovili třetí strategický cíl: bojovat proti prodejnám 
provozujícím maxidiskontní obchod (omezený sortiment s velkými slevami), tzv. hard-discount. 
Konkrétní příklady pro francouzské řetězce a výrobky; vysvětlení pojmů. Graf, 2 tab., vlož. boxy. - 
Bibliogr. 
 

Podnik a podnikání 

Peter Marčan 
Ako sa čistia živnostníci 
Trend, 2007, č. 16, s. 14-15 
Drobné podnikání v SR. Připravovaná novela živnostenského zákona, plán omezení počtu činností na 
jeden živnostenský list. Tab. 
 
Ian Davis ... [et al.] 
L'entreprise - défis et enjeux 
Podnik - výzvy a vklady do hry 
Problemes économiques, 2007, no 2918, 64 p. 
Speciální číslo zaměřené na problematiku podniku a jeho postavení v současném světě (problémy 
tradičního modelu v konfrontaci s postupující globalizací a ekonomikou se stále sílícím vlivem 
financí, postavení zaměstnavatele, nová identita: intermediární manažer - "zprostředkovatel" ), na 
vědu o řízení, management a strategii (modely i příklady z praxe). Grafy, tab., vlož. boxy. Rubrika: 
Numéro spécial 
 
Lucie Kolmanová 
Evropská společnost jako podnikatelský subjekt 
Stavitel, 2007, roč. 15, č. 5, s. 46 
Evropská společnost (SE); vymezení pojmu SE dle nařízení Rady č. 215/2001, o statutu evropské 
společnosti resp. zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. Hierarchie právní úpravy, podmínky 
založení, organizační uspořádání (monistická organizační struktura).  
 
Lorenz Neumann, Antje Böhme 
Die Haftung des Beirats in der Publikumsgesellschaft 
Ručení poradního sboru ve veřejné společnosti 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 15, S. 844-848 
Poradní sbor veřejné společnosti má sice významnou roli zvlášť při ochraně investora před 
nezodpovědným vedením společnosti, přesto však stále zůstávají předpoklady ručení pro případ 
porušení povinnosti značně nejasné. Příspěvek poskytuje přehled o úkolech a ručení poradního sboru, 
především vůči společníkům, a také přibližuje možnosti omezení ručení. Dozírací činnost, checkliste, 
náhrada škody. (Ručení sboru veřejné společnosti vychází z předpisů o ručení dozorčí rady v akciové 
společnosti.)  Pozn. - Lit. 
 
Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Jan Švejnar 
Origin and concentration : corporate ownership, control and performance in firms after 
privatization 
Původ a koncentrace : vlastnictví podniku, kontrola a výkonnost ve firmách po privatizaci 
The Economics of transition, 2007, vol. 15, no. 1, p. 1-31 
Příspěvek analyzuje dopady různých typů vlastnictví, změn ve vlastnictví a koncentrace vlastnictví na 
výkonnost podniku. Vychází přitom z databáze českých podniků v letech 1996-99 po ukončení 
rozsáhlého procesu privatizace v ČR. Zaměřuje se zejména na otázku, zda soukromé firmy prosperují 
lépe než podniky ve vlastnictví státu a zda postprivatizační struktura vlastnictví vedla v průběhu doby 
ke zlepšení podnikové výkonnosti. 4 tab., statistická příloha. Pozn. - Res. - Lit. 
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Anna Kadeřábková, Václav Šmejkal 
Podmínky podnikání v České republice při hodnocení institucionální kvality 
Politická ekonomie, 2007, roč. 55, č. 2, s. 164-182 
Stať  hodnotí   podmínky  podnikání  (kvalitu regulace)  v České  republice  v  rámci  Evropské    unie 
s využitím výsledků šetření Světové banky za rok 2005 (realizovaného v rámci projektu Doing 
Business). Východiska hodnocení kvality regulace, faktory a význam kvality regulace v rámci EU, 
podmínky podnikání v ČR (zahájení podnikání, udělování povolení, registrace vlastnictví, získávání 
úvěru, platby daní apod.). 3 obr. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
Hans-Bert Binz, Frank Hagedorn 
"Spaltung" einer Kapitalgesellschaft - einmal anders : Modellüberlegungen, 
Bilanzierungsfragen und steuerliche Konsequenzen 
Jiný pohled na "rozštěpení" kapitálové společnosti : úvahy o modelech, otázky účtování a 
daňové důsledky 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 14, S. 765-769 
Častým fenoménem německých podniků je jejich "nestrukturovaný" růst; podniky činné v často velmi 
nesourodých obchodních oblastech pak vykazují velmi odlišné struktury rizik - žádoucí je tedy taková 
restrukturalizace podniku, aby v případě jedné ztrátové oblasti nedošlo k ohrožení existence celého 
podniku. Štěpení podniku podle transformačního zákona, prodej části podniku jiné společnosti, 
převedení části podniku na dceřinou společnost. Zvláštní problémy bezúplatného převodu; vymezení 
pojmu bezúplatně a za úhradu, účtování bezúplatného převodu, účtování u nabyvatele/převádějícího 
(obchodní a daňová bilance), bezúplatnost a skrytá výplata zisku.  Pozn. 
 
A. N. Gazetov 
Upravlenije predprijatijami gosudarstvennogo sektora v stranach OESR i Rossii 
Řízení podniků státního sektoru v zemích OECD a v Rusku 
EKO, 2007, no. 2, s. 95-111 
Zvláštnosti fungování podniků se státní účastí, situace v zemích mimo OECD, tři typy řízení v zemích 
OECD, účast ve správních radách. Tab. Vysvětl. - Odkazy. 
 
Mathias Birnbaum, Allit Lohbeck, Reinhard Pöllath 
Die Verselbstständigung von Nachlassvermögen: Stiftung, Trust und andere Gestaltungen im 
Vergleich. 1. Teil, Stiftungen, (Familien-)vereine und erb- und vertragsrechtliche Gestaltungen 
Osamostatnění majetku z pozůstalosti: nadace, trust a další formy ve vzájemném srovnání. 
1. část, Nadace, (rodinná) sdružení a dědické a smluvní formy 
Finanz-Rundschau, 20. April 2007, Jg. 89, Heft 8, S. 376-382 
Příspěvek seznamuje s možnostmi volby formy osamostatnění majetku z pozůstalosti v Německu. Za 
základ bere častou formu podnikového nástupnictví, nadaci, kterou vzájemně porovnává z pohledu 
daňového práva s dalšími právními institucemi přicházejícími v úvahu (trust, rodinné sdružení, formy 
vycházející z dědického práva).  Pozn. - Lit. Rubrika: FR-Gestaltungspraxis 
 
Zweites Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes : vom 19. April 2007 
Druhý zákon o změně zákona o podnikové transformaci : z 19. dubna 2007 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 24. April 2007, Jg. 2007, Nr. 15, S. 542-548 
Znění druhého zákona o změně zákona o podnikové transformaci z 19. dubna 2007 (Německo). 
Článek 1 tohoto zákona obsahuje ustanovení týkající se fúzí kapitálových společností s přeshraniční 
působností a slouží tak realizaci směrnice Evropského parlamentu a Rady z 26. října 2005 - 
2005/56/EU - ohledně fúzí kapitálových společností z různých členských zemí EU.  
 
Chong-En Bai, Jiangyong Lu, Zhigang Tao 
Property rights protection and access to bank loans : evidence from private enterprises in China 
Ochrana vlastnických práv a přístup k bankovním úvěrům : údaje od soukromých podniků  
v Číně 
The Economics of transition, 2006, vol. 14, no. 4, p. 611-628 
Příspěvek se zabývá rozborem podnikatelského prostředí v Číně se zaměřením na problematiku 
ochrany vlastnických práv a přístupu k bankovním úvěrům. Vychází z údajů od 3 073 soukromých 
podniků v Číně a empiricky zkoumá dopad politických zásahů a dobročinných aktivit - jakožto 
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neformálních náhrad nedostatečné formální ochrany soukromého vlastnictví - na přístup k bankovním 
úvěrům. 5 tab. Pozn. -- K tématu podnikatelského prostředí v Číně viz též následný článek Ownership, 
investment  climate  and  firm  performance  (Vlastnictví,  investiční  prostředí a prosperita firem) na 
s. 629-647. - Res. - Lit. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Eva Müller, Ralf A. Wilke, Philipp Zahn 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer : eine mikroökonometrische 
Evaluation der Arbeitslosengeldreform von 1997 
Employment and unemployment of the elderly : a microeconometric evaluation of the reform of 
the unemployment compensation system in 1997 
Zaměstnanost a nezaměstnanost starších osob : mikroekonometrické hodnocení reformy 
podpory v nezaměstnanosti z roku 1997 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Februar 2007, Band 227, Heft 1, S. 65-86 
Příspěvek analyzuje dopady reformy dávek v nezaměstnanosti v Německu z roku 1997. Sledovanou 
skupinou jsou osoby ve věku 54-56 let. Dopady reformy se empiricky zkoumají při přechodu ze 
zaměstnanosti do nezaměstnanosti, příp. na případech přetrvávající nezaměstnanosti a zjištěné 
výsledky se porovnávají s dalšími věkovými skupinami osob. V závěru se probírají i očekávané možné 
dopady aktuálního zkrácení doby nároku na dávky v nezaměstnanosti na 18 měsíců. 3 tab., 3 grafy, 
vzorce, tab. a graf. příloha. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Abhandlungen/Original papers 
 
Martin Gerth, Anke Henrich, Eva Haacke 
Bewegte Tarife 
Pohyblivé tarify 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 13, S. 134-137 
Reforma zdravotnictví v Německu; ke změnám v nemocenském pojištění, rekapitulace k podmínkám 
zákonného a soukromého nemocenského pojištění. Graf. 
 
Ján Záborský 
Drahá hra na zásluhovosť 
Trend, 2007, č. 16, s. 18-19 
Solidarita  slovenského  důchodového  systému  zvýhodňuje  bohatší  seniory  -  dožití  lidí/důchodců 
s vyššími platy (pobírajících tedy vyšší důchod) je delší než u lidí/důchodců nižších příjmových 
skupin. Graf. 
 
Dirk Göpffarth, Klaus-Dirk Henke 
Finanzierungsreform und Risikostrukturausgleich - Was bleibt vom Ausgleichsverfahren? 
Health care finance reform in Germany - effects on the risk adjustment scheme 
Reforma financování zdravotní péče a vyrovnání struktury rizik - co zůstane z principu 
vyrovnání? 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Februar 2007, Bd. 227, Heft 1, S. 27-48 
Příspěvek rozebírá dopady některých prvků reformních návrhů v rámci diskuze o reformě financování 
zdravotní péče v Německu, které souvisejí s vyrovnáváním rizik. Zaměřuje se přitom na možnost 
zavedení "zdravotní prémie" předpokládající jednotnou platbu pro všechny pojištěnce bez ohledu na 
věk, pohlaví a zdravotní stav (a nově i na výši příjmů). 4 tab., 2 grafy. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: 
Abhandlungen/Original papers 
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Gesetz zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwicklung und zur 
Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-
Altersgrenzenanpassungsgesetz) : vom 20. April 2007 
Zákon o přizpůsobení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu demografickému 
vývoji a o posílení finančního základu důchodového pojištění ze zákona : z 20. dubna 2007 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 30. April 2007, Jg. 2007, Nr. 16, S. 554-575 
Znění zákona o přizpůsobení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu demografickému 
vývoji a o posílení finančního základu pro důchodové pojištění ze zákona, vydaného v Německu dne 
20. dubna 2007. Tab. 
 
Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenvesicherung (GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz - GKV-WSG) : vom 26. März 2007 
Zákon o posílení konkurence v nemocenském pojištění ze zákona : z 26. března 2007 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 30. März 2007, Jg. 2007, Nr. 11, S. 378-473 
Znění zákona  o  posílení  konkurence  v oblasti  zdravotního  pojištění  ze zákona v  Německu ze dne 
26. března 2007, které za tímto účelem upravuje dosavadní zákonná ustanovení.  
 
Susan Kriete-Dodds, Daniel Vorgrimler 
Staatliche Förderung der Riester-Rente für das Jahr 2002 
Státní podpora tzv. Riesterovy renty v roce 2002 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 3, S. 300-306 
Příspěvek seznamuje s výsledky zpracování dat o státní podpoře důchodů v Německu v roce 2002, 
když od 1.1.2002 bylo v rámci důchodové reformy zavedeno dobrovolné státem dotované kapitálové 
důchodové zabezpečení (Riester-Rente) jako kompenzace za snížení úrovně čistých důchodů. Celkový 
objem státní podpory ve sledovaném roce činil 185 mil. eur a skládal se z přídavků ve výši 146,8 mil. 
eur a z daňové podpory ve výši 38,7 mil. eur. 4 tab., 2 grafy. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil 
: Steuern 
 
Jana Rychtářová 
Systém[y] sociálního zabezpečení v EU - Dánsko 
Národní pojištění, 2007, roč. 38, č. 4, s. 9-10 
Stručně  o  důchodovém  systému,  o  nemocenském  pojištění,  o  rodinných  dávkách  a  o   pojištění 
v nezaměstnanosti v Dánsku. Doplněno přehledem důležitých kontaktů (výběr ministerstev) a 
informací o praktických brožurách (vydaných Ministerstvem pro zaměstnanost).  
 
Ralf Jahn, Thoralf Klein 
Überblick über das Gesetz zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts 
Shrnutí o zákonu k nové úpravě práva pojistných zprostředkovatelů 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 17, S. 957-962 
Přehled změn vyplývajících z nového práva pojistných zprostředkovatelů v Německu (tj. změna 
živnostenského řádu, změna zákona o pojistné smlouvě a změna zákona o dozoru nad pojištěním). 
Povinnosti pojistných zprostředkovatelů (povolení, registrace v nově zřízeném registru pojistných 
zprostředkovatelů)  a  pojistných  poradců.  Ne/vázaný zprostředkovatel, zprostředkovatelé osvobození  
od povinnosti povolení k činnosti, registrace zprostředkovatele. Přechodné předpisy.  K tématu také 
HB, 22.5.2007, Nr. 97, S. 28. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Eva Hamplová 
Průvodce po některých ustanoveních územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 19, střed. příl. (s. 1-6) 
Rekapitulace ke změnám, novinkám a úskalím územního řízení v ČR. Podmínky realizace staveb nebo 
záměrů v území, účastníci územního řízení, průběh územního řízení. Sloučení územního a stavebního 
řízení. Zjednodušené územní řízení. Územní souhlas.  
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Claudio Saputelli 
Regionale Trends der Wohnimmobilienmärkte 
Regionální trendy na bytovém trhu 
UBS Outlook, 2007, Nr. 2, S. 18-19 
Autor rozebírá vývoj trhu s byty ve Švýcarsku v roce 2006, porovnává jej s vývojem v předchozích 
letech a se zahraničními trendy. Pozornost věnuje i cenám na výlučné vlastnictví k části domu podle 
regionů. Ukazuje, že i když existují značné regionální rozdíly, vcelku ceny bytů nevykazují známky 
přehřátí a při aktuálních nízkých úrokových sazbách zůstává bytové vlastnictví pro Švýcary dostupné. 
2 grafy. Pozn. - Něm. res. Rubrika: Finanz 
 
M. Frey-Broich 
Die Wohnung mitten in der City ist gefragt 
Byt v centru velkoměsta je žádaný 
Handelsblatt, 20./21./22.4.2007, Nr. 77, Beilage Kunstmark, S. 6 
Ceny bytů a domů ve Frankfurtu n./M. Tab. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Joachim Wichert, Julia Zange 
AGG: Suche nach Berufsanfängern in Stellenanzeigen 
Všeobecný zákon o rovném zacházení: hledání zaměstnanců na počátku kariéry prostřednictvím 
inzerátů 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 17, S. 970-973 
Příspěvek  zkoumá,  zda  je  formulace  v inzerátech  při  hledání  začínajících zaměstnanců v souladu 
s německým zákonem o rovném zacházení. Výsledkem je konstatování, že v případě takto 
formulovaného inzerátu s nabídkou pracovního místa se sice může jednat o věkovou diskriminaci, ta 
však může být věcně opodstatněná (§ 3 odst. 2 zákona AGG tj. např. u specifického zaměstnání, kde je 
žádoucí nezkušený zaměstnanec bez vypěstované osobní rutiny a s větší přizpůsobivostí než 
zkušenější zaměstnanec).  Pozn. - Lit. 
 
Bert Fröndhoff 
Alter schützt vor Arbeit nicht 
Stáří před prací nechrání 
Handelsblatt, 24.4.2007, Nr. 79, S. 18 
Silverliner; firma Audi přizpůsobuje výrobní proces starším zaměstnancům.  K tématu také další 
příspěvek na s. 18. 
 
C. Gesellensetter 
Arbeitgeber im Schraubstock 
Zaměstnavatelé ve svěráku 
Handelsblatt, 25.4.2007, Nr. 80, S. 18 
Pracovní právo v Německu, k otázce oprávněnosti stávky zaměstnanců v případě plánu 
zaměstnavatele  ukončit  činnost podniku.  Doplňující příspěvek k tématu viz HB, 26.4.2007, Nr. 81, 
S. 3. 
 
Amy Y.C. Liu 
Changing wage structure and education in Vietnam, 1992-98 : the role of demand 
Změna mzdové struktury a vzdělání ve Vietnamu, 1992-98 : úloha poptávky 
The Economics of transition, 2006, vol. 14, no. 4, p. 681-706 
Příspěvek  analyzuje  změny  relativních příjmů pracovníků s různým stupněm vzdělání ve Vietnamu 
v letech 1992-98. Představuje nejprve tržní reformy ve Vietnamu ve sledovaném období a modelovým 
způsobem  zkoumá  vztah  mezi  změnami  ve  výší příjmů a úrovní vzdělání. Zabývá se též změnami 
v přístupu k investování do lidského kapitálu. 9 tab., vzorce. Pozn. - Res. - Lit. 
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Yemisi Kuku, Peter F. Orazem, Rajesh Singh 
Computer adoption and returns in transition 
Zavedení počítačů a výše výdělků v transformačních ekonomikách 
The Economics of transition, 2007, vol. 15, no. 1, p. 33-56 
Autoři zkoumají dopady zavádění počítačů a práce s nimi na výši výdělků v devíti vybraných 
transformačních ekonomikách. Dotýkají se přitom zejména problému tzv. digital divide jak uvnitř, tak 
mezi transformačními ekonomikami navzájem a otázkou jeho dopadu na nerovnost výdělků ve 
sledovaném teritoriu. Pro srovnání sledují stejnou problematiku i ve vyspělých zemích a zvažují 
příčiny zjištěných rozdílů v ohodnocení počítačově kvalifikovaných pracovních sil. 6 tab., vzorce. 
Pozn. - Res. - Lit. 
 
Gesetz zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Menschen : vom 19. April 2007 
Zákon o zlepšení šancí na získání zaměstnání u starších osob : z 19. dubna 2007 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 24. April 2007, Jg. 2007, Nr. 15, S. 538-541 
Znění zákona  o  zlepšení  šancí  na získání zaměstnání u starších osob v Německu, který byl vydán 
19. dubna 2007. Zákon upravuje podmínky usnadňující začlenění osob starších padesáti let do 
pracovního procesu.  
 
Dietrich Creutzburg 
Müntefering will hohen Mindestlohn 
Müntefering požaduje vysokou minimální mzdu 
Handelsblatt, 20./21./22.4.2007, Nr. 77, S. 5 
Minimální mzda v Německu; mezi požadavky ministra práce figuruje tarifní rozšíření minimální mzdy 
a  také  zavedení  všeobecné  dolní  hranice  minimální  mzdy. K otázce  rozšíření  působnosti zákona 
o vysílání zaměstnanců na další odvětví.  
 
(lev) 
Paradoxy zákoníku práce v Česku a na Slovensku 
Sondy, 2007, roč. 17, č. 19, s. 5 
Stručně k rozdílům nových zákoníků práce ČR a SR.  
 
Řízení starších zaměstnanců 
Moderní řízení, 2007, roč. 42, č. 5, s. 43-54 
Soubor příspěvků na téma zaměstnávání a řízení starších zaměstnanců, dopad zvýšení hranice 
důchodového věku na organizace, avizo růstu konzumace služeb stárnoucí generace.  
 
Petr Gola 
Výše průměrné čisté mzdy v EU 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 4, s. 24-26 
Údaje  o  státech  s  nejvyšší  a  nejnižší  průměrnou čistou mzdou (také o tom, kdo na ni dosáhne), 
dále o růstu reálných mezd, o vlivu inflace, o rozdílech v příjmech a o Gini indexu.  
 
(RHI) 
Vývoj mezd na pracovním trhu v České republice v období 2006-2007 
Kapitál, květen 2007, č. 5, s. 33-35 
Vývoj mezd a dalších odměn na pracovním trhu v ČR (ze mzdového průvodce mezinárodní personální 
agentury Robert Half International - "Salary & Benefit Guide"). Mzdy v oblasti manažerské podpory, 
lidských  zdrojů,  zákaznického servisu, logistiky a práva. Mzdy v oblasti IT a telekomunikací. Mzdy 
v oblasti  obchodu  a  marketingu.  Mzdy v oblasti financí a účetnictví. Zaměstnanecké výhody. Tab., 
1 vlož. box. 
 
Sebastian Matthes 
Werte schaffen 
Vytvářet hodnoty 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 18, S. 115-118, 120, 122 
Platy  v  Německu,  rozsáhlý  přehled  průměrných  platů  podle odvětví a profesních skupin. 3 grafy, 
3 tab. 
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Womenomics revisited 
Návrat feminekonomie 
The Economist, April 21st 2007, vol. 383, no. 8525, p. 82 
Zaměřeno  na  otázku  většího  zařazení  žen  do  pracovního procesu a podhodnocení jejich práce jak 
v rozvojových, tak bohatých zemích. Konstatuje se, že při větším počtu žen v placené práci by svět byl 
mnohem bohatší. Otázkou hospodářského významu žen včetně zdanění jejich práce se v poslední době 
zabývá několik studií. Diagr. Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Olga Bičáková 
Zákon o zaměstnanosti umožňuje účinnou a efektivní kontrolu výkonu nelegální práce 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 4, s. 21-24 
K zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zejména pak ke 
kompetencím úřadů práce, které jim tento zákon v oblasti potírání nelegálního zaměstnání uděluje. Co 
je to nelegální práce, kontrola nelegální práce, kontrolované osoby, právní důsledky výkonu nelegální 
práce, institut "povolení k zaměstnání cizince".  
 

Právo 

Gesetz zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens : vom 13. April 2007 
Zákon o zjednodušení konkurzního řízení : z 13. dubna 2007 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 17. April 2007, Jg. 2007, Nr. 13, S. 509-512 
Znění zákona o zjednodušení konkurzního řízení v Německu ze dne 13. dubna 2007.  
 
Radka Zahradníková 
Institucionální rozhodčí řízení. 3. část, Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) 
Obchodní právo, 2007, roč. 16, č. 3, s. 14-19 
Tato část příspěvku je věnována činnosti německé rozhodčí instituce (DIS). Popis instituce, historický 
vývoj, organizace DIS, zákonná úprava rozhodčího řízení, rozhodčí řád, jmenování rozhodců aj.  
 
Daniel Havránek 
K hierarchické výstavbě právního řádu a vymezení pojmu právní síly v ústavním prostředí 
České republiky 
Právník, 2007, roč. 146, č. 5, s. 457-478 
Typologie podzákonných právních předpisů v ústavním systému ČR (nařízení vlády, právní předpisy 
ministerstev a jiných správních úřadů, právní předpisy územních samosprávných celků). Normativní 
existence odvozených právních předpisů a problém derogační konkurence. Pojem právní síly, 
hierarchie normotvůrců a uspořádání právního řádu.  - Angl. res. 
 
Miloslava Prudilová 
Nový stavební zákon. (2. část) 
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 4, střed. příl. (17 s.) 
V této části příspěvku k těm ustanovením stavebního zákona, které se týkají např. realizace staveb bez 
stavebního povolení nebo ohlášení, ohlašování staveb, stavebního řízení a povolení stavby, užívání 
staveb, povinností a odpovědnosti osob při přípravě staveb a jejich výstavbě atd.  Praktická příručka. 
 
Petr Wawrosz 
Právo Evropské unie a národní zájmy České republiky 
Scientia et Societas, 2007, roč. 3, č. 1, s. 61-84 
V úvodu o historii práva EU (od r. 1951). Dále o systému práva EU (základní přehled, komunitární 
právo - právo prvního pilíře EU, právo zbývajících pilířů). Ke Smlouvě o Evropském společenství - 
základní cíle Společenství, společná hospodářská politika. Ze závěrů vyplývá, že základní platné 
normy evropského práva jsou v souladu s českými národními zájmy.  - 4 lit. 
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Martin Wolf 
The World Bank must regain its authority to fight corruption 
Světová banka musí znovu získat autoritu, aby mohla bojovat s korupcí 
Financial Times, 18.4.2007, no. 36359, p. 11 
Rozbor souvislostí mezi chudobou a korupcí; úloha Světové banky v boji s korupcí; aféra prezidenta 
SB Paula Wolfowitze. Grafy. 
 
 
                                                                                       
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Daně a finance,   2007,  roč.  15,    č. 4 
 
Zdanění a svoboda volného pohybu :  rozhodnutí třetího senátu (po vyslechnutí stanoviska generálního 
advokáta na jednání konaném dne 22. června 2006) o výkladu práva na základě předběžné otázky (čl. 
234 ES) německého vnitrostátního soudu (Bundesfinanzhof), která se týká výkladu bývalého článku 
59 Smlouvy o ES (nyní 49 ES) :  Centro Equestre  da Lezíria Grande Lda v. Bundesamt für Finanzen  
rozsudek ESD z 15.2.2007      C-345/04 
 
Spotřební daně :  rozhodnutí čtvrtého senátu po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na 
jednání konaném dne 14. prosince 2006, na základě žádosti o rozhodnutí o výkladu  práva (čl. 234 ES) 
podané  rozhodnutím  německého  vnitrostátního  soudu Finanzgericht Hamburg (správní soud) dne 
30. srpna 2005, došlým Soudnímu dvoru dne 31. října 2005 :  Jan De Nul NV v. Hauptzollamt 
Oldenburg  
rozsudek ESD z 1.3.2007      C-391/05 
 
 
Soudní rozhledy,  2007,  roč. 13,  č. 5 
 
Možnost členského státu regulovat provozování hazardních her – signál pro českého zákonodárce :  
Placanica  (velký senát, generální advokát D. Ruiz-Jarabo Colomer)  
rozsudek ESD z 6.3.2007      C-338/04,C-359-04,C-360/04 
 
Efektivní ochrana práv jednotlivců nevyžaduje možnost abstraktního přezkumu souladu vnitrostátních 
norem :  Unibet (velký senát, generální advokátka E. Sharpston) 
rozsudek ESD z 13.3.2007      C-432/05 
 
Roquete  Frères  :   úskalí,  která  může přinášet  konstrukce  přístupu  jednotlivců  k  Soudnímu  dvoru 
v žalobách na neplatnost podle článku 230 ES :  (druhý senát, generální advokátka J. Kojott) 
rozsudek ESD z 8.3.2007      C-441/05 
 
Ojetiny,  ojetiny, ojetiny :  Ákos Nádasdi v. Vám- és Pénzügyörség Észak-Alföldi Regionális 
Parancsmoksága a Ilona Németh v. Vám- és Pénzügyörség Dél-Alföldi Regionális Parancsmoksága  
rozsudek ESD z 5.10.2006             spojené věci C-290/05, C-333/05 
 
Pravomoci Soudního dvora ve třetím pilíři aneb nesnesitelná lehkost výkladu unijního práva :  (velký 
senát, generální advokát P. Mengozzi) P. Segi a další v. Rada  
rozsudek ESD z 27.2.2007      C-355/04 
 
Právní rozhledy,  2007,  roč.  15,  č.  8 
 
Veřejné zakázky a společnosti se smíšenou majetkovou účastí : směrnice Rady  č. 93/37/EHS :  
rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Tribunal administratif de Lyon (Francie) :  Jean Auroux 
a spol. v. Město Roanne  
rozsudek ESD z 18.1.2007      C-220/05 
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Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Britta Gauckler, Thomas Körner, Hartmut Minkel 
Arbeitgebersozialbeiträge und Beiträge zur Altersvorsorge : Ergebnisse einer 
Machbarkeitsstudie 
Sociální příspěvky zaměstnavatelů a příspěvky na důchodové pojištění : výsledky studie 
proveditelnosti 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 3, S. 247-259 
Součástí ročně sestavovaných statistik EU o příjmech a životních podmínkách (EU-SILC, v Německu 
pod názvem Leben in Europa) jsou též příspěvky zaměstnavatelů k zákonnému a podnikovému 
důchodovému pojištění. Uvedený příspěvek seznamuje s koncepcí a výsledky studie proveditelnosti 
zjišťování příspěvku zaměstnavatele na sociální příspěvky, kterou realizoval Spolkový statistický úřad 
v Německu v roce 2006. Představuje několikastupňový proces šetření, nástroje testování a jeho 
praktické vyzkoušení. 2 přehledy, 6 grafů. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Textteil : Weiterentwicklung 
 
Christoph-Martin Mai 
Messung der Erwerbstätigkeit in den Vereinigten Staaten 
Měření zaměstnanosti v USA 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 3, S. 264-270 
V souvislosti s potřebou srovnání dat o zaměstnanosti v Německu s dalšími zeměmi a se správnou 
interpretací těchto dat je nezbytné poznat pravidla a způsob jejich zjišťování. Uvedený příspěvek 
popisuje statistiky zaměstnanosti v USA (Current Population Survey a Current Employment Statistics) 
a ukazuje společné prvky a rozdíly statistik zaměstnanosti v obou zemích. 4 přehledy, 2 grafy. Pozn. - 
Res. - Lit. Rubrika: Textteil : Erwerbstätigkeit 
 
Otto Dietz, Juliane Gude 
Statistik der Entwicklungszusammenarbeit : Methodik und Ergebnisse 
Statistika rozvojové pomoci : metodika a výsledky 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 3, S. 291-299 
Příspěvek podrobně popisuje metodiku sestavování statistik výdajů na rozvojovou pomoc v Německu. 
Představuje rovněž konkrétní výsledky těchto statistik za rok 2005, příp. odvozuje data pro 
dlouhodobější sledování problematiky (od roku 2000). 5 tab., 2 přehledy, 1 graf. Pozn. - Něm. res. - 
Lit. Rubrika: Textteil : Öffentliche Finanzen 
 

Účetnictví 

Jiří Ficbauer 
Časté chyby, se kterými se auditoři setkávají při své činnosti. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2007, č. 9, s. 11-23 
Legislativní rámec auditu, základní rámec (cyklus aktivit) auditu, základní požadavky auditora 
(požadavky auditora související např. s realizací účasti auditora na inventarizacích, s ověřením vlastní 
účetní  závěrky,  s ověřením  zaúčtování  výsledků  vnějších revizí apod.). 1 obr. Rubrika: 18 - Audit, 
s. 21-33 
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Jana Markovičová 
IFAC se představuje ... 
Účetnictví, 2007, č. 4, s. 41-42 
Stručně o International Federation of Accountants (IFAC), mezinárodní federaci profesních účetních a 
auditorů. Cíle IFAC, IFAC jako tvůrce mezinárodně uznávaných standardů, členská základna, další 
orgány a komise IFAC apod. Doplněno odkazem na webové stránky IFAC.  
 
Henry Paulson 
The key test of accurate financial reporting is trust 
Hlavním měřítkem přesného finančního výkaznictví je důvěra 
Financial Times, 17.5.2007, no. 36384, p. 11 
Ministr financí USA zdůrazňuje význam přesného a transparentního finančního výkaznictví pro 
integritu amerických kapitálových trhů a sílu ekonomiky. Připomíná změny v legislativě, vyzdvihuje 
úlohu auditora i vnitřních kontrol a také nutnost omezit složitost systému finančního výkaznictví.  
 
Simone Hofer 
Neues Revisionsgesetz soll unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung tragen 
Nový revizní zákon by měl zohlednit různé potřeby 
UBS Outlook, 2007, Nr. 2, S. 6-7 
Článek upozorňuje na změny, které přináší nová právní úprava interní kontroly v podnicích ve 
Švýcarsku. Jde především o usnadnění účetní kontroly pro malé a střední podniky a o přiblížení se 
pravidlům mezinárodních standardů (IFRS, US GAAP) v případě podniků kotovaných na burze a 
větších podniků. Zvažuje též, do jaké míry podniky s možností volby omezené revize budou tuto 
možnost v praxi využívat. 1 přehled. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Thema 
 
Karlheinz Küting, Daniel Ranker 
Umsetzung des Komponentenansatzes bei Immobilien in der IFRS-Bilanzierung 
Přenos sledování komponentů u nemovitostí do účtování podle IFRS 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 14, S. 753-758 
V případě účtování nemovitostí předpokládá IAS 16 aplikací tzv. účtování podle komponentů, při 
němž se nemovitosti člení a odepisují podle užitné doby. K aplikaci komponentů podle At Cost 
Modell, možnosti řešení a identifikace komponentů s ohledem na podnikové plánování. Fragmentace 
komponentů, význam uplatnění komponentů pro nemovitý majetek, příklad postupu při identifikaci 
komponentů. 2 grafy, 2 tab. Pozn. - Lit. 
 
Dana Kovanicová 
V centru pozornosti malé a střední podniky: nadnárodní standardizace jejich účetního 
výkaznictví finalizuje 
Účetnictví, 2007, č. 4, s. 3-10 
Malé a střední podniky z hlediska globální účetní standardizace (k projektu IFRS SMEs - Mezinárodní 
standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky). Etapy vývoje projektu, koncept východisek 
a jejich diskuse (zveřejnění diskusního materiálu, stanoviska k němu). Odezva IASB. Předběžný návrh 
standardu IFRS SMEs. Důsledky globální standardizace malých a středních podniků pro Evropskou 
unii. 2 tab. - Lit. 
 
Sabine Wadewitz 
Der Weg des Mittelstands zu IFRS ist weit 
Cesta středního stavu k IFRS je dlouhá 
Auszüge aus Presseartikeln, 11. April 2007, Nr. 16, S. 11 
V souvislosti s plány IASB na vypracování jednotných celosvětových účetních norem i pro firmy, 
které nejsou kotované na burze, příspěvek informuje o návrhu mezinárodních účetních norem IFRS 
pro malé a střední podniky. Uvádí názory některých odborníků z praxe na tento návrh a zvažuje 
nutnost vlastní varianty účetních standardů pro malé a střední podniky, když zejména v Evropě 
existuje jednotný účetní rámec formou směrnic EU.  - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt am 
Main, z 6. dubna 2007. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 6/2007  
Účtování dotací. IAS 36  - Snížení hodnoty aktiv. Účtová třída 0 - účtování. Otázky z praxe 
k účetnictví. Přechod z daňové evidence na účetnictví. Automobil v daňové evidenci. Pozemky 
v daňové evidenci. Částečně uspokojená pohledávka na straně poplatníků. Účetní doklady od A do Z.  
 
Účetní TIP 
 
č. 11/2007  
Aktuální informace k elektronickému insolvenčnímu rejstříku. Postřehy z účetní a daňové praxe - 
odpovědnost za zpracování účetních dokladů. Zkušenosti z kontrol - kam jsem, kam jsem ty účetní 
doklady dal? Zkušenosti z kontrol - zásada bilanční kontinuity. Daňová doporučení pro účetní - dodání 
a pořízení zboží v EU. Zamezení dvojího zdanění - Švédsko. 
 
č. 12/2007  
Aktuální informace - ministerstvo navrhuje snížení administrativní zátěže občanů. Postřehy z účetní a 
daňové praxe - inženýrské sítě, příslušenství budov. Daňová doporučení pro účetní - placení daní. 
Zkušenosti z praxe - vykazování kontokorentního úvěru. 
 

Veřejná správa 

Jiří Němec 
Referendum: Můžeme se poučit u Švýcarů? 
Moderní obec, 2007, roč. 13, č. 5, s. 45 
Referendum, institut lidového hlasování ve Švýcarsku. Postřehy z praxe, příklad hlasování na státní, 
kantonální a obecní úrovni. Možnost korespondenčního hlasování. (Doporučení zrušit limit 
50procentní účasti občanů pro platnost výsledku místního referenda v ČR).  
 
Jiří Kroupa 
Samostatná normotvorba obce a zákon 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 18, s. 12, 21 
Obecní normotvorba, k problematice stanovení místního poplatku (zákon č. 565/Sb. o místních 
poplatcích, zákon č. 128/2000 Sb.), určení místního poplatku ze vstupného v nálezu Ústavního soudu 
Pl. ÚS 24/06.  
 

Veřejné finance. Rozpočet 

Českomoravská konfederace odborových svazů 
Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS, KDU-ČSL, SZ 
Pohledy, 2007, č. 2, s. 5-102 
Souhrnný pohled na reformu - poznámky k obecnému charakteru předloženého konceptu reformy, 
skutečné cíle a pravděpodobné důsledky reformy veřejných financí, dopady daňové a sociální reformy 
na  domácnosti,  přehled  vybraných  legislativních  změn  v daňové  oblasti,  v sociálních systémech, 
v  zaměstnanosti  a  v oblasti  platů. Dále  pak  k reformě zdravotnictví, k ekologické daňové reformě, 
k dopadům růstu nájemného a dalších služeb a k problematice školného. Doplněno analýzou délky 
pracovní doby v ČR a státech EU. Tab., grafy. - Monotematické číslo. 
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The Battle of the Budget : defence procurement 
Bitva o rozpočet : výdaje na obranu 
The Economist, May 5th 2007, vol. 383, no. 8527, p. 39-40 
Vojenské výdaje v reálném vyjádření v Británii rostou, ale v podílu k HDP se snižují a nyní se 
pohybují kolem 2,3 %. V článku se popisuje, jak britské ozbrojené síly bojují o větší investice. Diagr. 
 
(red) 
Chystá se nezodpovědný experiment na občanech 
Sondy, 2007, roč. 17, č. 16, s. 1 
Komentář ČMKOS k zamýšleným úpravám v rámci reformy veřejných financí, nástin 
předpokládaných důsledků. V tabulce vliv reformy na výši příjmu zaměstnanců v závislosti na 
sociálním postavení rodiny. Tab. 
 
From government deficit to debt: bridging the gap 
Od vládního deficitu k dluhu: překonávání rozdílu 
Monthly bulletin [European Central Bank], April 2007, no. 4, p. 87-93 
Fiskální dohled v eurozóně se zaměřuje především na vývoj vládního deficitu a dluhu. V článku jsou 
rozebírány rozdíly mezi rozpočtovým saldem a změnou vládního dluhu a uvádí se, že pokud tyto 
rozdíly odrážejí správné vykazování vládních finančních aktivit, nepředstavují důvod ke znepokojení. 
Tab., diagr. Vysvětl. - Odkazy. 
 
Christian Ramthun, Eva von Haacke, Cornelia Schmergal 
Geld macht sinnlich 
Peníze probouzejí smysly 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 16, S. 36, 38 
Pozitivní vývoj v daňových příjmech (především u daně korporační a u daně z příjmů) německého 
fiskálu postupně přináší i nárůst výdajových požadavků jednotlivých rezortů, které by nakonec mohly 
snahy  o  vyrovnaný  rozpočet  zcela  zvrátit.  V  tabulce  přehled  deseti  největších rozpočtových rizik 
v období let 2008-2011 (např. nemocenské pojištění, rozvojová pomoc, úroky, Hartz IV atd.). Tab., 
graf. 
 
Brigitte Haacke 
Geld zurückholen 
Vrácení peněz 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 12, S. 66-68 
Komunální finance v Německu. Je sice ve veřejném zájmu, aby byly deficity místních rozpočtů 
spravovány co nejefektivněji, ne vždy však je nasazení derivátových obchodů optimální: dokazují to 
případy poškozených obcí a komunálních podniků, které vsadily na produkty Deutsche Bank (DB) a 
na swapových obchodech prospekulovaly závratné částky. Nyní žalují DB o neplatnost smluv s tím, že 
zajišťovací obchody jsou vlastně nezákonné (obce nesmějí spekulovat s veřejnými penězi) a také kvůli 
nesprávnému poradenství. Úrokové zajišťovací obchody, Foreward Swaps, Quanto Swaps, Spread 
Ladder Swaps. Prezentovány jsou názory odborníků na uplatnění resp. podmínky aplikace úrokových 
derivátů ve veřejném sektoru (vymezení ne/spekulačního obchodu).  
 
V. V. Klimanov, N. V. Babko 
Poduševoje finansirovanije v obščem srednem obrazovanii 
Financování na hlavu ve všeobecném středním vzdělávání 
Finansy, 2007, no. 2, s. 12-15 
Zavádění principů financování "na hlavu" ve vzdělávacích zařízeních v Rusku v rámci prováděných 
rozpočtových    a   školských  reforem;  zákony  platné  od  r.  2006;  financování   školské    soustavy 
z regionálních a obecních rozpočtů, vymezení pravomocí.  
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Silke Wettach 
Sprengsatz fürs Budget 
Přijetí Turecka by rozpočet EU úplně roztříštilo 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 13, S. 38-39 
K plánu reformy současné koncepce rozpočtu EU; neprůhledný systém rabatů, nesprávné nastavení 
priorit, transparenční iniciativa. Graf. 
 
Stephan Kohns, Wolfgang Wiegard 
Staatsverschuldung wirksam begrenzen 
Účinné omezení státního zadlužení 
Auszüge aus Presseartikeln, 14. März 2007, Nr. 12, S. 17-19 
Rada expertů vypracovala návrh koncepce omezení státního zadlužení v Německu, který se 
soustřeďuje na zpřísnění pravidel zadlužení na úrovni spolkového státu i spolkových zemí (nové znění 
článku 115 Ústavy). Článek vysvětluje, proč dosavadní úprava v praxi nezajišťovala účinné omezení 
zadluženosti a představuje koncepci složenou ze tří modulů, která by měla dosavadní situaci zlepšit.  
K problematice viz též Wolfgang Münchau: Wie man die goldene Regel umsetzt (Jak se realizuje zlaté 
pravidlo), v témže čísle časopisu, s. 19. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am 
Main, z 13. března 2007. -- Překlad viz Informace odborné knihovny MF č. 7/ 2007. 
 

Zdravotnictví 

Thomas Kopetsch 
Der Zusammenhang zwischen dem Leistungsgeschehen im ambulanten und stationären Sektor 
des deutschen Gesundheitswesens : eine empirische Untersuchung 
The relationship between service events in the ambulatory and hospital sectors of the German 
health systém : an empirical study 
Vztah mezi zdravotními výkony v ambulantních a nemocničních zařízeních německého 
zdravotnictví : empirická studie 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Februar 2007, Bd. 227, Heft 1, S. 49-64 
Příspěvek se pomocí statistických metod pokouší zjistit vztahy mezi zdravotními výkony 
poskytovanými v sektoru ambulantních zdravotních zařízení a mezi výkony v sektoru nemocničních 
zařízení. Pokud vykazují odborní lékaři z nemocnic i ambulantní praxi, dochází ke zdvojování 
struktury  odborných  lékařů  s možným  dopadem  na  efektivnost   poskytovaných   výkonů,   což je 
v Německu předmětem četné kritiky. 4 tab., vzorce. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: 
Abhandlungen/Original papers 
 

Životní prostředí 

Klaus Stratmann 
Solarstrom-Förderung kostet Verbraucher 63 Milliarden Euro 
Podpora solární energie přijde spotřebitele na 63 miliard eur 
Handelsblatt, 25.4.2007, Nr. 80, S. 5 
RWI (Institut pro hospodářský výzkum) v Německu kritizuje podporu sluneční energie na základě 
zákona  o  obnovitelných  energiích.  Neefektivní  úhrada za napájení solární energií (51,8 centu - jde 
o desetinásobek nákladů výroby konvenční energie), náklady na podporu fotovoltaiky jsou z hlediska 
zaměstnanosti a ochrany životního prostředí přemrštěné (dle propočtu např. bylo zjištěno, že jediné 
pracovní místo v odvětví fotovoltaiky je subvencováno částkou 128 900 eur).  
 
Alena Pauličková 
Využívanie ekonomických nástrojov pri ochrane životného prostredia v Slovenskej republike 
Právník, 2007, roč. 146, č.5, s. 510-526 
Právní úprava ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí v SR. Environmentální aspekty 
ochrany životního prostředí v daňové soustavě (přímé daně, místní daně, daň z motorových vozidel, 
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nepřímé daně, poplatky apod.). Zdroje financování environmentálních opatření (vnitřní a vnější zdroje, 
fondy).  
 
Donata Riedel 
Steuern rauf für die Umwelt? 
Nahoru s daněmi pro životní prostředí? 
Handelsblatt, 27./28./29.4.2007, Nr. 82, S. 6 
Ochrana životního prostředí v Německu, přehled realizovaných a plánovaných opatření na úsporu 
energií   a    podporu    životního   prostředí.   Snaha    dostat    Německo    do     pozice   hospodářství 
s nejefektivnějším využitím energií na světě. Pohled na neúčinnost některých daní (např. ekologická 
daň nebo daň z motorových vozidel). 8bodový Gabrielův katalog. 9 grafů. K tématu i další příspěvek 
na s. 6, který nabízí přehled smluv, norem a stimulačních instrumentů v oblasti ochrany klimatu. 
 

Životní úroveň 

Marc Fleurbaey et Guillaume Gaulier 
Les champions du PIB par tete et ceux du niveau de vie 
Přeborníci v HDP na hlavu a v životní úrovni 
Problemes économiques, 2007, no 2916, p. 37-40 
HDP na obyvatele je informativní ukazatel pro mezinárodní srovnávání životní úrovně. Má však 
velkou nevýhodu - nebere v úvahu nepeněžní složky, které se mohou citelně lišit u jednotlivých zemí. 
Autoři soudí, že peněžní příjem nemá výhradní přednost, ale že v souvislosti s historickým vývojem a 
kulturním kontextem každé země dochází k rozhodování mezi různými složkami životní úrovně. To 
lze vyjádřit termínem "příjmový ekvivalent". Na základě této myšlenky je vypracován nový ukazatel 
životní úrovně zahrnující různé aspekty blahobytu (resp. pocitu štěstí) osobního (individuálního) a 
sociálního (volný čas, zdraví, nerovnosti, udržitelnost přírodního bohatství atd.). Třídění zemí podle 
životní úrovně s užitím nového ukazatele pozměňuje poněkud zažité pořadí určitých zemí: zvláště 
Japonsko a Francie si výrazně polepšují a naopak USA své pořadí ztrácejí. 3 tab. - Odkazy. 
 

Ostatní 

P. L. Manenok 
Finansirovanije NIOKR v Rossii i za rubežom 
Financování vědeckovýzkumných prací v Rusku a v zahraničí 
Finansy, 2007, no. 2, s. 20-22 
Srovnání ukazatelů charakterizujících výdaje na vědeckovýzkumné práce v Rusku a řadě vyspělých 
zemí. Tendence ke zvýšení nákladů na rozvoj vědy ze strany státu i podnikové sféry.  
 
Matthias Kamp 
Kluge Köpfe 
Chytré hlavy 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 15, S. 35, 38-39 
Reforma vzdělávacího systému v Číně; odklon od komercionalizovaného školství, rozsah státní 
finanční podpory, poplatky ve státních a soukromých školách. Trend orientace na praktické vzdělávání 
ve spolupráci s podniky. Gaokao. Graf. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY  ODBORNÝCH  ČLÁNKŮ 
 
 
Michael Stabenow 
Politische Ziele, wirtschaftliche Mittel  
Politické cíle, hospodářské prostředky 
Auszüge aus Presseartikeln, 28. März 2007, Nr. 14, S. 11-12. 
 
Spis označený poznámkou „Přísně tajné“ obsahoval zneklidňující poselství: pokud se v krátké době 
nepodaří oživit zájem občanů o evropskou integraci, pomine vstřícná nálada nebo se dokonce obrátí 
v zahořklost a v příklon k jiným ideálům. Autorem dokumentu z 30. března 1955, obsahujícího tato 
slova, byl státní tajemník na Ministerstvu zahraničních věcí Německa Walter Hallstein. Nadpis zněl: 
Odpověď na úvahy spolkového ministra hospodářství k problému kooperace nebo integrace. 
Napomenutí v dopise Ludvíku Erhardovi obsahovalo názorný Goethův citát: „Nadšení není nějaký 
úlovek sleďů, který by bylo možno nasolit do zásoby na pár příštích let“. Erhard si tehdy dělal starosti 
s projektem Evropského hospodářského společenství (EHS). Zabýval se budoucí podobou 
integračního seskupení a zvažoval spíše nějakou volnější formu spolupráce, například zónu volného 
obchodu, ke které by se připojila i Velká Británie. 
Hallsteinův spis byl směrovkou k EHS a k Euratomu, k dohodám podepsaným 25. března 1957 
v Římě,  s jejich předpokládanou platností od počátku roku 1958. V roce 1954 odmítlo francouzské 
Národní shromáždění ctižádostivý projekt Evropského obranného společenství (EVG), což se tehdy 
zdálo mnohým jako tvrdý nezdar integračních snah. Dva roky předtím se šest zakladatelských zemí – 
Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko – dohodlo na vytvoření Evropského 
společenství uhlí a oceli (Montánní unie).  
Plán Roberta Schumana, francouzského ministra zahraničí, z května 1950 (tzv. Schumanův plán) měl 
v té době dva cíle. Jedním z nich bylo úsilí dát dvě strategicky důležitá hospodářská odvětví – uhlí a 
ocel – pod společnou kontrolu dvou bývalých úhlavních nepřátel – Německa a Francie. Nešlo však jen 
o budoucnost uhlí a oceli. Již v Montánní unii bylo přítomno mnoho myšlenek, které vytvořily 
základní osu dnešní evropské integrace: myšlenka vnitřního trhu, zákaz kartelů, přesun hospodářských 
pravomocí státu, „nejvyšší úřad“ jako předchůdce Evropské komise, ale také Soudní dvůr, který již 
v roce 1964 svým rozhodnutím ve věci Costa/Enel položil základ pro upřednostňování práva 
Společenství před právem jednotlivých členských zemí. 
Hallstein, který byl v letech 1958 až 1967 prvním předsedou Evropské komise, považoval za „cestu 
nejmenšího odporu“ (po ztroskotání ideje obranné unie se společnou armádou a rozpočtem) 
„pokračování a rozšiřování integrace podle vzoru Montánní unie“. Jinak řečeno: usiloval o politické 
sjednocení Evropy hospodářskými prostředky. 
Přes další jednání a konference vedla tato cesta v létě roku 1956 k podpisu tzv. Římských smluv  na 
Kapitolu, v hlavním městě Itálie. Potvrdilo se, že cíle integrace budou politické, prostředky k jejich 
dosažení ekonomické. To platilo později i pro projekt měnové unie – nejprve pro neúspěšný pokus 
z roku 1970, nazvaný podle lucemburského předsedy vlády Pierra Wernera „Wernerův plán“,  a 
především pro druhý pokus o měnovou unii, který započal již podpisem Maastrichtské smlouvy z roku 
1992 a který byl úspěšně doveden do cíle v roce 1999.  
Zřeknutí se státní suverenity ve společném zájmu se jako rudá nit vine dějinami evropského 
integračního seskupení. Smlouva o Evropském hospodářském společenství vymezovala cestu ke 
čtyřem základním svobodám společného trhu – pro volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a nakonec i 
pro volný pohyb osob (nejprve pro 170 milionů lidí v šesti zemích, dnes již pro téměř půl miliardy 
osob z 27 zemí). Než se podařilo odbourat všechna celní omezení v rámci společného trhu, uplynulo 
celých deset let.   
Po přistoupení Velké Británie, Dánska a Irska v roce 1973, Řecka v roce 1981 a po zřízení 
Evropského měnového systému v roce 1979, o nějž se nejvíce zasloužili německý kancléř Helmut 
Schmidt a francouzský prezident Valery Giscard d´Estaing, získalo integrační seskupení na velikosti a 
důležitosti, a to nejen pokud jde o  jeho rozlohu. Přesto sedmdesátá a počátek osmdesátých let platí za 
období „eurosklerózy“. Její kořeny sahají až k roku 1965, kdy Francie ve sporu o agrární politiku 
praktikovala strategii „prázdné židle“. Když v roce 1966 ustoupila, stalo se to za cenu úhybného 
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ujednání, které se zdá být u kořenů principu veta, jež bylo zavedeno přes snahy politiků o prosazení 
principu většiny při společných rozhodováních. 
Najít východisko z eurosklerózy se podařilo především díky ekonomickým prostředkům. V červnu 
1982 dohodli šéfové vlád v Miláně itinerář pro dokončení neomezeného volného trhu ke konci roku 
1992. Stanovená lhůta – na základě reformy unijních smluv, která vstoupila v platnost v roce 1987 pod 
názvem Jednotná evropská akta – byla vázána i na rozšiřování principu většiny. V tomto směru lze 
vidět výsledek úsilí Jeana Monneta (Monnetova metoda), spočívající v poznání, že hospodářské 
sjednocení dává křídla sjednocení politickému. Jacques Delors, předseda Evropské komise v letech 
1985 až 1995, tuto metodu doladil, když k procesu hospodářské a později i měnové integrace připojil 
lhůty a dílčí cíle.    
Již dříve se politici Hallsteinova ražení pokoušeli propojit politiku s ekonomií. Přitom mezi otevřením 
trhu a plánovitou společnou agrární politikou neviděli žádný rozpor. Stála za tím úvaha o vyrovnávání 
zájmů. Již ve smlouvě o EHS se zakládající státy zavázaly „sjednocovat svoje národní hospodářství a 
podporovat jejich harmonický rozvoj, s cílem zmenšovat rozdíly mezi jednotlivými oblastmi a regiony 
s méně příznivými hospodářskými podmínkami“. Po uzavření dalších integračních smluv k tomu 
přistoupily i fondy agrární a sociální, v roce 1975 regionální fondy, v roce 1994 kohezní fondy a další 
podpůrné nástroje.  
Zejména v oblasti agrární politiky se dostala evropská realita do rozporu s vizemi otců – zakladatelů. 
V osmdesátých letech se z toho vyvinul obraz Společenství, ochromeného výhrůžkami o vetu, 
poznamenaného horami másla a hovězího masa, mořem mléka, praskajícími sily s obilím, exporty 
přebytků za extrémně nízké ceny a ničením ovoce, které nebylo možno prodat. Účet zaplatil daňový 
poplatník. Tehdy spolkla „zelená Evropa“ cca 70 procent prostředků domácností, dnes je to stále ještě 
více než 40 procent. Ctižádostivé projekty neuspěly, což platí i pro tzv. Mansholtův plán z roku 1968, 
pojmenovaný podle nizozemského komisaře Sicco Mansholta. Teprve později byla agrární politika 
přepracována a více orientována na trh. 
Ačkoli je třeba evropské komisaře a úředníky považovat nikoli za služebníky své vlasti, nýbrž za 
správce společné Evropy, má státní příslušnost stále ještě velkou důležitost. Téměř nepřetržitě stojí na 
špici služebních míst pro zemědělskou politiku francouzští úředníci, resort konkurence vedli od roku 
1967 do roku 2002 pouze Němci.  To má velice symbolický význam – ve Francii pro věrohodnost 
agrární politiky, v Německu – přes občasné brumlání – pro důvěru v prosazování řádných pravidel 
v boji proti kartelům a za ochranu hospodářské soutěže.  
Ale i první komisař pro ochranu hospodářské soutěže, Hans von der Groeben, byl Němec a stejně jako 
Hallstein se úzce podílel na vypracování Římských smluv. V roce 1997 tento politik (zemřel v roce 
2005)  připomněl Erhardovy výhrady proti plánům na Evropské hospodářské společenství: „obával se, 
že se prosadí hospodářská politika, která bude více zaměřena na plánování než na trh“. Jak je vidět na 
agrární politice, jeho obavy se ukázaly jako neopodstatněné.     
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 
 
 
Niklas Hoyer 
Das Papir bleibt 
Papír zůstává 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 20, S. 166-168 
 
Obrovské schránky, na něž odkazují šipky na vstupních dveřích šedé účelové budovy jednoho 
finančního úřadu v Düsseldorfu, se stávají reliktem. Na rozdíl od dřívějška už  dnes do nich téměř 
nikdo daňové přiznání nevhazuje, protože stále více daňových poplatníků raději využívá elektronické 
formy podání, zkráceně zvané Elster. Jde o celostátní trend; v roce 2006 daňové přiznání přes počítač 
vyřídilo 4,6 miliónu Němců. Není to jen pohodlné, ale i výhodné pro ty, kteří doufají ve vrácení daně, 
navíc finanční úřady zpracovávají přiznání Elster přednostně. 
Je ale potřeba vědět, že elektronická forma přiznání skrývá určité léčky. Např. to může být nevýhodné 
v případě, že dojde s finančním úřadem ke sporu,  a někdy  mohou hrozit dokonce i trestněprávní 
nepříjemnosti. 
Odborníci proto doporučují některá opatření: 
Elster byl zahájen v roce 1999 jako pilotní projekt. Zpočátku museli poplatníci kompletní elektronické 
přiznání ještě i vytisknout a zaslat finančnímu úřadu,  čímž se výhoda nového postupu vlastně 
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eliminovala, od loňského roku je však už možné vyřídit daňové přiznání kompletně online. Pokud 
poplatník své přiznání Elster opatří digitální signaturou, není už papírové podoby přiznání zapotřebí 
(„uživatel“ si jen musí z internetových stránek finančního úřadu stáhnout digitální certifikát, aby 
finanční správa mohla určit, od koho přiznání pochází). 
Zadání daňových údajů je v případě domácího počítače rychlé. Speciální programy ověří, zda jsou 
údaje srozumitelné - tuto službu nabízejí nejen komerční programy, které také pracují s formulářem 
přiznání Elster, ale i oddělené bezplatné programy finančních úřadů. Pak už je jen potřeba odeslat 
finančnímu úřadu zákonem předepsané doklady. 
Elektronické daňové přiznání ušetří spoustu práce nejen poplatníkům, ale i finančním úřadům, které 
elektronická přiznání zpracovávají přednostně; daňový výměr bývá většinou hotov do čtyř týdnů a 
někdy i dříve. Méně pozitivní je fakt, že daňové přiznání Elster znamená pro poplatníky určité riziko. 
V případě elektronického podání (a tedy bez přiložených dokladů) není vyloučeno, že se jich po letech 
bude finanční úřad dožadovat. Z hlediska praxe to zatím není relevantní, ale během takových dvou tří 
let k potřebě „rekonstrukcí“ zřejmě dojde. 
Velkým cílem elektronického daňového přiznání je dosažení jeho bezpapírové podoby. Pokud však 
poplatník opravdu doklady finančnímu úřadu nepředá, mohl by toho i po několika letech litovat. Třeba 
v případě zúčtování cest by finanční úřad mohl časem mít pochybnosti o tom, zda byla cesta ryze 
služební a smí tedy být odepsána z daní, nebo při ní byly i jisté osobní zájmy. Naproti tomu, pokud 
poplatník úředníkovi doklady k cestě předloží a ten je „nereklamuje“, může být poplatník v klidu - 
vše, co je doloženo stvrzenkou, se považuje za oznámené finančnímu úřadu. Bezdokladové přiznání 
Elster však podle odborníků znamená větší právní nejistotu, protože finanční úřad má v takových 
případech úplně jiné možnosti než u klasického přiznání, a úředník se tak může ke starému případu 
opět vrátit. Existuje však i názor, že „že když si finanční úřad  k elektronickému přiznání  doklady 
nevyžádá, neměl by se později už k přiznání vracet“. Právě kvůli riziku opětovného otevření případu 
se proto doporučuje i k přiznání Elster odeslat veškeré doklady. Pro jistotu. Stejně ale musí poplatníci i 
v případě elektronické formy přiznání uchovávat potvrzení a doklady, protože finanční úřad má 
čtyřleté oprávnění do nich nahlížet.  
Souběžné odeslání přiznání Elster a veškerých dokladů má dvojí výhodu - jednak se poplatník 
zabezpečí a dále se vyhne případným kritickým dotazům.  
Podle prvních zkušeností se zdá, že elektronická přiznání nejsou tak často kontrolována jako ta 
klasická na papíře; přiznání Elster bývá ověřováno často jen v případě nezvykle vysokých částek na 
zabezpečení a dosažení příjmů nebo při vysloveně chybném zadání. I přesto by ale „uživatelé“ 
přiznání Elster měli s kontrolou počítat, protože praxe ukazuje, že i tato přiznání mohou být velmi 
detailně ověřována (a doporučuje se proto třeba v případě doložení výpisem z konta začernit na kopii 
nesouvisející položky a ušetřit si tak případné důsledky zbytečně vyprovokované zvědavosti 
finančního úřadu). 
Úplně jiná rizika přináší přiznání Elster v oblasti bezpečnosti dat. Počátkem dubna způsobila 
pozdvižení informace, že hackeři objevili v daňovém softwaru Elster tzv. spolkového trojského koně, 
tedy program, kterým údajně  stát slídí v soukromých počítačích. I když byla nakonec celá záležitost  
dementována jako nesmyslná, přesto se odborníci o bezpečnost dat obávají. Věc se však podle nich 
finančních úřadů netýká, protože tam je Elster velmi bezpečný - problém vězí u poplatníků, resp. 
jejich počítačů, které nebývají příliš dobře chráněny. Doporučují se tedy bezpečnostní kontroly a 
aplikace antivirového programu; především OSVČ před vyplněním přiznání Elster by neměly 
zapomínat na firewall, kterým se prověřují příchozí a odchozí datová spojení.  
Podíl přiznání Elster v posledních letech stále roste; nejvíce se využívá v Duryňsku, nejméně 
v Dolním Sasku. Finanční úřady se o podporu přiznání Elster usilovně snaží a prezentují jeho výhody. 
Některé  spolkové  země  jej  podporují  vyhlášením  soutěží  o  ceny  pro  uživatele  Elster,  losuje se 
o digitální kamery či notebooky. Letos se do toho „opřeli“ i v Brandenbursku, kde elektronické 
přiznání zajistí poplatníkům účast v soutěži o 35 cen o celkové hodnotě   20 000 eur - hlavní cenou je 
dvoutýdenní cesta lodí  po Meklenbursku-Předním Pomořansku a  Brandenbursku. Přinejmenším tuto 
výhodu mají odesilatelé elektronického přiznání jistou. 
(Doplněno informacemi o komerčních počítačových programech, které usnadní vyplnění daňového 
přiznání). 
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Hansueli Schöchli 
Privathaushalte haben mehr Geld 
Soukromé domácnosti mají více peněz 
Převzato ze švýcarského časopisu Espace z 22.5.2007 (http://www.espace.ch/artikel_374443.html) 
 
Kolik peněz vydělávají švýcarské domácnosti? Kolik z nich jim zůstane k dispozici a zač domácnosti 
své příjmy utrácejí? Na tyto otázky odpovídá spotřebitelský průzkum prováděný  Spolkovým 
statistickým úřadem v cca 3000 domácnostech, podle nějž se průměrný hrubý příjem domácností 
v roce 2005 pohyboval okolo 8 967 CHF - což je o pět procent více než v předchozím roce, ačkoli se 
průměrná velikost domácnosti poněkud zmenšila.  
Malý počet velmi vysokých příjmů může průměr výrazně ovlivnit směrem nahoru, takže lepší obrázek 
„typické“ domácnosti poskytne tzv. medián, tedy hodnota, kterou překročí nebo které nedosáhne 
polovina domácností. (Měsíční) mediánový příjem činil v roce 2005 okolo 7900 CHF, rovněž zhruba 
pět procent nad hodnotou předchozího roku (a to při inflaci ve výši 1,2 procenta). Statistici tvrdí, že 
hospodářský vzestup se odrazil i na příjmech domácností, a odůvodňují ho zvýšením pracovních 
příjmů - na rozdíl od důchodů, které se v uváděném období nezměnily. 
Značná část hrubého příjmu jde na vázané výdaje - především na příspěvky na sociální a nemocenské 
pojištění a daně. Tyto „povinné“ výdaje také projevují tendenci k nárůstu. Po jejich odpočtu zbývalo 
v roce 2005 typické domácnosti  cca 5900 CHF (medián. hodnota) – tedy o 6,5 procenta více než 
v předchozím roce;  průměrná hodnota činila cca 6500 CHF. Výrazné skoky mezi jednotlivými roky 
však mohou záviset na statistických náhodách, které je nutné brát s rezervou; větší vypovídací 
schopnost má spíše delší období. Řada srovnatelných údajů zahrnuje rozmezí let 1998-2005, během 
těchto osmi let se průměrná velikost zohledňovaných domácností snížila z 2,3 na 2,24 osob - pokles se 
jeví jako velmi malý, dosahuje však tří procent. Volně disponibilní příjmy v této době vzrostly 
nominálně celkově o 11 procent resp. o cca 4 procenta inflačně očištěná. I to vyznívá jako spíše nízký 
nárůst. Započteno však je  zmenšení domácností a rovněž zvýšení povinných výdajů např. na 
nemocenské pojištění (tyto povinné výdaje rovněž z velké části odrážejí spotřebu). Často 
předpokládaný trend růstu výdělkové nerovnosti nelze vyjádřit na základě údajů o domácnostech. 
Známá měřítka výdělkové nerovnosti (jako tzv. gini koeficient nebo poměr mezi určitými vysokými a 
nízkými příjmy) se v letech 1998-2005 jednoznačně nevychýlila - zaznamenala jen občasný lehký 
posun nahoru a dolů. To platí jak pro hrubý tak i volně disponibilní příjem. 
 
Společnost blahobytu 
Učebnicové příklady poskytne zpětný pohled na spotřebitelské zvyklosti domácností za posledních 
100 let. Údajová posloupnost o spotřebitelských zvyklostech sahá až do roku 1912. I když je 
srovnatelnost z důvodu změny statistické metody omezená, přece jen základní tendence jasně 
vyplývají: chudé společnosti vydávají značný podíl příjmů za životní nezbytnosti, zatímco v bohatých 
nadprůměrně rostou výdaje za položky, tehdy považované za luxusní. 
Průměrná švýcarská domácnost vydala v roce 1912 za stravu a oblečení více než polovinu svého 
příjmu - jen za potraviny samotné přes 40 procent. Dnes domácnosti utratí za potraviny a oblečení 
pouze 10 procent příjmu; lehce stoupl podíl výdajů na nájemné a energie - z 13 procent v roce 1912 na 
necelých 17 procent o 100 let později (hlavním důvodem jsou značně zvýšené nároky na velikost 
bytu).  
Zvlášť nápadný růst připadá především na dvě výdajové položky: za dopravu a telekomunikace. 
Průměrná domácnost dnes za ně vydá cca 10 procent příjmu - tedy pětinásobek výdajů než před 100 
lety. Tehdy automobil nebyl masovým produktem a mobilní telefon byl dalekou budoucností. 
Procentuálně ještě výrazněji vzrostly výdaje za daně a odvody. Průměrná domácnost za ně před 100 
lety vydala necelá dvě procenta, dnes je to téměř 14 procent - čemuž se říká pokrok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44



  Informace odborné knihovny MF                                                                Zkrácené překlady odborných článků                      
__________________________________________________________________________________________ 

 
Hrubý měsíční příjem švýcarských domácností v roce 2005 (před zdaněním a odvodem sociálních a 
nemocenských příspěvků) 
 
Procentní podíl domácností  
                                     s měsíčním brutto příjmem nad 
10                                                15470 CHF 
20                                                12145 CHF 
30                                                10438 CHF 
40                                                  9135 CHF 
50 (medián)                                   7898 CHF 
60                                                  6948 CHF 
70                                                  5705 CHF 
80                                                  4619 CHF 
90                                                  3371 CHF 
 
 
Zdroj: Bundesamt für Statistik 
 
 
Zpracovala M. Beránková
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