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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 srpen). 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 a pro veřejnost a internetových stránkách 
MF http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mf_bulletin_knihovny.html 

 
V tomto čísle jsou z českých titulů   podchycena např. témata: novela zákona o dani silniční, 

změny u daně z nemovitostí od roku 2009,  soustava veřejných rozpočtů, ukončení členství v EU, 
cenová diskriminace a tzv. dvojí ceny v evropském a českém kontextu, vybrané aspekty zákona           
o DPH v souvislosti s právem EU a změny v právní úpravě finančního zajištění. 

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např. na  články týkající  se koncepce 
zaměstnaneckého bonusu,  přechodu na euro a přístupu k veřejným informacím  v SR,  dále úspěšnosti 
při pátrání po daňových únicích, zákona proti nekalé soutěži, činnosti zjišťovatelů  cen  a zpoplatnění 
silnic v SRN, finančních služeb v rámci EU a globálního mezinárodního srovnání HDP za 146 zemí 
světa.  Neméně zajímavé jsou stati o prezidentských volbách v USA, o úloze americké centrální banky  
a o výsledcích šetření Rakouské národní banky  ohledně držení eura v evropských zemích. 

V další části Informací Vám nabízíme překlady: Nové daňové identifikační  číslo přichází! 
(SRN) a  Oživení prostřednictvím finančních hybridů nefunguje. 

 
Dále bychom Vás rádi informovali o  novém speciálním monitoringu od firmy Newton 

Media, tentokrát  k předsednictví ČR v Radě Evropské unie, který je k dispozici na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 

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

                                                           
 

Mgr. A. Sahánková 
                                                                   VO 303 
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Daně 
 
Aleš Hrubý 
Aktuální trendy celních a daňových podvodů. 9. díl 
Clo-douane, 2008, roč. 42, č. 7-8, s. 18-19 
Odhalování celních a daňových úniků, režim 4200 - krácení DPH u dovozu. Podmínky elektronického 
daňového přiznání k DPH. Daňové podvody s využitím společnosti "ready made". Procedurální 
stránka režimu 4200, související informační nedostatky z hlediska daňové správy. 
 
Meinhard Wittwer 
Auf der Suche nach dem Wirtschaftsgut im Wald? 
Hledání investičního majetku v lese? 
Finanz-Rundschau, 5. Juli 2008, Jg. 90, Heft 13, S. 617-624 
Autor se zabývá daňovou problematikou spojenou s lesním hospodářstvím v Německu. Zaměřuje se 
zejména na vymezení pojmu "Wirtschaftsgut" - investiční (hospodářský) majetek a s tím spojené 
dopady na odpisové možnosti při lesním hospodaření. - Pozn. -- K tématu zdanění lesního majetku viz 
též další příspěvek Und ewig (?) rauschen die Wälder (Věčně voní lesy?) v témže čísle časopisu,        
s. 612-617. 
 
Michael Kempermann 
Besteuerung beschränkt steuerpflichtiger Künstler und Sportler : zur geplanten Neuregelung 
der §§ 50, 50a EStG 
Zdanění umělců a sportovců s omezenou daňovou povinností : k plánované nové úpravě §§ 50, 
50a zákona o dani z příjmů 
Finanz-Rundschau, 5. Juli 2008, Jg. 90, Heft 13, S. 591-597 
Příspěvek se zabývá problematikou úpravy zdanění umělců a sportovců s omezenou daňovou 
povinností v Německu i v celé EU. Představuje aktuální právní úpravu, seznamuje s rozhodnutími 
Evropského soudního dvora ve sporech Gerritse, Scorpio a Centro Equestre. Probírá dále plánované 
změny §§ 50, 50a zákona o dani z příjmů (EStG) podle prvního referentského návrhu k daňovému 
zákonu na rok 2009 v Německu (JStG 2009), který předpokládá zvýšení nezdanitelné částky. - Pozn. 
 
Martin Jaroš 
Chaos správnym smerom 
Trend, 2008, č. 31, s. 18 
Ke koncepci zaměstnaneckého bonusu v SR pro zaměstnance s (velmi) nízkými příjmy; negativní daň. 
 
Tigran Mkrtchyan 
The compatibility of the Czech participation exemption with EC law 
Slučitelnost českého režimu osvobození převodu podílů s právem ES 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 8, p. 409-416 
Od vstupu do EU v r. 2004 usiluje Česká republika o kompatibilitu svého systému daní z příjmů          
s právem ES. I když v rámci reformy z r. 2008 bylo zrušeno nebo pozměněno několik potenciálně 
diskriminačních nebo restriktivních opatření, je rozšíření rozsahu osvobození výnosu z převodu podílů 
o kapitálové příjmy údajně neslučitelné s právem ES. - Pozn. 
 
Luděk Pelcl 
Daň silniční : novela zákona 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 8, s. 17-26 
Změny v dani silniční. Předmět silniční daně, měsíční sledování příjmů a souvisejících výdajů, 
vozidla, která nejsou předmětem této daně. Snížení silniční daně, osvobození od silniční daně. 
Principy pro stanovení silniční daně. - Sazbám silniční daně se věnuje příspěvek na s. 27-36. 
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Hana Doleželová, Jan Široký 
Daňová problematika nestátních neziskových organizací 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 14-15, s. 25-30 
V úvodu stručně o formách nestátních neziskových organizací, dále podrobněji k daňové problematice 
NNO (daň z příjmů, DPH, daň silniční, daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací a daň z převodu 
nemovitostí). 
 
Tom Maguire 
Finance Act 2008 - the direct tax effects 
Finanční zákon 2008 - dopady na přímé zdanění 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 8, p. 417-425 
Irský Finanční zákon 2008 obsahuje řadu novinek z hlediska přímého zdanění. Článek stručně 
popisuje některé významnější změny. 
 
Wiebke Broekelschen, Ralf Maiterth 
Die geplante erbschaftsteuerliche Bewertung bebauter Grundstücke in Anlehnung an die WertV 
Plánované ocenění zastavěných pozemků pro účely daně dědické podle oceňovací vyhlášky 
(WertV)  
Finanz-Rundschau, 5. August 2008, Jg. 90, Heft 15, S. 698-709 
Autoři upozorňují na vládní návrh reformy daně dědické a darovací v Německu z 11.12.2007, která se 
zabývá mimo jiné též novou úpravou oceňování pozemkového majetku pro účely této daně, a na další 
navazující právní úpravy ocenění (oceňovací vyhlášku). Srovnávají novou úpravu ocenění                   
s dosavadními předpisy a s přihlédnutím ke zkušenostem z praxe poukazují na některé deficity. - Pozn. 
 
Ralf Stepholt, Hugo Bascopé and Alexander Hering 
Group taxation in Spain 
Zdanění skupin ve Španělsku 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 8, p. 403-408 
Příspěvek podává přehled o podmínkách vzniku, realizace a ukončení podnikových skupin pro daňové 
účely ve Španělsku i o tom, jaké důsledky uplatnění takového postupu může mít. - Pozn. 
 
Eva Sedláková 
Nájem a podnájem z hlediska daně z příjmů počínaje rokem 2008 
Účetnictví, 2008, č. 7, s. 26-36 
Postup na straně pronajímatele (náležitosti nájemních smluv, příjmy z pronájmu, kauce složená 
nájemcem, nájem podniku, výdaje apod.). Podrobně o příjmu z příležitostného pronájmu, o příjmech   
z pronájmu plynoucích manželům, o nepeněžním plnění nájemného, o zálohách na služby,                   
o technickém zhodnocení pronajímaných nemovitostí - závazném posouzení atd. Problematika je 
ilustrována na mnoha příkladech. 
 
Zdeněk Kuneš 
Nesnadná řešení problémů se sazbou DPH ve výstavbě 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 14-15, s. 18-25 
K problematice určení sazby DPH ve výstavbě. Příspěvek přináší 25 modelových příkladů, 
připravených na základě nejasností z praxe a doplněných výklady o správném postupu (oprava 
přístupového chodníku k rodinnému domu, zabudování kuchyňské linky, revize elektroinstalace          
v rodinném domě, oprava střechy chaty, lešenářské práce, demoliční práce, převod domu apod.). 
 
Lubomír Grúň 
Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru 
Právo : časopis pro právní teorii a praxi, 2008, č. 3, s. 39-50 
K problematice mezinárodního daňového plánování. V úvodu o jednotném vnitřním trhu EU (volný 
pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu), v další části textu o jeho daňových aspektech, resp. o vybraných 
zemích se zvláštními daňovými režimy. Podrobněji o daňových zvýhodněních a o typech 
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zvýhodňovaných společností (partnership, holdingové společnosti, SE). V závěru uvedeny některé 
vzorové příklady. 
 
Roland Wacker 
Notizen zur Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG 
Poznámky k zvýhodnění tezaurování podle § 34a zákona o dani z příjmů (EStG) 
Finanz-Rundschau, 5. Juli 2008, Jg. 90, Heft 13, S. 605-611 
Příspěvek představuje hlavní zásady nové úpravy zdanění výnosů malých a středních podniků             
v Německu v zákoně o reformě podnikového zdanění 2008 (tarifní zvýhodnění podle § 34a EStG). 
Podává stručný přehled systematiky § 34a EStG, zvažuje splnění záměru nové úpravy a dále se věnuje 
otázkám spojeným se zvýhodněním nečerpaného zisku. - Pozn. 
 
Alena Holmes; Ludmila Křížová 
Obce by měly ke stanovení koeficientů přistupovat uváženě 
Veřejná správa, 2008, č. 15, s. 12-13 
Ke změnám novelizovaného zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, který začne platit od roku 
2009. Možnosti obce ovlivnit místní rozpočet stanovením koeficientu, podmínky osvobození od daně 
z nemovitostí, nastavení diferencovaných koeficientů u jednotlivých druhů nemovitostí. Stručné 
porovnání výnosu z titulu daně z nemovitostí v ČR a v EU; k otázce poskytovaných osvobození od 
daně z nemovitostí (15leté, 5leté). 
 
Petr Gola 
OECD: rozdíly v daňovém zatížení až desítky procent 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 7-8, s. 39-42 
Přehled daňového zatížení v členských zemích OECD. Zaměřeno na situaci v Mexiku a v Číně (sazby 
daně, podnikatelské prostředí). Stručně k tendenci snižování sazby daně z příjmů právnických osob a   
k DPH - jako nejvýnosnější dani. 
 
Eva Sedláková 
Pohledávky a závazky z hlediska daně z příjmů v roce 2008. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2008, č. 11. Rubrika: 10 - Daň              
z příjmů, s. 1-16 
K pojmům pohledávka a závazek, ke vzniku (případně zániku) pohledávek a závazků a především      
k otázce, jak by měl poplatník - v souladu se ZDP - s nimi nakládat. V první části příspěvku 
podrobněji např. k hodnotě pohledávky, k zápočtu pohledávky a závazku, k promlčení pohledávky,     
k zahrnutí hodnoty pohledávek do daňových výdajů apod. Doplněno příklady. 
 
Eva Sedláková 
Pohledávky a závazky z hlediska daně z příjmů v roce 2008. 2. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2008, č. 12. Rubrika: 10 - Daň             
z příjmů, s. 1-12 
Tato část příspěvku je věnována nákupu, prodeji a vymáhání pohledávek, příjmu z postoupení a 
vkladu pohledávky u poplatníka, který nevede účetnictví, odpisu neuhrazené pohledávky splatné do 
konce roku 1994 a odpisu pohledávky v daňové evidenci. Problematika je ilustrována na mnoha 
příkladech. 
 
Eva Sedláková 
Pohledávky a závazky z hlediska daně z příjmů v roce 2008. [3. část] - dokonč. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2008, č. 13. Rubrika: 10 - Daň             
z příjmů, s. 1-12 
Závěrečná část příspěvku je věnována např. právně zaniklému závazku z hlediska daně z příjmů, 
závazkům při uplatňování paušálních výdajů, pohledávkám při přechodu z vedení daňové evidence na 
vedení účetnictví, opravným položkám k pohledávkám apod. Problematika je ilustrována na mnoha 
příkladech. - 2. a 3. část příspěvku uveř. pod názvem Pohledávky a závazky z hlediska daně z příjmů 
počínaje r. 2008. 
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Vanessa Houlder 
Politicians fret as companies find routes to fiscal frugality 
Politiky trápí, že podniky nacházejí cestičky k fiskální hospodárnosti 
Financial Times, 29.7.2008, No. 36756, p. 9 
Zaměřeno na problematiku daňových úniků ze strany nadnárodních podniků. Zkušenosti Velké 
Británie a USA, iniciativy na úrovni OECD. 
 
Alena Pauličková, Katarína Tekáčová 
Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdom 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 7-8, s. 31-37 
K problematice soudního přezkumu daňových rozhodnutí v SR. Náležitosti žaloby, žalovaný (daňový 
orgán). - Pozn. 
 
Stanislav Machek 
Prodlení se prodraží : smluvní sankce a daně 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 31, s. 56-57 
Pokuty a penále z hlediska daně z příjmů právnických osob. Smluvní sankce podle občanského a podle 
obchodního zákoníku, pokuta jako uznatelný náklad, výnosové smluvní sankce. 
 
Joep J.P. Swinkels 
Remittance of unlawfully charged VAT under EU law 
Úhrada neoprávněně účtované DPH podle práva EU 
International VAT monitor, 2008, Vol. 19, No. 4, p. 253-261 
Podle článku 203 směrnice EU o DPH musí každá osoba, která uvádí DPH na faktuře, poukázat tuto 
daň daňovým úřadům. Autor analyzuje historii tohoto právního ustanovení a rozebírá relevantní případ 
Evropského soudního dvora. Zkoumá rovněž podmínky, za nichž musí daňové úřady vrátit 
neoprávněně účtovanou DPH nebo mohou odmítnout žádost o vrácení na základě doktríny                  
o neoprávněném obohacování. - Pozn. 
 
Donata Riedel 
Streit um Rentnersteuern 
Spor o zdanění důchodců 
Handelsblatt, 14.8.2008, Nr. 157, S. 4 
K rozdílům ve zdanění důchodů v Německu do/od roku 2005 a zaměření kontrol finančních úřadů od 
roku 2009. 
 
Martin Jaroš 
Ťažko skúšaná disciplína 
Trend, 2008, č. 28, s. 24-25 
Daňová a odvodová morálka v SR. - Tématu se věnuje i další příspěvek na s. 26-27. 
 
Christian Weber 
Umsatzsteuerbefreiung von Unterrichtsleistungen 
Osvobození od daně z obratu u výuky 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. Juli 2008, Jg. 57, Heft 14, S. 525-531 
Autor analyzuje právní úpravu zdanění daní z obratu u výkonů spojených s výukou na státem 
schválených soukromých školách v Německu a porovnává ji s legislativou v Evropské unii. Vysvětluje 
základní pravidla pro osvobození od daně z obratu podle německého práva a práva EU a na 
konkrétních příkladech a judikatuře Spolkového finančního dvora a Evropského soudního dvora 
ukazuje hlavní rozdíly. - Pozn. 
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Olga Holubová 
Uplatnění nároku na odpočet DPH a aktuální rozhodnutí Evropského soudního dvora 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 14-15, s. 62-65 
K rozhodnutí ESD C-95/07, 96/07 Ecotrade SpA (spojené případy), které se týká možnosti 
souběžného uplatnění nároku na odpočet DPH v případech, kdy je správcem daně doměřena při 
kontrole daň ze služeb poskytnutých osobou z jiného státu. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Uvedení DPH za jiné zdaňovací období 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 14-15, s. 10-14 
Obecná pravidla pro přiznávání DPH, nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období 
(časový posun bez sankce, časový posun se sankcí), nesprávné přiznání a odpočet daně z časového 
hlediska při pořízení zboží z jiného členského státu EU, nesprávné přiznání a odpočet daně z časového 
hlediska při poskytnutí služby podle § 15 zákona o dani z přidané hodnoty. Doplněno příklady. 
 
Otto-Gerd Lippross 
Verfügungsmacht und Sachgefahr : zur Präzisierung des umsatzsteuerlichen Begriffs der 
Lieferung 
Moc k disponování a věcné riziko : k upřesnění pojmu dodání z hlediska daně z obratu 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. Juli 2008, Jg. 57, Heft 13, S. 495-499 
Autor upozorňuje na potřebu upřesnění pojmu dodání z hlediska vyměření daně z obratu v Německu. 
V této souvislosti rozebírá ze systematického a praktického hlediska aktuální rozhodnutí Spolkového 
finančního dvora a ukazuje důležitost přesné úpravy přechodu způsobilosti k disponování se zbožím a 
rizika škody na zboží u různých typů realizace dodávek. - Pozn. 
 
Eckhard Wälzholz 
Versorgungsleistungen: aktuelle Gestaltungsprobleme nach dem JStG 2008 
Zaopatřovací dávky: aktuální problémy úpravy podle JStG 2008 (daňového zákona pro rok 
2008) 
Finanz-Rundschau, 25. Juli 2008, Jg. 90, Heft 14, S. 641-648 
Autor rozebírá praktické problémy spojené s aktuálními změnami (JStG 2008) úpravy zdanění 
opakujících se zaopatřovacích dávek z podnikového majetku v rámci předjímané dědické 
posloupnosti. Ukazuje možnosti a meze daňově optimální úpravy zaopatření na konkrétních 
příkladech (předání podniku, využití užívacího práva, rozdělení podniku, přeskupení majetku atd.). - 
Pozn. 
 
Jana Bellová, Jaroslav Zlámal 
Vybrané aspekty zákona o DPH v kontextu s právem EU 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 7-8, s. 3-11 
K některým ustanovením zákona o dani z přidané hodnoty v kontextu se 6. směrnicí ES. Podrobněji     
k otázkám týkajícím se územní působnosti, předmětu daně, osob povinných k dani a zdanitelných 
plnění. 
 
Hana Straková 
Základ daně z pohledu zákona o DPH a z pohledu Soudního dvora ES 
Účetnictví, 2008, č. 7, s. 37-44 
K paragrafu 36 zákona o dani z přidané hodnoty, kde jsou stanovena pravidla pro určení základu daně. 
Problematika je ilustrována na několika příkladech a doplněna judikáty ESD. 
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Donata Riedel 
Zufall bleibt der beste Steuerfahnder 
Nejlepším daňovým pátračem je náhoda 
Handelsblatt, 22./23./24.8.2008, Nr. 163, S. 4 
K úspěšnosti pátrání po daňových únicích v Německu, efekt kontrol v roce 2007 v oblasti daně ze 
mzdy, korporační daně, DPH, daně z příjmů atd. Předpokládaný rozsah nezjištěných daňových úniků, 
počet daňových pátračů (efekt na jedince je uváděn ve výši cca 800 000 eur ročně). 
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 33-34/2008  
Připravovaný systém nemocenského pojištění má kompenzační charakter. K omezení uznatelnosti 
úroků v základu daně z příjmů. Editační povinnost, aneb závazné posouzení u daní z příjmů od nového 
roku. K aktuální platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2008. Postavení ručitele v daňovém řízení. 
Srovnání pracovní smlouvy s dohodami o provedení práce a o pracovní činnosti. 
 
č. 35-36/2008  
K zákonu o rezervách. České firmy mizí v daňových rájích. Mají přijít, jak se připravit [na daňovou 
kontrolu]. Lze postihnout zaměstnance, který zavinil pracovní úraz?  
 
 
Daňový TIP 
 
č. 17/2008  
Novela zákona o dani silniční. Změny v Českých účetních standardech ve vazbě na přeměny 
společnosti. Jsou výdaje za posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel daňově 
uznatelné? Sleva na studenta při kombinované formě studia. Jakou DPH uplatníme při fakturaci oprav 
rodinného domu?  
 
č. 18/2008  
Daňově uznatelné cestovní náhrady. Ztráta účetní, ztráta daňová. Daňově uznatelné výdaje  - daňová 
evidence a DPH. Přechod OSVČ na s.r.o. DPH při nákupu ojetého automobilu. 
 
 

Ekonomické v ědy. Ekonomie 
 
Do economists need brains? : neuroeconomics 
Potřebují ekonomové mozek? : neuroekonomie 
The Economist, July 26th 2008, Vol. 388, No. 8590, p. 70-71 
Neuroekonomie jako v současnosti jedna z nejživějších a nejkontroverznějších oblastí ekonomického 
výzkumu; její východiska, rozdíly mezi neuroekonomií a behaviorální ekonomií; využití "aktivního 
MRI" k vysvětlení zdánlivě iracionálního chování; kritické názory na neuroekonomii. 
 
Iveta Dudová, Silvia Ošková, Vojtech Stanek 
Ekonomická výkonnosť a systémy sociálnej ochrany 
Ekonomický časopis, 2008, roč. 56, č. 4, s. 403-421 
Systémy sociální ochrany, typologie států blahobytu, kombinace typů sociální ochrany, zdroje 
financování, pracovní vztahy a sociální ochrana, možnost slaďování sociální ochrany a ekonomické 
výkonnosti, potřeba reforem systémů sociální ochrany, postavení workfare a flexicurity, Lisabonská 
strategie a zabezpečování sociální ochrany. 
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Magdaléna Přívarová 
Mzdový vzťah v teórii regulovania 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 2, s. 190-198 
Příspěvek přináší pohled na ekonomickou teoretickou školu zaměřenou na vývoj institucionálních 
forem (teorie regulace). V této souvislosti zkoumá úlohu mzdového vztahu ve výzkumném programu 
teorie regulace a upozorňuje na problémy, které uvedená ekonomická škola v současné době řeší. 
 
A. Chudokormov 
Sovremennaja ekonomičeskaja teorija Zapada : obzor osnovnych tendencij 
Současná ekonomická teorie Západu : přehled hlavních tendencí 
Voprosy ekonomiki, 2008, No. 6, s. 20-43 
Autor rozebírá moderní ekonomickou teorii z hlediska tématu "krize" západní či celosvětové 
ekonomické vědy, které bývá pravidelně nastolováno. Rekapituluje různé aspekty a stanoviska 
různých autorů a dochází k závěru, že v jednotlivých oblastech ekonomického výzkumu jsou skutečně 
patrné krizové tendence. Nelze však hovořit o krizi, protože žádná reálná alternativa k neoklasické 
ekonomii hlavního proudu neexistuje. Na základě podrobné analýzy stavu moderní ekonomické vědy 
jsou v článku popsány hlavní školy a směry. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. M ěnový systém 
 
Pirmin Fessler, Martin Schürz 
Aktienbesitz in Österreich 
Vlastnictví akcií v Rakousku 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 2, S. 89-107 
Studie podává přehled o vlastnictví akcií v soukromých domácnostech v Rakousku a zkoumá podíl 
rizikových investic na jejich celkovém peněžním majetku. Dokládá, že akcie jsou v Rakousku 
relativně málo rozšířené a jejich vlastnictví se soustřeďuje na bohatší domácnosti. - Pozn. 
 
Mark Plotkin 
America's blueprint for change 
Americký program změn 
The Financial regulator, June 2008, Vol. 13, No. 1, p. 36-45 
Analýza programu amerického ministra financí na regulaci finančního systému: cílem je vytvořit 
efektivnější systém federálního bankovního dohledu, který by lépe využíval zdroje a vyhnul se 
duplicitám. Konstatuje se, že ve stávajícím systému je mnoho účastníků trhu ve skutečnosti 
neregulováno. - Viz i článek na s. 46-52 pod názvem Paulson's welcome strategy. 
 
Jürgen Janger 
Angebotsseitige Erklärungsfaktoren der Inflationsentwicklung in Österreich 
Faktory na straně nabídky vysvětlující infla ční vývoj v Rakousku 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 2, S. 35-73 
Příspěvek se zabývá aktuálním vývojem inflace v Rakousku. Zvažuje přitom, do jaké míry se na 
současném prudkém nárůstu inflace podílejí faktory na straně nabídky vyvolané působením tržních 
mechanismů, příp. konkurenčním bojem. Zkoumá přitom souvislosti mezi intenzitou konkurence a 
vývojem cen. Pozornost věnuje odvětvím s výrazným podílem na nepříznivém inflačním vývoji. - 
Pozn. -- K tématu viz též článek Welche Rolle spielen gesamtwirtschaftliche Nachfragefaktoren für 
die gegenwärtige Inflationsentwicklung? (Jakou roli v současném inflačním vývoji hrají 
národohospodářské faktory na straně poptávky?) v témže čísle časopisu, s. 74-88. 
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Philippe Sabuco 
British banks and the sub-prime crisis 
Britské banky a hypoteční krize 
Conjoncture, July 2008, No. 7, p. 15-32 
Příspěvek analyzuje přímé a nepřímé dopady hypoteční krize v USA na britské banky. Věnuje se         
i rizikům domácího hypotečního trhu a jejich případným ekonomickým důsledkům. Hlavní pozornost 
je zaměřena na ztráty britských bank v roce 2008, pro srovnání je uváděna i situace v roce 2007. - 
Pozn. 
 
Martin Feldstein 
The crisis: a tale of two monetary policies 
Krize: p říběh dvou měnových politik 
Financial Times, 8.8.2008, No. 36765, p. 9 
Evropská centrální banka a Federal Reserve čelí podobným problémům, ale provádějí rozdílnou 
politiku. ECB zvyšuje úrokové sazby, zatímco Fed je snižuje. V článku se rozebírá, nakolik je 
rozdílnost strategií obou bank oprávněná. 
 
Sándor Gardó 
Croatia: coping with rapid financial deepening 
Chorvatsko: zvládání rychlého růstu finančního sektoru 
Focus on European economic integration, 2008, No. 1, p. 61-81 
Autor seznamuje s aktuálním vývojem finančního sektoru v Chorvatsku se zaměřením na stabilitu 
bankovnictví a celkové makroekonomické souvislosti. Ukazuje, že významné strukturální změny, 
probíhající od konce devadesátých let, byly dokončeny a banky vykazují relativně stabilní výsledky     
s dobrými výnosy. Upozorňuje též na rizikové faktory a na roli zahraničních bank na chorvatském 
finančním trhu a zvažuje schopnost bankovního sektoru absorbovat případné šoky. - Pozn. 
 
Jan Frait 
Česká lekce pro světové finance 
Hospodářské noviny, 6.8.2008, roč. 52, č. 153, s. 9 
Ve stručném příspěvku se bývalý člen bankovní rady ČNB vrací k finanční krizi, které byla česká 
ekonomika vystavena v letech 1997 až 1999, resp. ke způsobu, jakým se z ní dostala, a zároveň 
předkládá poučení z této krize. Podrobněji se věnuje úloze měnové politiky. 
 
George Soros 
A Danish fix for America's mortgage debacle 
Dánské řešení pro americký hypoteční debakl 
Financial Times, 12.8.2008, No. 36768, p. 11 
Autor kritizuje řešení záchrany amerických hypotečních bank Fannie Mae a Freddie Mac. Doporučuje 
systém hypotečních úvěrů používaný v Dánsku, kde jsou poměry půjčky k hodnotě a normy 
poskytování přísně prosazovány jediným silným regulátorem. 
 
Dorit Hess, Christian Kirchner 
Den Tigern geht die Luft aus 
Tygrům dochází dech 
Handelsblatt, 16.7.2008, Nr. 136, S. 2 
Zpochybnění dosavadních představ o síle a konkurenceschopnosti asijských rychle se rozvíjejících 
zemí. Tyto země údajně na rozdíl od Evropy a USA laxně přistupují k inflačním rizikům (současný 
propočet MMF stanovuje pro "tygry" průměrnou inflaci 7,4 procenta), zdražování podněcuje 
zvyšování mezd (poptávka po vysoce kvalifikovaných zaměstnancích) a ceny ropy; v cenovém koši 
tygrů zaujímá energie i potraviny významnější podíl než v Evropě (v průměru 40 procent, v Indii 
dokonce 60 procent), oslabování zdejších měn vůči dolaru zesiluje importovanou inflaci - devalvace 
přispívá     k dalšímu zdražování energie a potravin. 
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End of illusions : Fannie Mae and Freddie Mac 
Konec iluzí : Fannie Mae a Freddie Mac 
The Economist, July 19th 2008, Vol. 388, No. 8589, p. 71-73 
Článek se zabývá případem amerických hypotečních gigantů Fannie Mae a Freddie Mac, které 
namísto aby podpořily otřesený bytový trh nákupem hypoték, samy potřebovaly vzhledem k pádu 
svých akcií záchranu. Rozebírá se model, na kterém byly obě agentury postaveny, a příčiny krize. - 
Viz i článek na s. 11 pod názvem Twin twisters. 
 
Sandra Dvorsky, Thomas Scheiber, Helmut Stix 
Euroization in Central, Eastern und Southeastern Europe - first results from the new OeNB 
euro survey 
Euroizace ve střední, východní a jihovýchodní Evropě - první výsledky nového šetření Rakouské 
národní banky týkající se eura 
Focus on European economic integration, 2008, No. 1, p. 48-60 
Příspěvek seznamuje s hlavními výsledky nového šetření Rakouské národní banky ohledně držení eura 
v jedenácti zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy; z toho v šesti členských zemích EU a      
v pěti kandidátských či potenciálně kandidátských zemích. Šetření proběhlo koncem roku 2007. 
Dokládá, že euro je v tomto regionu hlavní cizí měnou jak pokud jde o hotovosti určené                       
k příležitostným nákupům (země střední Evropy), tak i v roli uchovatele hodnot (zejména v oblasti 
jihovýchodní Evropy). V regionu je pokládáno za stabilní a důvěryhodnou měnu těšící se dobré 
pověsti. - Pozn. 
 
Simon Morris 
The Failed Supervisory Authority 
Regulátor, který selhal 
The Financial regulator, June 2008, Vol. 13, No. 1, p. 31-35 
Podrobná analýza selhání britského regulačního úřadu pro finanční služby FSA v případu banky 
Northern Rock. 
 
Božena Chovancová, Jarmila Tkáčiková, Dana Tkáčová 
Finančné služby v centre pozornosti Európskej únie 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 2, s. 242-251 
Příspěvek informuje o dosavadním postupu integrace finančních trhů se zaměřením na jednotný trh 
finančních služeb v rámci EU. V této souvislosti probírá Bílou knihu finančních služeb 2005-2010 
(The White Book of Financial Services for Years 2005-2010) zveřejněnou Evropskou komisí dne 
5.12.2005. Zabývá se též aktuálními opatřeními EK v oblasti finančních služeb, zejména v oblasti 
retailových služeb. - Pozn. 
 
Josef Ackermann 
How the banks can win back confidence 
Jak banky mohou získat zpět důvěru  
Financial Times, 31.7.2008, No. 36758, p. 9 
V rámci diskuse o nutnosti reformy finančního systému doporučuje autor pozornosti závěrečnou 
zprávu výboru Institutu mezinárodních financí (IIF) o nejlepších tržních postupech. Zpráva je 
produktem úsilí více než sta odborníků z více než 65 organizací spojených s finančními službami. 
Obsahuje jasné zásady chování a doporučení nejlepších postupů v těch oblastech, kde byly v průběhu 
krize odhaleny největší slabiny bank. 
 
Ed Wilding 
The humbling of Société Générale 
Pokoření Société Générale 
The Financial regulator, June 2008, Vol. 13, No. 1, p. 69-82 
Analýza toho, jak se obyčejnému obchodníčkovi Jérômu Kervielovi podařilo ohrozit přední banku 
navzdory důkladným kontrolám a nejlepšímu rizikovému řízení. 
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Jana Mravcová 
Kurz na politickú objednávku  
Trend, 2008, č. 28, s. 14-15 
Přechod SR na euro, historie definitivního nastavení směnného kurzu (30,126). K podezření na insider 
trading. - K tématu také příspěvek viz Trend, 2008, č. 34, s. 17. 
 
Elena Fetisovová, Ladislav Nagy 
Kvantifikácia úverového rizika malých podnikov podľa Bazilejskej dohody II 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 2, s. 225-232 
Autoři upozorňují, že komerční banky zpřísňují svoje kapitálové požadavky na krytí úvěrových rizik 
(Basilejská dohoda II), což se dotýká zejména malých a středních podniků (méně než 12 procent MSP 
disponuje ratingem BBB+). Dále představují tři metody výpočtu minimální kapitálové přiměřenosti na 
krytí úvěrových rizik MSP, které zavedla Basilejská dohoda II: standardní (Standardized Approach), 
základní (Foundation IRB Approach) a pokročilou (Advanced IRB Approach). - Pozn. 
 
Land of the rising price 
Země rostoucích cen 
The Economist, July 19th 2008, Vol. 388, No. 8589, p. 78 
K vývoji inflace v Japonsku a jejím důsledkům. 
 
Der Markt für Anleihen der deutschen Länder 
The market for federal state bonds 
Trh obligací německých spolkových zemí 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Juni 2008, Jg. 60, Nr. 6, S. 31-47 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, June 2008, Vol. 60, No. 6, p. 31-46 
Příspěvek analyzuje trh obligací a dluhopisů německých spolkových zemí. Vychází z přehledu vývoje 
rozpočtů a zadlužení spolkových zemí a ukazuje různé strategie pro emise těchto státních dlužních 
úpisů, a to jak z hlediska vývoje v čase, tak i z hlediska rozdílů mezi jednotlivými spolkovými 
zeměmi. Dále zkoumá vývoj jejich výnosů u všech 16 spolkových zemí a porovnává je s výnosy 
obligací a dluhopisů spolkového státu. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové 
verzi časopisu. 
 
Mission creep at the Fed : the credit crunch one year on 
Nenápadná proměna poslání Fed : zablokované úvěrování po roce 
The Economist, August 9th 2008, Vol. 388, No. 8592, p. 63-66 
V analýze zahajující zvláštní přehled k výročí credit crunch se rozebírá úloha americké centrální 
banky. Konstatuje se, že její kreativní reakce na krizi možná odvrátila katastrofu, ale také mohla 
ohrozit nezávislost banky. - K problematice ročního výročí úvěrové krize viz i další články na s. 10, 
64, 66 - 70. Tématu jsou věnovány i podrobné analýzy ve Financial Times ze dne 4.8. (s. 9),              
5.8. (s. 7 a 9), 6.8. (s. 7) a 7.8. (s. 5) pod souhrnným názvem The Big Freeze. 
 
Päivi Heikkinen 
Mobile payments breakthrough is just around the corner 
Průlom mobilních plateb je za dveřmi 
Bank of Finland - Bulletin, 2008, No. 1, p. 27-32 
Autorka se zabývá nástupem plateb pomocí mobilních telefonů ve světě. Probírá vývoj možností od 
první generace vhodných technologií, výhody a rizika pro uživatele, specifické možnosti užití              
v rozvojových zemích, zkušenosti ze zemí s největším využitím tohoto způsobu placení. - Pozn. 
 
Daniela Maťovčíková 
Porovnanie eura a dolára v pozícii medzinárodných peňazí 
Biatec, júl 2008, roč. 16, č. 7, s. 16-19 
Hlavní důvody existence mezinárodních peněz. Faktory, které mají vliv na mezinárodní postavení 
měny. Mezinárodní využití dolaru a eura. Současné postavení obou měn, prognóza. 
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Nikolaus Bartzsch 
Precautionary saving and income uncertainty in Germany : new evidence from microdata 
Preventivní úspory a nejistota příjmů v Německu : nová fakta na základě mikrodat  
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Februar 2008, Bd. 228, Heft 1, S. 5-24 
Příspěvek analyzuje význam preventivního spoření v podmínkách nejistoty příjmů v Německu. 
Vychází z mikrodat získaných v rámci německé socioekonomické panelové studie z roku 2002, která 
mapovala majetkové poměry německých domácností. Vysvětluje teoretický základ použitého modelu, 
konstrukci jeho proměnných a na základě výsledků analýz potvrzuje růst preventivního spoření           
v podmínkách obtížné situace na trhu práce, a to i přes malý růst příjmů. - Pozn. 
 
Henry Kaufman 
The principles of sound regulation 
Zásady zdravé regulace 
Financial Times, 6.8.2008, No. 36763, p. 9 
V rámci diskuse o nové podobě kontroly finančních trhů v USA a ještě předtím, než budou navržena 
nová pravidla nebo zrušena stará, předkládá autor k posouzení osm zásad zdravé finanční regulace. 
 
Re-enter the dragon : the Shanghai Stock Exchange 
Zkro ťte znovu draka : Šanghajská burza 
The Economist, August 16th 2008, Vol. 388, No. 8593, p. 62-63 
Po opětovném zahájení obchodování na Šanghajské burze v r. 1992 na ní mohly být kótovány jen 
domácí firmy. Díky změně v zákonech o cenných papírech, oznámené 6. srpna 2008, mají nyní šanci    
i zahraniční podniky. V článku se rozebírají výhody a nedostatky nového pořádku. 
 
Benjamin Cohen and Paola Subacchi 
Reforms to help the euro punch its weight 
Reformy, které by pomohly euru se více prosadit 
Financial Times, 31.7.2008, No. 36758, p. 9 
Navzdory tomu, že se euro stalo druhou nejúspěšnější mezinárodní měnou, stále nedokáže konkurovat 
nadvládě dolaru. Příčina podle autorů spočívá ve struktuře řízení EMU, tj. pravidlech a institucích, 
které tvoří rámec politiky eurozóny. Za podmínek stanovených Maastrichtskou smlouvou není určen 
žádný orgán, který by zastupoval unii v mezinárodních diskusích. Navrhované způsoby řešení této 
situace se však mohou dotknout suverenity států. 
 
Paul J. Davies, Joanna Chung and Gillian Tett 
Reputations to restore : ratings agencies come under ever closer scrutiny 
Reputaci je třeba napravit : ratingové agentury jsou stále víc kontrolovány 
Financial Times, 22.7.2008, No. 36750, p. 10 
Globální úvěrový krach způsobil, že regulátoři po celém světě se stále více zaměřují na postupy 
ratingových agentur. Zpráva americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) odhalila závažné 
nedostatky v ratingu cenných papírů spojených se subprime hypotékami, které odstartovaly krizi. Tato 
zjištění jen posílila regulatorní tlak. Úřadům vadí i dominantní postavení největších tří agentur.           
V Evropské unii ratingové agentury nepodléhají dohledu, ale komisař McCreevy vyzval k vytvoření 
nějakého kontrolního systému. 
 
Sandwiched : the Big Mac Index 
Kurzy podle sendviče : index Big Mac 
The Economist, July 26th 2008, Vol. 388, No. 8590, p. 76 
Jako již tradičně sestavil časopis The Economist index Big Mac založený na teorii parity kupní síly. 
Koš obsahuje jedinou položku, a to hamburger Big Mac, prodávaný po celém světě. Z "burgernomie" 
vyplývá, že v Evropě jsou měny velmi drahé (česká koruna je nadhodnocena proti dolaru o 28 %), 
kdežto v Asii velmi levné. 
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Pavol Kyjac 
Slovenskú korunu nahradí euro. 1. časť 
Biatec, júl 2008, roč. 16, č. 7, s. 11-15 
Počátky peněžnictví a bankovnictví na Slovensku, bankocetle jako první papírové peníze na území 
Slovenska, činnost a úloha Rakouské národní banky v peněžní soustavě, reformní opatření (1862), 
rakousko-uherské vyrovnání a vznik Rakousko-uherské banky, finanční krize (tzv. vídeňský krach)      
v roce 1873. 
 
Nicole Bastian 
Tauziehen um Automaten 
Přetahování okolo bankomatů 
Handelsblatt, 9.7.2008, Nr. 131, S. 23 
Mezibankovní poplatek za výběr u cizí banky v Německu, porovnání poplatkové politiky společností 
Mastercard a Visa při výběru hotovosti kreditní kartou. 
 
Michal Benčík, Sandra Tatierská 
Vplyv zavedenia eura na bankový sektor. 1. časť 
Biatec, júl 2008, roč. 16, č. 7, s. 2-10 
Analýza vlivu zavedení eura na ziskovost bankovního sektoru v eurozóně v letech 1994-2003. Zisky a 
ztráty bank, pokles počtu úvěrových institucí, všeobecné provozní náklady, čistá tvorba opravných 
položek. 
 
Rajmund Mirdala 
Vybrané aspekty formovania systému menového kurzu v krajinách V4 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 2, s. 177-189 
Příspěvek analyzuje hlavní aspekty politiky měnových kurzů zemí Visegrádské čtyřky (České 
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska) v letech 1990-2007. Formování strategie směnných kurzů 
rozebírá v kontextu základních makroekonomických souvislostí v rozdělení na tři fáze: fázi 
stabilizační (1990-1994), přechodnou (1995-1999) a přípravnou (2000-ERM2/euro). Upozorňuje 
přitom na podobnosti a odlišnosti v rámci aplikovaných strategií měnového kurzu sledovaných zemí. - 
Pozn. 
 
Fabio Rumler, Maria Teresa Valderrama 
Welche Rolle spielen gesamtwirtschaftliche Nachfragefaktoren für die gegenwärtige 
Inflationsentwicklung? 
Jakou roli v současném vývoji inflace hrají národohospodářské faktory na straně poptávky? 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 2, S. 74-88 
Příspěvek se zaměřuje na výklad národohospodářských faktorů na straně poptávky a zjišťuje, jakou 
roli hraje vývoj konjunktury při inflační dynamice v Rakousku ve srovnání s ostatními zeměmi 
eurozóny. Provádí odhady podle klasické a neokeynesiánské Phillipsovy křivky, včetně srovnání a 
interpretace rozdílů, a to za časové období 1970-2007. Přitom též zkoumá, zda se souvislost mezi 
vývojem konjunktury a inflací v průběhu let změnila. - Pozn. -- K tématu viz též článek 
Angebotsseitige Erklärungsfaktoren der Inflationsentwicklung in Österreich (Faktory na straně 
nabídky vysvětlující inflační vývoj v Rakousku) v témže čísle časopisu, s. 35-73. 
 
Gerhard Schlintl 
Wertpapieremissionen von in Österreich ansässigen Emittenten : wesentliche Entwicklungen im 
Jahr 2007 
Emise cenných papírů emitentů se sídlem v Rakousku : hlavní vývojové trendy v roce 2007 
Statistiken - Daten & Analysen, 2008, Nr. 3, S. 60-64 
Příspěvek analyzuje vývoj emisí cenných papírů rakouských investorů (stranu nabídky), a to jak          
z hlediska dlouhodobějšího trendu za posledních deset let, tak i z hlediska reakcí na aktuální vývoj na 
finančních trzích v roce 2007. Rozbor je členěn podle emisí v eurech a v cizích měnách, podle 
původní doby splatnosti a podle skupin emitentů. - Pozn. -- K tématu viz též následný článek 
Wertpapierveranlagungen österreichischer Investoren nach Finanzmarktturbulenzen verstärkt im 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

16 

Blickpunkt (Investice rakouských investorů do cenných papírů po turbulencích na finančních trzích 
více v centru pozornosti) v témže čísle časopisu, s. 65-78. 
 
Norbert Schuh 
Wirtschaftliche Entwicklung des Bankwesens 
Hospodářský vývoj v bankovnictví 
Statistiken - Daten & Analysen, Juli 2008, Sonderheft, S. 14-28 
Příspěvek se zaměřuje na rozbor vývoje bankovního sektoru v Rakousku v roce 2007, a to z hlediska 
dosažených hospodářských výsledků bank. Sleduje vývoj výnosů, objem obchodů, vývoj úrokových 
sazeb, smluv o spoření, investičních fondů aj. - Pozn. -- Toto zvláštní číslo časopisu přehledně 
informuje o výsledcích rakouských bankovních statistik v roce 2007 z různých pohledů 
(hospodářských, organizačních, personálních, statistických). 
 
Stanislav Plíva 
Změny v právní úpravě finančního zajištění 
Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 6, s. 225-227 
Stručný komentář k novelizaci právní úpravy finančního zajištění, která - dle autorova mínění - 
přispěla k jejímu zdokonalení a zjednodušení. Odstranila především omezení působnosti u tzv. jiných 
právnických osob a posílila smluvní volnost, zejména pokud jde o převody finančních kolaterálů.       
V závěru zmíněny i některé nedostatky. 
 

Hospodá řská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Andreas Wildhagen 
Atom für Arme 
Atom pro chudé 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 28, S. 76 
Producent elektřiny RWE navrhuje pro zvýšení atraktivity atomové energie zvláštní nižší tarif s tím, 
že občané si budou moci vybrat odebíranou energii podle zdroje či ceny. V tabulce pohled na náklady 
a emise u jednotlivých zdrojů el. energie (černé a hnědé uhlí, plyn, jádro). 
 
Dieter Dürand ... [et al.] 
Blaues Gold : Wasser 
Modré zlato : voda 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 30, S. 60-69 
Změna klimatu, plýtvání a prudký nárůst obyvatelstva stále více přispívají k významu vody. Její 
ne/dostatek ovlivňuje ekonomiku, blahobyt, stabilitu společnosti i zdraví občanů. Z vody se stává 
strategická surovina a bude-li o ni nouze, může to vést k nedozírným následkům - naléhavost 
problému je stejně tíživá jako v případě klimatických změn. Voda je už dnes cenným zbožím a vodní 
koncerny na ní zdatně vydělávají; v zemích s bohatými zásobami vody však také roste vodní 
patriotismus. Jednou z mála zemí, kde obavy z nedostatku vody zatím nejsou oprávněné, je Německo. 
Na rozdíl od svých evropských sousedů vykazují např. zdejší domácnosti poměrně nízkou spotřebu, 
cena vody v Německu je v celosvětovém měřítku vysoká (v posledních 5 letech došlo k lehkému 
snížení o 2,5 procenta). Grafické znázornění celosvětového rozvrstvení zásob vody, ceny vody, 
spotřeby v zemědělství, v průmyslu a v domácnostech (v jednotlivých světových regionech). - 
Problematice investic do vodárenství a do vodních akcií se věnuje příspěvek ve WW, 2008, č. 31,       
s. 68. 
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Josef Bejček 
Cenová diskriminace a tzv. dvojí ceny v evropském a českém kontextu 
Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 5, s. 181-192 
Druhy cenové diskriminace. Ekonomická a soutěžně politická úskalí rabatů (exkluzivní rabaty, 
"balíčkové" rabaty, nepoctivé rabaty). Aktuální ekonomický pohled na cenové a jiné vylučovací 
praktiky. Spotřebitel a dvojí ceny. Dvojí ceny v evropské a české judikatuře. - Pozn. 
 
Hans Jakob Ginsburg, Mark Fehr 
Deutschland, reich an Bodenschätzen 
Německo, hojnost nerostného bohatství 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 28, S. 24-25 
Trvalý růst cen surovin dává nové perspektivy dosud opomíjeným zásobám nerostného bohatství        
v Německu. V mapce přehled surovinových zdrojů. 
 
Marta Martincová, Pavlína Ivanová 
Development of GDP and unemployment in the Slovak Republic and Czech Republic in the 
years 1993-2007 and prediction by the year 2009 
Vývoj HDP a nezaměstnanost ve Slovenské republice a v České republice v letech 1993-2007 a 
prognóza do roku 2009 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 2, s. 161-176 
Příspěvek analyzuje současný vývoj nezaměstnanosti a HDP na Slovensku a v České republice. 
Rozbor zpracovává souhrnně období před vstupem do EU (1993-2004) a dále po vstupu do EU podle 
jednotlivých let. Kromě vývoje nezaměstnanosti a růstu HDP se věnuje i vztahu mezi nezaměstnaností 
a ekonomickým růstem. - Pozn. 
 
Michael Kulka 
Der Entwurf eines "Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb" 
Návrh "Prvního zákona ke změně zákona proti nekalé soutěži"  
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 28/29, S. 1548-1557 
Kritický pohled na vládní návrh novely německého zákona o nekalé soutěži; přehled pozměňovacích 
návrhů k zákonu z roku 2004 (původní zákon je datován rokem 1909). Úpravy pojmů a definic - 
soutěž, soutěžní jednání, obchodní jednání, podnikatel, profesní svědomitost, nekalé konání atd. 
Závažné změny generální klauzule (pojem nekalý, klauzule doporučeného/vhodného chování vůči 
spotřebitelům). - Pozn. 
 
Frank Doll ... [et al.] 
Große Unbekannte 
Velká neznámá 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 25, S. 126-131 
Analýza věnovaná míře zodpovědnosti spekulantů, hedžových fondů, penzijních pokladen a 
soukromých investorů za hlad a celosvětové zdražování surovin (ropa, pšenice). 
 
Martin Szibalski 
Inlandstourismus 2007: Vorjahresergebnis deutlich übertroffen : Ergebnisse der 
Monatserhebung im Tourismus 
Domácí cestovní ruch v roce 2007: výrazné překročení loňských výsledků : výsledky měsíčních 
statistických šetření v turistickém ruchu 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 6, S. 483-495 
Příspěvek seznamuje s výsledky měsíčních statistických šetření vývoje cestovního ruchu v Německu   
v roce 2007 a porovnává je s vývojem v předchozím roce. Představuje důležité rámcové faktory pro 
jeho rozvoj, a to jak v Německu, tak ve světě. Zaznamenává příliv turistů, počet přenocování 
domácích i zahraničních hostů, výrazný rozvoj městské turistiky aj. Hodnotí též statistické výsledky    
z teritoriálního pohledu a srovnává rozdíly mezi východními a západními spolkovými zeměmi. - Pozn. 
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Workingman's blues : the economy: the problem 
Dělníkovo blues : ekonomika: problém 
The Economist, July 26th 2008, Vol. 388, No. 8590, p. 48-50 
Američané jsou nespokojeni s hospodářskou situací své země. V prvním ze dvou článků                      
k problematice se rozebírají příčiny jejich špatné nálady: krize trhu bydlení, vysoké ceny benzínu, 
inflace, pokles reálných mezd, nerovnost příjmů.  
 
It's the economy again, stupid : the economy: the solutions 
Zas jde o ekonomiku, hlupáku : ekonomika: řešení 
The Economist, July 26th 2008, Vol. 388, No. 8590, p. 50-52 
V návaznosti na předchozí článek se rozebírá, jaké recepty mají oba američtí prezidentští kandidáti na 
řešení hospodářské situace země. John McCain a Barack Obama mají diametrálně odlišné představy, 
které však nepochybně zabrzdí ekonomická a politická realita.  
 
Jozef Andacký 
Kladiv(k)ami na kartely  
Trend, 2008, č. 27, s. 24-25 
K postupu Protimonopolního úřadu SR v praxi při odhalování kartelů; leniency program. - Tématu se 
týká i příspěvek na s. 20-23. 
 
Peer Steinbrück 
Kompetenzen stärken 
Posílení kompetencí 
Auszüge aus Presseartikeln, 25. Juni 2008, Nr. 26, S. 11 
Autor, spolkový ministr financí, se u příležitosti šedesátého výročí měnové reformy v Německu 
zamýšlí nad úspěšností současného reformního procesu v zemi. Upozorňuje, že bez společenského 
konsenzu nelze zajistit dlouhodobý hospodářský růst a zvažuje možnosti jeho dosažení, včetně 
zvyšování kompetencí lidí a jejich zapojení do společnosti. Zdůrazňuje úlohu státu jako významného 
garanta společenské stability a hospodářského rozvoje. - Překlad viz Informace Odborné knihovny MF 
č. 11/2008. - K tématu 60. výročí zavedení německé marky viz též další články v tomto čísle časopisu. 
- Přetištěno z Die Welt, Berlín, 23. června 2008. 
 
V. Klinov 
Mirovaja ekonomika: prognoz do 2050 g. 
Světová ekonomika: prognóza do r. 2050 
Voprosy ekonomiki, 2008, No. 5, s. 62-79 
Význam předpovídání dlouhodobých trendů ve světové ekonomice; východiska prognózy pro r. 2025 
a 2050; srovnání takto získaných odhadů změn s prognózami založenými na extrapolaci trendů           
v posledních 30 letech 20. století; očekávaná struktura světové ekonomiky s více centry a postavení 
Ruska. 
 
Ju. Ivanov 
O global'nom meždunarodnom sopostavlenii VVP po 146 stranam mira 
O globálním mezinárodním srovnání HDP za 146 zemí světa 
Voprosy ekonomiki, 2008, No. 5, s. 22-35 
V textu se rozebírají hlavní výsledky globálního mezinárodního srovnání HDP 146 zemí, které 
provedla Světová banka. Jedná se o ojedinělý zdroj informací o světovém a regionálním hospodářství 
a na komparativní bázi i o ekonomice jednotlivých zemí. Zvláštní pozornost je věnována ukazatelům 
charakterizujícím postavení Ruska ve světě a regionálním hospodářství. Rovněž jsou popsány hlavní 
metodické principy srovnání. 
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Robert Neruda 
Obrana bankrotující společnosti 
Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 6, s. 236-244 
K problematice spojení soutěžitelů, které zahrnuje bankrotující společnost. Obecně k otázce obrany 
bankrotující společnosti, obrana bankrotující společnosti v evropském právu (podrobněji k některým 
klíčovým rozhodnutím Komise), podmínky aplikace obrany, aplikace obrany bankrotující společnosti 
v českém soutěžním právu. - Pozn. 
 
Dana Ondrejová 
Ochrana hospodářské soutěže a "národní šampioni". 6. část, Politika národních šampionů jako 
politika diskriminující a narušující svobodu usazování a volného pohybu služeb a kapitálu; 
závěrečné otázky a odpovědi 
Obchodní právo, 2008, roč. 17, č. 6, s. 27-41 
Diskriminační politika, narušení svobody usazování, problematika narušení zásady volného pohybu 
služeb a volného pohybu kapitálu. Závěrečné otázky a odpovědi týkající se např. důsledků existence 
národních šampionů pro ekonomiku a spotřebitele, postojů soutěžní politiky k národním šampionům, 
možných prostředků, které mohou potlačit protisoutěžní chování národních šampionů apod. - Pozn. 
 
The party is nearly over : East European economies 
Je téměř po večírku : východoevropské ekonomiky 
The Economist, August 16th 2008, Vol. 388, No. 8593, p. 26-27 
Po letech skvělého růstu dochází v některých zemích východní Evropy ke zpomalení. Stručná analýza 
se zaměřuje zejména na Lotyšsko, Polsko a Maďarsko, ČR není v této souvislosti blíže zmiňována. 
 
Čestmír Klos 
Privatizace pro privatizaci : zkušební ústavy 
Euro, 2008, č. 34, s. 36-38 
Autor informuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá privatizaci všech šesti státních 
zkušebních ústavů, a to i přes jejich úspěšnost, a upozorňuje na možná systémová rizika. Uvedené 
ústavy jsou autorizovanými osobami na základě rozhodnutí Úřadu technické normalizace, metrologie 
a státního zkušebnictví, což je opravňuje posuzovat výrobky z hlediska bezpečnosti a shody                 
s technickými normami. Těší se vysoké autoritě v oboru i pověsti nestrannosti a důvěryhodnosti. 
 
Jan Cienski, Tom Nicholson 
Slovakia 
Slovensko 
Financial Times, 23.7.2008, No. 36751, sep. sect. (4 p.) 
Hospodářsko-politický přehled zdůrazňuje úspěšný rozvoj Slovenska a přijetí eura a přináší informace 
o bankovnictví, trhu nemovitostí, automobilovém průmyslu aj. 
 
Things can only get worse : the spectre of stagflation 
Může to být jen horší : strašidlo stagflace 
The Economist, July 19th 2008, Vol. 388, No. 8589, p. 40-41 
Rozbor hospodářské situace ve Velké Británii: nárůst inflace, hospodářský pokles, situace na trhu 
práce, trhu bydlení a v bankovnictví. Připomínka vývoje v sedmdesátých letech, kdy britskou 
ekonomiku rovněž postihl šok z cen ropy. 
 
Thomas Sigmund 
Tiefensee hält nichts von PKW-Maut 
Tiefensee nereflektuje na mýtné pro osobní vozy 
Handelsblatt, 13.8.2008, Nr. 156, S. 4 
Zpoplatnění silnic v Německu. Spolkový ministr dopravy W. Tiefensee odmítá zavést mýto pro osobní 
vozidla s odkazem na vysokou zátěž řidičů současnou cenou benzinu. Připojeny argumenty obhájců 
mýta pro osobní vozy, kteří počítají se zvýšením příjmů pro výstavbu komunikací, a jako kompenzaci 
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navrhují např. zrušení daně z motorových vozidel. Mapka nabízí přehled o rozsahu zpoplatnění dálnic 
v Evropě. - K tématu také příspěvek v HB, 2008, č. 155, s. 4 a HB, 2008, č. 161, s. 4. 
 
Jean-Marc Lucas 
US elections: context and policies 
Prezidentské volby v USA: kontext a politika 
Conjoncture, July 2008, No. 7, p. 3-14 
V souvislosti s prezidentskými volbami v USA dne 4.11.2008 příspěvek analyzuje ekonomický 
kontext a současné hospodářské problémy v zemi, které ovlivňují předvolební debatu a náladu voličů. 
Pozornost věnuje též ekonomickému programu obou hlavních kandidátů. - Pozn. 
 
Thomas Ludwig 
Wehrpflicht kostet Wirtschaftswachstum 
Branná povinnost na úkor hospodářského růstu 
Handelsblatt, 11.8.2008, Nr. 154, S. 5 
Ke studii "Military draft and Economic Growth in OECD Countries", která prokazuje nižší 
ekonomickou výkonnost v zemích s brannou povinností oproti zemím s dobrovolnou/profesionální 
armádou. Mapka ukazuje typ branné moci zastoupené v jednotlivých zemích Evropy. 
 
Malte Fischer ... [et al.] 
Weiche Landung? 
Měkké přistání? 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 29, S. 20-28 
Pohled na odraz finanční krize ve světové ekonomice s bližším zaměřením na hodnocení těchto 
dopadů na Německo, jehož hospodářství je proti ostatním vyspělým státům odolnější. Mapka nabízí 
stručnou informaci o stavu a výhledu ekonomiky ve vybraných zemích (HDP, inflace v letech 2007-
2009 s přiblížením konkrétních rizikových oblastí). Signály recese v eurozóně. 
 
Willem Buiter 
Welcome to a world of diminished expectations 
Vítejte ve světě zmenšených očekávání 
Financial Times, 6.8.2008, No. 36763, p. 9 
Z hlediska hospodářského cyklu autor očekává zhoršené vyhlídky pro Evropu, USA i většinu globální 
ekonomiky. Příčinu vidí v neoprávněně volné fiskální politice posledních let, ignorování pravidel 
Paktu stability a růstu v EU a nepromyšlené finanční liberalizaci, zejména v USA a Británii. Poté, co 
zpomalení nebo recese napraví excesy minulého desetiletí, čeká vyspělé země celkem dobrý vývoj, 
kdežto rozvojové země mohou očekávat prosperitu jen v tom případě, že jsou na tom správném konci 
komoditního boomu. 
 
Jana Mravcová, Martina Pažitková 
Zaokrúhľovací euroguláš 
Trend, 2008, č. 31, s. 14, 17 
Příprava na zavedení eura v SR; pravidla přepočtů mezi korunovými a eurovými hodnotami, 
zaokrouhlování v oblasti mezd, důchodů/dávek. Duální zobrazování cen, zaokrouhlování 
maloobchodních cen. 
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Ullrich Heilemann, Roland Schuhr 
Zur Evolution des deutschen Konjunkturzyklus 1958-2004 : Ergebnisse einer dynamischen 
Diskriminanzanalyse 
K vývoji n ěmeckého konjunkturálního cyklu v letech 1958-2004 : výsledky dynamické 
rozlišovací analýzy 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Februar 2008, Bd. 228, Heft 1, S. 84-109 
Příspěvek analyzuje změny německého konjunkturálního cyklu v letech 1958-2004 (Západní 
Německo). Rozkládá konjunkturální vývoj na jednotlivé fáze, srovnává jejich průběh a sleduje příčiny 
změn, přičemž vychází z nové, dynamické varianty lineární rozlišovací analýzy zpracovávající časové 
řady dat. - Pozn. 
 

Mezinárodní hospodá řské vztahy a integrace 
 
Andreas Breitenfellner ... [et al.] 
Direktinvestitionen und Migration nach der EU-Erweiterung 2004/07 : Gravitationsanalysen 
zur Faktormobilität 
Přímé investice a migrace po rozšíření EU v letech 2004/07 : gravitační analýzy k mobilitě 
faktor ů 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 2, S. 108-128 
Studie je příspěvkem k problematice dodatečných odhadů makroekonomických efektů velkého 
rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007. Zaměřuje se přitom na přeshraniční mobilitu výrobních 
faktorů (práce a kapitálu). Pro analýzu využívá inovované gravitační modely, pozornost věnuje též 
aktuálnímu teoretickému zpracování problematiky a zhodnocení rámcových podmínek pro mobilitu 
výrobních činitelů v EU. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Adam Geršl 
Co ničí české exportéry? : finanční trhy  
Euro, 2008, č. 35, s. 54-55 
Autor upozorňuje na rizika, která pro českou exportně orientovanou ekonomiku vytváří období 
razantního posílení koruny. Vychází ze Zprávy o finanční stabilitě ČNB za rok 2007 obsahující 
analýzu citlivosti zhruba šesti set hlavních vývozců na vývoj české měny. Dokládá, že vývozci jsou 
citlivější na vývoj měnového kurzu než ekonomika jako celek a že mezi vývozci jsou v tomto směru 
značné rozdíly v závislosti na řadě faktorů. 
 
Defrosting Doha : world trade 
Jak odmrazit kolo z Dauhá : světový obchod 
The Economist, July 19th 2008, Vol. 388, No. 8589, p. 63-64 
Zaměřeno na otázku, zda nekonečné kolo z Dauhá skončí na jednání o uvolňování světového obchodu 
v ženevském sídle WTO v červenci 2008 dohodou. Důvody pro podporu jednání versus sporné otázky. 
- Viz i článek na s. 13-14 pod názvem Remember Doha? : trade. 
 
Thomas Reininger 
Factors driving import demand in selected Central, Eastern and Southeastern European 
countries 
Faktory posilující poptávku po dovozech ve vybraných zemích střední, východní a jihovýchodní 
Evropy 
Focus on European economic integration, 2008, No. 1, p. 100-125 
Studie zkoumá vývoj dovozů v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy (členové EU plus 
Chorvatsko a Turecko) se zaměřením jak na specifika podle zemí, tak na dlouhodobý vývojový trend. 
Dokládá ve většině sledovaných zemí intenzivní vazby export-import a rozhodující roli dovozů           
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v oblasti investic. Pomocí dovozní elasticity též testuje úroveň ekonomické integrace mezi 27 zeměmi 
EU. - Pozn. 
 
René Dell'mour 
Ein gutes Jahr für Österreichs Außenwirtschaft : die Zahlungsbilanz Österreichs im Jahr 2007 
Dobrý rok pro rakouský zahraniční obchod : platební bilance Rakouska v roce 2007 
Statistiken - Daten & Analysen, 2008, Nr. 3, S. 79-90 
Autor analyzuje vývoj platební bilance Rakouska v roce 2007. Výsledky dokládají úspěchy 
rakouského exportu, a to jak v oblasti zboží, tak i služeb: přebytek bilance výkonů dosáhl v tomto roce 
8,8 mld. eur (neboli 3,2 % HDP), což představuje nejvyšší přebytek od roku 1945. Kapitálová bilance 
se vyvíjela odlišně v prvním pololetí, kdy pokračoval příznivý trend přeshraničního pohybu kapitálu, a 
v druhém pololetí poznamenaném krizí na hypotečním trhu v USA. - Pozn. 
 
Neuere Entwicklungen im internationalen Finanzsystem 
Recent developments in the international financial system 
Současné trendy vývoje mezinárodního finančního systému 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Juli 2008, Jg. 60, Nr. 7, S. 15-31 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, July 2008, Vol. 60, No. 7, p. 15-30 
Příspěvek upozorňuje na nové vývojové trendy, které se prosazují na mezinárodních finančních trzích 
v posledních letech. Boom v průmyslově vyspělých zemích zaznamenává zejména přeměna 
pohledávek v cenné papíry, v rozvojových zemích pak značné rozšiřování klasických bankovních 
úvěrových operací. Světový finanční systém roste rychleji než světová ekonomika, zároveň se 
urychluje proces finanční globalizace. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Thomas Stoelzel 
Eine andere Welt 
Jiný svět 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 27, S. 66, 68-69 
Státní koncern Saudi Aramco je největším producentem ropy na světě a pro Saúdskou Arábii 
představuje nejdůležitější zdroj příjmů. Studie (poradenské společnosti) McKinsey hodnotí koncern 
jako nejdražší firmu na světě, její hodnotu vyčíslila na 781 mld. USD - což představuje 
dvanáctinásobek burzovní hodnoty společnosti Siemens. Nejmocnější člen kartelu OPEC, který těží 
cca 10 procent z celosvětové produkce ropy, výrazně profituje z nárůstu její ceny; vytváří 3/4 příjmů 
arabského státního rozpočtu, část příjmů plyne rovnou královské rodině (odhad uvádí rozmezí 10 - 30 
procent). K historii koncernu založeného před 75 lety kalifornskou firmou Standard Oil (dnešní 
Chevron), skladba zaměstnanců, bezpečnostní politika koncernu (terorizmus, vliv ultrakonzervativní 
formy islámu). 
 
Gottfried E. Breuninger, Markus Ernst 
Private Equity und Mittelstand : flexible Beteiligungsformen an inhabergeführten Unternehmen 
Private equity a střední stav : flexibilní formy účasti na podnicích vedených vlastníky 
Finanz-Rundschau, 25. Juli 2008, Jg. 90, Heft 14, S. 659-663 
Autoři se věnují účasti investičních společností private equity na středně velkých podnicích. Ukazují 
výhody pro obě strany při řešení problému podnikového nástupce u podniků řízených vlastníkem, a to 
díky různým formám flexibilního zapojení vnějších finančních investorů. Probírají rámcové podmínky 
vhodných řešení účastí a zvažují právní možnosti úpravy a jejich daňové důsledky. - Pozn. 
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Stanislava Černá 
Společnost s ručením omezeným - tradiční i nová 
Obchodní právo, 2008, roč. 17, č. 6, s. 14-27 
K významným reformám právní úpravy společnosti s ručením omezeným v některých evropských 
zemích (např. Francie, Nizozemsko, Španělsko, Ukrajina). Podrobněji k problematice převoditelnosti 
obchodních podílů a k vystoupení společníka ze společnosti. - Pozn. -- Předneseno na konferenci 
konané 6. - 8. února 2008 ve Smolenici (SR). 
 
Kai M. Simon 
Umstellung des Stammkapitals einer GmbH von DM auf Euro: Wahl der richtigen 
Umrechnungsmethode : zugleich Besprechung von LG Bielefeld, Beschluss vom 29.5.2008 - 24 T 
6/08 
Převod základního jmění s.r.o. z DEM na EUR: volba správné metody přepočtu : vč. posudku 
Zemského soudu v Bielefeldu, rozhodnutí z 29.5.2008 - 24 T 6/08 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 30, S. 1615-1616 
V Německu stále ještě existuje značný počet s.r.o., jejichž kmenový kapitál je uveden v německých 
markách (je to přípustné podle § 86 odst. 1 zákona o společnosti s ručením omezeným); pro kapitálová 
opatření je však nezbytné provést převod na euro. Příspěvek se zabývá otázkou, podle jaké metody má 
být přepočet proveden v případě s.r.o. s více osobami (jednotlivé metody vykazují odlišnosti               
v zaokrouhlování). Jako příklad pro objasnění problematiky je uvedeno rozhodnutí Zemského soudu   
v Bielefeldu k použité metodě týkající se s.r.o. se dvěma společníky, kteří plánovali převod 
kmenového kapitálu na euro a také jeho následné navýšení resp. dorovnání (na celé tisíce eur). - Pozn. 
 
Petr Přecechtěl 
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 7, příl. (8 s.) 
Komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, který nabyl 
účinnosti 1. července 2008. Tento zákon implementuje do českého právního řádu tzv. Desátou 
směrnici Evropského parlamentu a Rady ES č. 2005/56, o přeshraničních fúzích kapitálových 
společností. Obecná ustanovení zákona, fúze (vnitrostátní, přeshraniční), úprava rozdělení, převod 
jmění na společníka aj. - Praktická příručka. 
 

Pojiš ťovnictví. Sociální pé če 
 
Bring out your models 
Předveďte své modely 
The Economist, August 2nd 2008, Vol. 388, No. 8591, p. 34 
Země Evropské unie jsou jedna po druhé zasaženy globálním hospodářským poklesem. Tím je 
vystaven zkoušce "evropský sociální model" - ve skutečnosti několik rozdílných modelů. Studie 
zpracovaná profesorem André Sapirem zjišťovala, jak se čtyřem skupinám dlouhodobých členů EU - 
středozemním, kontinentálním, anglosaským a severským zemím - daří podle dvou kritérií: 
zaměstnanost co nejvyššího počtu lidí a schopnost udržet své občany nad hranicí chudoby. 
 
Jiří Kouda, Josef Pravec 
Opatrná reforma důchodů : penzijní reforma 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 30, s. 42-45 
K završení první etapy penzijní reformy a k dalším zamýšleným změnám. Přehledně o třech etapách 
Nečasovy reformy důchodů, podrobněji k některým bodům. 
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Pavel Sibyla, Ján Záborský 
Sociálny štát na sedem 
Trend, 2008, č. 27, s. 16-17 
K projektu budování sociálního státu v SR, výše finančního objemu plánovaného na: důchodce 
(vánoční bonus - 13. plat od roku 2010), příspěvky na děti, krizová centra. 
 
Pavel Sibyla 
Všetko pre deti, všetko po starom 
Trend, 2008, č. 29, s. 14-15 
Systém podpory rodiny v SR; přehled současných základních státních dávek pro rodiny s dětmi vč. 
navrhovaných změn. - K tématu také příspěvek v Trendu, 2008, č. 30, s. 70-71. 
 
Michaela Hoffmann 
Die Zahlentrickser 
Kouzelníci s čísly 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 27, S. 20-25 
Zvýšení odvodů na příspěvky sociálního pojištění v Německu od 1.7.2008 (u zaměstnanců s dětmi činí 
40,05 procenta z hrubé mzdy, u bezdětných 40,3 procenta), čímž tedy bylo porušeno zachování 
40procentní hranice přislíbené vládou. Vývoj odvodů sociálního pojištění v letech 2000-2009 
(důchodové, nemocenské, pečovatelské a pojištění proti nezaměstnanosti). 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodá řství 
 
Niklas Hoyer, Anke Henrich, Annina Reimann 
Am falschen Ende 
Na špatném konci 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 30, S. 86-89 
Ceny nemovitostí v Německu (starší rodinné a řadové domy v 50 vybraných městech). K regionálním 
rozdílům v cenách kupovaných nemovitosti (z pohledu průměrného příjmu). 
 
Carolyn Braun 
Berliner streiten über Mietspiegel : Messlatte für Mieter und Vermieter 
Berlíňané se hádají o úroveň nájemného : měřítko pro nájemníky a pronajímatele 
Handelsblatt, 15./16./17.8.2008, Nr. 158, S. 42 
Ke kritériím zvyšování nájemného v Německu resp. v Berlíně, praxe propočtu rozpětí pro 
úpravu/zvýšení nájemného (dvoutřetinové, čtyřpětinové). Definice úrovně nájemného, z níž pak 
vychází místní srovnatelné nájemné; postup jeho stanovení dle Občanského zákoníku (BGB, § 558d). 
 
Bohumil Kuba 
Katastr na internetu 
Stavitel, 2008, roč. 16, č. 7, s. 60-61 
Katastr nemovitostí ČR; přiblížení datové základny katastru, příprava centralizace informačního 
systému (ISKN 2008). Podmínky přístupu k údajům z katastru; bezplatný náhled do katastru. 
 
Peter Kremský 
Slovenské ceny bývania dobiehajú susedov 
Trend, 2008, č. 30, s. 60-61 
Ceny bytů v SR, porovnání s cenami bytů v zemích Visegrádské čtyřky. V tabulce průměrné ceny bytů 
v novostavbách (eur/m2 v 1. pololetí 2008). 
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Práce. Zam ěstnanci. Zam ěstnavatelé 
 
Dirk Engel, Michaela Trax 
Der Beschäftigungsbeitrag kleiner und mittlerer Unternehmen nach der EU-Definition : erste 
Ergebnisse auf Basis des IAB-Betriebspanels für Deutschland 
Příspěvek k zaměstnanosti u malých a středních podniků podle definice EU : první doklady        
z podnikového panelu IAB pro Německo 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Februar 2008, Bd. 228, Heft 1, S. 64-83 
Příspěvek analyzuje přínos malých a středních podniků v Německu při vytváření pracovních 
příležitostí. Vychází z současné definice malých a středních podniků podle Evropské komise a na 
základě panelu podnikových dat z let 1995-2005 vyhodnocuje jejich podíl na tvorbě nových 
pracovních míst podle sledovaných kritérií. - Pozn. 
 
Christina Otten 
Besserverdiener jammern über Gehalt 
Lidé s lepšími příjmy nad výší platu naříkají  
Handelsblatt, 30.7.2008, Nr. 146, S. 4 
Ze studie DIW (Německý institut hospodářského výzkumu) vyplývá, že stále větší počet Němců není 
spokojen s výší platu. Nespokojenost roste především v případě středních a vysokých příjmů (např.      
u příjmů 3000 eur brutto nebyla v roce 2007 se svým platem spokojena celá třetina zaměstnanců). 
Individuálně pociťovaná nespokojenost má dopad na podniky a ekonomiku, snižuje se výkon 
zaměstnance a zvyšuje nemocnost a tím tlak na (státní) sociální systém. 
 
Josef Schreiner 
Labor markets in Central, Eastern and Southeastern European EU member states : general 
trends and migration effects 
Trh práce v členských zemích EU ze střední, východní a jihovýchodní Evropy : všeobecné 
trendy a dopady migrace 
Focus on European economic integration, 2008, No. 1, p. 82-99 
Studie přehledně informuje o vývoji na trhu práce v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy 
po jejich vstupu do Evropské unie. Zkoumá též, zda migrace vyvolaná tímto vstupem způsobila 
nedostatek pracovních sil a mzdové tlaky ve sledovaném regionu. Dokládá, že čistá migrace byla po 
roce 2004 spíše omezená a většina sledovaných zemí zaznamenává aktuálně vyšší imigraci než 
emigraci. - Pozn. 
 
Olga Bičáková 
Novelizace zákona o zaměstnanosti 
Práce a mzda, 2008, roč. 56, č. 6, s. 42-52 
K některým zásadním změnám, které přináší návrh novely zákona o zaměstnanosti (s platností od      
1. ledna 2009). Podrobně např. o problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace při 
uplatňování práva na zaměstnání, o rozšíření definice nelegální práce cizince a zpřísnění postihu 
nelegální práce, o změnách v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadů práce,                  
o snižování administrativní zátěže podnikatelů při plnění oznamovacích povinností, o rozšíření výčtu 
náhradních dob zaměstnání, o změně v poskytování podpory při rekvalifikaci apod. 
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Právo 
 
Silke Wettach 
Kulissen schieben 
Pracoval i jako kulisák 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 27, S. 30 
K plánu zpřísnění antidiskriminačního zákona navrhovaného eurokomisařem Vladimírem Špidlou 
(např. v kontextu s německým zákonem o rovném zacházení). Snaha o přijetí zákona zaručující            
i rovnost v každodenním životě (bydlení, doprava, nakupování). 
 
Vladimír Týč 
Lze ukončit členství v Evropské unii? : unijní právo 
Euro, 2008, č. 34, s. 53 
Autor informuje o možných způsobech ukončení členství státu v Evropské unii. Probírá otázku 
vyloučení i vystoupení členského státu v současných smlouvách EU a upozorňuje na nový článek 50 
Smouvy o EU, který zavádí Lisabonská smlouva. Toto ustanovení výslovně připouští jednostranné 
vystoupení člena z EU s tím, že způsob vystoupení a vypořádání vzájemných vztahů upraví dohoda, 
kterou tento stát uzavře s EU. 
 
Tomáš Pohl 
Nová úprava insolvenčního řízení. 4. část 
Obchodní právo, 2008, roč. 17, č. 6, s. 2-13 
V této části příspěvku se autor zabývá reorganizací - zcela novým způsobem řešení insolvence 
dlužníka. Podmínky aplikace reorganizace, náležitosti návrhu na reorganizaci, důvody zamítnutí 
návrhu na povolení reorganizace, povolení reorganizace soudem, postavení věřitelů, přezkoumání 
pohledávek věřitelů, reorganizační plán, jeho projednání a provádění atp. 
 
Erich Deutsch 
Pohledávky v insolvenčním řízení z pohledu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení a dle vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 7-8, s. 24-31 
Věřitelé a uplatňování pohledávek, přihlášky pohledávek a jejich náležitosti, přezkoumání 
přihlášených pohledávek, jiné způsoby uplatnění pohledávek apod. 
 
Tomáš Richter 
Reorganizace podle insolvenčního zákona. 2. část 
Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 14, s. 507-521 
Dohoda o řešení úpadku - reorganizační plán (právo podat návrh plánu, způsob reorganizace, 
informace o plánu, rozhodování věřitelů o plánu atd.). Účinky schváleného plánu a jeho plnění. 
Ukončení reorganizačního řízení. - Pozn. 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Katharina Slodczyk, Olaf Storbeck 
Alles eine Frage des Preises 
Všechno je otázkou ceny 
Handelsblatt, 13.8.2008, Nr. 156, S. 10 
Přiblížení činnosti "zjišťovatelů cen" v Německu, kteří v terénu opakovaně každý měsíc sledují vývoj 
cen 750 vybraných výrobků a služeb pro potřeby statistického úřadu ke stanovení inflačního vývoje. 
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Klaus Liebscher, Aurel Schubert 
Torn between new data needs and respondents' fatigue - are efficiency gains the philosopher's 
stone? 
Napětí mezi potřebou nových dat a únavou respondentů - je řešením zvyšování efektivnosti? 
Statistiken - Daten & Analysen, 2008, Nr. 3, p. 26-38 
Příspěvek hodnotí pozitivní vývoj statistických systémů pro potřeby rozhodování ve finanční sféře       
v eurozóně za uplynulých deset let a upozorňuje na nové výzvy. Jde hlavně o stále rostoucí potřebu 
aktuálních dat v důsledku zrychlujícího se vývoje na finančních trzích na jedné straně a požadavek 
snižování zátěže respondentů na straně druhé. Navrhuje možná řešení, zejména cestou zefektivnění 
spolupráce všech zainteresovaných stran. - Pozn. 
 
Jacek Zwania 
Verlagerung wirtschaftlicher Aktivitäten : theoreti scher Hintergrund zur Erhebung 
Vyčlenění hospodářských aktivit : teoretické základy pro statistická šetření 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 6, S. 477-482 
Příspěvek představuje teoretické základy pro statistická šetření vývoje vyčleňování hospodářských 
aktivit z německých podniků do zahraničí, příp. pro zjišťování dopadů takovýchto kroků na 
hospodářské výsledky podniků. Pozornost je též věnována dopadům na trh práce. Přehledně 
seznamuje s metodikou použitou při pilotním šetření podniků ve výrobním sektoru a v sektoru služeb 
v roce 2003. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Jean-François Lepetit, Ettienne Boris and Didier Marteau 
How to arrive at fair value during a crisis 
Jak při krizi dospět k přiměřené ceně 
Financial Times, 29.7.2008, No. 36756, p. 11 
Účtování podle tržní hodnoty je obviňováno z toho, že bylo katalyzátorem nebo přímo příčinou 
poslední finanční krize. Autoři jsou však přesvědčeni, že oceňování obchodního portfolia banky 
"přiměřenou hodnotou" je jediným možným způsobem, jak zajistit transparentnost a disciplínu. Pro 
případ závažných krizí navrhují zdokonalený model fair value. 
 
Jiří Ficbauer 
Ověřování výročních zpráv a zpráv o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2008, č. 11. Rubrika: 13 - Obchodní a 
občanské právo, s. 1-13 
Výroční zpráva a zpráva o ovládacích vztazích (legislativní rámec, pohled auditora). 
 
Jiří Ficbauer 
Ověřování výročních zpráv a zpráv o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou. [2. část] - 
dokonč. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2008, č. 12. Rubrika: 13 - Obchodní a 
občanské právo, s. 1-12 
Požadavky auditora k ověření výroční zprávy a zprávy o ovládacích vztazích, chyby a nepochopení 
vznikající při vypracování těchto zpráv a jak se jich vyvarovat. 
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Karlheinz Küting, Corinna Boecker 
Zur Rollenverteilung der externen Jahresabschlussprüfung und Internen Revision als 
Komponenten der Corporate Governance 
K rozdělení rolí externího auditu roční závěrky a vnit řní kontroly jako součástí corporate 
governance 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 30, S. 1581-1589 
Z rozdělených rolí externího auditu roční závěrky a interní kontroly v Německu lze odvodit celou řadu 
kritérií, která ukazují na podobnosti a rozdíly obou kontrolních instancí a také, že v některých 
oblastech je nezbytné jejich přísné oddělení a jinde je jejich spolupráce smysluplná a žádoucí.            
K definici pojmu corporate governance; přiblížení instancí vnějšího auditu a vnitřní kontroly a jejich 
porovnání z hlediska: zákonného ukotvení, rozsahu a předmětu povinné kontroly, zaměření kontroly, 
opomenuté kontroly, způsobu kontroly, formální kvalifikace kontrolora, ručení atd. Vymezení rolí 
externí a interní kontroly. - Pozn. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 18/2008  
Informace k zaokrouhlení daně pro účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí v nominální 
hodnotě 50 haléřů k 31. srpnu 2008. Účetní rezervy. Daňová doporučení pro účetní - účtování 
nájemného a služeb spojených s nájmem, nájem v účtování nájemce. Základní kapitál dříve založené 
s.r.o. Jaká sazba DPH se uplatní u opravy plynového kotle v rodinném domě? 
 
č. 19/2008  
Aktuální informace - změny v nemocenském pojištění. Postřehy z daňové praxe - cestovní náhrady 
jednatelům, společníkům a členům statutárních orgánů právnických osob. Může OSVČ zaměstnat 
manželku? Anonymní oznámení a správce daně. 
 

Veřejná správa 
 
Ján Záborský, Peter Marčan 
Obchodné tajomstvo v službách štátu : úradníci taja podľa chuti, nie zákona 
Trend, 2008, č. 26, s. 22-25 
Obcházení práva na přístup k veřejným informacím v SR v případě privatizačních smluv (prodeje 
bank, výstavba silnic atd.) - nastínění souvisejících rozpočtových rizik; nárůst skrývání informací pod 
obchodní tajemství po schválení slovenského zákona o svobodném přístupu k informacím. - K tématu 
i další příspěvek na s. 26. 
 

Veřejné finance. Rozpo čet 
 
Sven Afhüppe 
Bund im Clinch mit den Banken 
Neshody německého státu s bankami 
Handelsblatt, 8./9./10.8.2008, Nr. 153, S. 25 
K plánům německého Spolkového ministerstva financí zlepšit prodej státních půjček občanům            
(v uplynulých dvou letech dosáhl objem těchto obchodů necelého procenta, do roku 2013 by neměl 
překročit hodnotu 1,7 procenta a nemělo by tedy dojít k obávané deformaci trhu). Kritika bank mj. 
míří i na finanční agenturu pověřenou správou dluhu, protože se chová jako instituce přímého 
bankovnictví, i když nevlastní bankovní licenci - a údajně vzhledem ke státní podpoře nabízí 
příznivější podmínky a stává se konkurencí bank na trhu soukromé klientely. Ministerstvo financí 
přípustnost obchodů s půjčkami obhajuje již schváleným zákonem o modernizaci spolkové dluhové 
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služby a avizuje, že společně s finanční agenturou bude soukromým klientům nabízet další zajímavé 
investiční produkty. 
 
Sigrid Nicodemus 
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes 2007 
Zadlužení souhrnného veřejného rozpočtu v roce 2007 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 6, S. 496-503 
Příspěvek přehledně informuje o stavu zadlužení všech veřejných rozpočtů (spolkového státu, 
spolkových zemí, obcí a svazu obcí) v Německu k 31.12.2007. Zadlužení je rozčleněno podle různých 
druhů dluhů a podle dat jejich přijetí a jejich umořování. Přehled zadlužení na obyvatele umožňuje 
regionální srovnání podle jednotlivých spolkových zemí. Zadlužení obcí je představeno též podle 
hlavních skupin komunálních územních korporací a podle velikostních tříd obcí. - Pozn. 
 
Eduard Komárek 
Soustava veřejných rozpočtů : aktuální změny 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 8, s. 10-16 
K fungování soustavy veřejných rozpočtů (SVR) v ČR. Jednotlivé komponenty SVR, postavení 
ministerstva financí v systému státního rozpočtu. Rozpočty obcí, krajů, regionálních rad regionů 
soudržnosti. Postavení a fungování šesti jednotlivých státních fondů; Pozemkový fond ČR; systém 
veřejného zdravotního pojištění. K předpisům ovlivňujícím fungování systému veřejných rozpočtů. 
 

Zdravotnictví 
 
By Ben Hall 
France moves to tax health insurers in effort to cut budget overspend 
Francie chce zdanit zdravotní pojišťovny, aby se snížily nadměrné rozpočtové výdaje 
Financial Times, 30.7.2008, No. 36757, p. 4 
K plánům francouzské vlády na omezení neustále rostoucích nákladů na zdravotnictví, které zahrnují 
zavedení daně z obratu soukromých zdravotních pojišťoven a pojišťovacích fondů. - Zkrácený překlad 
viz Informace Odborné knihovny MF č. 11/2008. 
 

Životní úrove ň 
 
Barbara Gillmann 
Ab dem dritten Kind droht Armut 
Od třetího dítěte hrozí chudoba 
Handelsblatt, 23.7.2008, Nr. 141, S. 4 
Vyjádření německého statistického úřadu k finančnímu zatížení rodin podporuje snahu spolkové 
ministryně pro rodinu o zvýšení přídavků na děti a podporu rodin s více dětmi. Výše rodičovského 
příspěvku (ženy/muži). Varování IWH (Institut hospodářského výzkumu) před negativními následky 
pro podniky v důsledku zvýšeného čerpání resp. "přelévání" rodičovského příspěvku na otce. 
 

Ostatní 
 
Emília Vokálová 
Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 2, s. 252-263 
Autorka analyzuje smlouvu mezi Slovenskou republikou a Vatikánem uzavřenou v prosinci 2000. 
Smlouva upravuje například postavení katolické církve na Slovensku, její působnost v oblasti 
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vzdělávání, kultury a charity, v armádě apod. Ve smlouvě je též stanoven systém finančního 
zabezpečení katolické církve na Slovensku. 
 
Patrick Lane 
Fun, games and money : a special report on the sports business 
Zábava, hry a peníze : zvláštní zpráva o sportovním byznysu 
The Economist, August 2nd 2008, Vol. 388, No. 8591, centr. sect. (16 p.) 
Sport se kromě formy rekreace pro miliony lidí stal i globálním byznysem. V přehledu se v souvislosti 
s letními olympijskými hrami v Pekingu rozebírají vztahy sportu a médií, formy sponzoringu, 
postavení sportovců na trhu práce. 
 
Frederick van der Ploeg, Reinhilde Veugelers 
Towards evidence-based reform of European universities 
Směřování k reformě evropských vysokých škol opírající se o fakta 
CESifo Economic studies, June 2008, Vol. 54, No. 2, p. 99-120 
Příspěvek upozorňuje na zásadní přínosy vysokého školství pro ekonomický rozvoj a uvádí důvody 
nezbytné modernizace evropských vysokých škol a jejich přizpůsobení celosvětovým trendům. Pro 
možnost správné volby reformních kroků považuje za podstatné vycházet z empirických analýz, které 
zpracovávají různé aspekty výkonnosti vysokých škol a jejich příspěvku k ekonomickému růstu a 
globální konkurenceschopnosti. - Pozn. -- K tématu reformy evropského vysokého školství viz též 
další příspěvky tohoto monotematického čísla. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNK Ů 

 
Adam Posen 
Der Antrieb mit Finanzhybriden funktioniert nicht 
Oživení prostřednictvím finančních hybridů nefunguje 
Auszüge aus Presseartikeln, 13. August 2008, Nr. 33, S. 15-16. 
 
Zatímco v automobilovém průmyslu přinesl vývoj hybridních pohonných hmot velký rozvojový 
potenciál, ve finančním sektoru znamenají hybridní formy vyloženou konstrukční chybu. Za finanční 
hybridy označuji finanční instituce, u kterých se plně nejedná ani o veřejnoprávní zařízení, ani o zcela 
soukromé podniky.  Vznikly v důsledku politického tlaku, aby zajistily úvěry i pro ty žadatele, kteří by 
na ně při běžných tržních podmínkách nedosáhli. Polosoukromé jsou proto, že náklady s nimi spojené 
by byly příliš obsáhlé či nepříjemné na to, aby dopadly přímo na bedra státu a tím i daňových 
poplatníků. Takové propojení nemůže ovšem skončit jinak než fiaskem: pár manažerů a vlastníků 
podílů vydělává, zatímco většina příjemců úvěrů je v prodlení se splátkami dluhu a daňový poplatník 
je tím, kdo na celém podniku prodělává a platí celý dluh. Tato skutečnost se stává zcela zřetelnou 
zejména poté, když se celý finanční systém dostane do nesnází.  

Není asi žádnou náhodou, že nejkřiklavější krachy aktuální finanční krize postihují hybridní finanční 
instituce na té či oné straně Atlantiku. V USA to byly hypoteční agentury Fannie Mae a Freddie Mac, 
v Německu Sachsen LB a IKB. To, že takovéto instituce, které nejsou ani ryba ani rak, mají svůj 
špatný konec už naprogramován, bylo v obou zemích zjevné už dávno. Jejich užitečnost pro politiku je 
však udržovala při životě: pensionovaní úředníci a politici tam mohli být přesunováni na dobře 
placená místa, vlády při lovu na voliče mohly slibovat speciální úvěry a rovněž ty skupiny voličů, 
které by normálně neprošly sítem, získaly úvěry – buď ve formě hypoték, jako u amerických 
polostátních hypotečních agentur,  nebo ve formě finančních podpor středního stavu, jako tomu bylo   
v Německu u IKB nebo zemských bank. Všude oblíbené, ale jako politické opatření nefunkční.  

Jakmile se úvěrová smyčka stáhla, ukázal se zřejmý protimluv jejich cílů. Veřejnému úkolu agentur 
Fannie Mae a Freddie Mac by bylo nyní nejlépe poslouženo masivními kapitálovými injekcemi a 
rozšířeným udělováním úvěrů na hypotečním trhu. To znamená, že by musely přijmout nový kapitál, 
což se ale rovná snížení hodnoty podílů stávajících akcionářů. Při plnění svého veřejného poslání by    
u nich nadto stoupal podíl potenciálně nedobytných úvěrů na celkovém objemu poskytovaných úvěrů, 
což už vůbec není v souladu se zájmy akcionářů.  

Pokud by naopak bylo těmto institucím dovoleno, aby vzhledem k stále narůstající úvěrové krizi 
zřetelně omezily přijímání nových hypoték – což také v praxi dělaly, pokud jejich manažeři měli ještě 
nějaké slovo – dospělo by se se zdůvodňováním zajištění jejich závazků veřejnými penězi až 
k absurditě. Na zisk orientované zodpovědné osoby by určitě nevolily jiné řešení, než jako by se 
jednalo o čistě státní podpůrný úvěrový program. Náklady, které zatíží americké daňové poplatníky 
v případě krytí hypotečních úvěrů poskytovaných Fannie Mae a Freddie Mac, ale takovéto běžné 
náklady přímých státních podpor velmi výrazně převyšují.  

Podobný konflikt se srovnatelným výsledkem vidíme v Německu u zemských bank a institucí jako 
IKB. Vybaveni nepřímou státní garancí – jak se ukázalo v poslední době – si mohou manažeři dále 
pokračovat ve své honbě za zisky z finančních nástrojů, kterým ve skutečnosti pořádně nerozumí. 
S poukazem na jejich veřejné – ve skutečnosti však zvláštním zájmům sloužící pověření - poskytují 
zákazníkům úvěry, které by jinak nemohli získat. Nebo jako v případě spořitelen subvencují 
financování, za které by jinak musel zákazník platit běžné tržní sazby. A zákazníci tohoto typu tlačí 
dále sami ještě na další rozšiřování těchto hybridů, i když jejich solventnost je už dávno vážně 
narušena.  

Přirozeně z čistě technického hlediska mluví některé skutečnosti ve prospěch vytváření těchto 
polostátních konstruktů. Získávání hypoték, jejich přeměna a stvrzení listinným cenným papírem – což 
bylo původní zadání Fannie Mae a Freddie Mac – zlepšily tenkrát stejně jako dnes likviditu na 
americkém trhu nemovitostí. Spořitelny, jako ostatně všechny banky, jsou odkázány na služby 
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zúčtovacích míst. Ve spojení s centrálními institucemi,  konkrétně zemskými bankami, dosahují 
kýžené velikosti, umožňující využívat nezpochybnitelné výhody. To, co zákonodárce podporoval, 
když je probudil k životu, bylo zamýšlené blaho celého finančního systému, které s honbou za ziskem 
nemělo vůbec nic společného. 

Politické odměny pro manažery a politické příznivce se postaraly o to, aby tyto sporné instituce začaly 
sahat i po nových aktivitách.. Z takovýchto obchodů, ležících mimo hlavní okruh jejich pověření a 
jsoucích v rozporu s úzce vymezenými  pozitivními cíli, se nakonec staly problémové aktivity, které 
přivedly tyto finanční hybridy ke krachu nebo je k němu nasměrovaly. Účet ovšem zaplatí daňový 
poplatník.  

Pro pokrizové období lze vyvodit dvojí poučení. Jednak nastal čas, aby  byl těmto institucím  odejmut 
jejich polostátní status. Ani vláda v USA, ani německá vláda by neměly dále takovéto finanční 
hybridní instituce udržovat při životě. V USA by měly být zestátněny, přičemž akcionáři budou 
vyplaceni za stávající nízkou tržní cenu. U německých zemských bank by vhodnou strategií byla 
privatizace nebo uzavření. Důvod pro rozdílné doporučované postupy v USA a v Německu vyplývá 
pouze a výhradně z rozdílného druhu služeb, které tyto instituce v té které zemi poskytují. Spořitelny a 
klienti si mohou dnes zakoupit výhodně zúčtovací služby přes trh a zemské banky už ve skutečnosti 
nepotřebují. Přeměna pohledávek v cenné papíry a odpovídající zajištění zárukou hypoték (ve velkém 
stylu jako v USA) nelze ale uskutečnit bez účasti veřejného sektoru. Pro hybridy na obou stranách 
oceánu nicméně platí, že po ukončení jejich hybridního statusu závisí jejich přežití výhradně na jejich 
užitečnosti, související s jejich klíčovým pověřením a nikoli už na politické podpoře nebo na strachu 
z jejich zhroucení. 

Z podnětů zvláštních struktur finančního systému by se na druhé straně měla poučit i politika, hledající 
rozvojové impulsy jen v politicky motivované regulaci a příliš oslabeném dozoru. Všechen povyk       
o laxnosti peněžní politiky, kreditním boomu, převisu dluhů a podobně jde mimo jádro problému. 

V Německu i v USA vládly v posledních letech velmi odlišné konjunkturální a měnové podmínky. 
Přesto musejí dnes obě země nést nákladné důsledky chyb v paralelních strukturách svých finančních 
systémů. V Německu, stejně jako v USA, byla politická vůle, umožňující vznik finančních hybridů – a 
právě v tomto bodě je třeba naléhavé změny. 
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 

 

Heiko Wunderlich, Ivonne Panek 
Neue Steueridentifikationsnummer kommt! 
Nové daňové identifikační číslo přichází! 
www.psp.eu 9.8.2008  
 
Spolkový centrální úřad daní (BZSt) začal od 1. srpna rozesílat nové osobní daňové identifikační číslo, 
které by každý z občanů SRN měl obdržet do 31.12.2008. Cílem zavedení celoživotně platného 
11místného daňového čísla je kromě modernizace daňového řízení jednoznačná identifikace daňového 
poplatníka i mimo hranice státu; v případě sňatku nebo stěhování nebude docházet k opakovanému 
vystavování nového čísla. Daňové identifikační číslo nahradí dosavadní daňové číslo. 
Nové identifikační číslo bude přidělováno všem fyzickým osobám (od narození), pomocí tohoto 
identifikačního čísla budou poprvé všichni občané podchyceni v neměnném číselném pořadí - na 
daňovou povinnost a povinnost odevzdat daňové prohlášení však nebude mít žádný vliv. 
Identifikační číslo neumožní žádné logické vývody o daňovém poplatníkovi, protože nejde                  
o „vypovídací číslo“, z něhož by bylo možné odvodit osobní údaje. 
U BZSt budou uloženy tyto údaje sloužící k identifikaci daňového poplatníka:  

- příjmení, předchozí příjmení 
- jméno  
- titul 
- datum a místo narození 
- pohlaví 
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- současná či poslední známá adresa 
- příslušný finanční úřad 
- datum úmrtí 

 
K vymazání výše uvedených údajů dojde až po 20 letech po úmrtí daňového poplatníka, dřívější 
vymazání -   v případě ukončení daňové povinnosti - nebude možné.  
Přístup k databance bude mít finanční správa, která ji bude smět využívat pouze pro daňové účely.       
I přes ujištění o pečlivě vymezeném přístupu a pokutě až do 10 000 € v případě zneužití, je soustředění 
takového rozsahu údajů vnímáno kriticky, týká se to především případného uvolnění přístupu 
k elektronickým daňovým materiálům  i pro jiné úřady. Kritici se obávají především toho, že pouhým 
stisknutím tlačítka pak přehled o daňové situaci občanů získají nejrůznější úřady. 
[bližší údaje vč. zodpovězených otázek k problematice identifikačního čísla poskytuje portál 
informačního centra BZSt: www.identifikationsmerkmal.de] 
 
Zpracovala M. Beránková 
 

 

 

 

 

 


