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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, tentokrát v nové úpravě.  

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

Informace  s tímto  přehledem  vycházejí  1x  měsíčně  a 
jsou  pro  Vás  dostupné  v tištěné  podobě  na  sekretariátech 
odborů  a  v elektronické  podobě  včetně  archivu  na 
intranetových  stránkách  odborné  knihovny  MF  na  adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php 

 
V  tomto  čísle  jsou  z českých  titulů        podchycena 

např.  témata:    archivace  účetních  dokladů,  důkazní  břemeno 
v daňovém  řízení  z hlediska  judikatury,  novela  zákona                
o podnikání na kapitálovém trhu, zkreslování údajů v daňovém 
řízení, závazná posouzení, změny zákona o účetnictví od  roku 
2009  a  2010,  finanční  krize  a  opatření  Evropské  komise, 
regionální  rozdělení  poslaneckých  dotací  v ČR  a  role 
Podpůrného  a  garančního  rolnického  a  lesnického  fondu  ve 
financování zemědělských aktivit v ČR (v anglickém jazyce). 

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     
např. na   články týkající se změn institucionálního systému EU 
v souvislosti  se  zavedením  víceúrovňového  výkonu  vládnutí, 
fiskálních dopadů reforem místní správy v devadesátých letech, 
ukazatelů  k hodnocení  výkonnosti  veřejných  rozpočtů,   
reformních návrhů na modernizaci  státního  účetnictví  (vše  se 
týká  SRN),  evropského  výzkumu  v oblasti  hospodářské  etiky, 
manévrovacího  prostoru  zákonodárce  a  zajištění  daňových 
příjmů  v  EU,  zhodnocení  zkušeností  se  zavedením  eura 
(desetileté  výročí),  hodnocení  evropských  ministrů  financí, 
podvodů  s úvěrovými  kartami  v USA,  finančního  zabezpečení 
penzijních  systémů  v zemích  ES  a  v Rusku  a  vlivu  globálního 
hospodářského prostředí na poptávku po zdrojích MMF. 

 
V další  části    Informací  Vám  nabízíme  překlad  z německého 
tisku:  Strach ze státního bankrotu. 

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

     
  Mgr. A. Sahánková 

       VO 303 
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UPOZORNĚNÍ 
 
 
 
 

Nový časopis 
 

Obchodněprávní  revue 
 
Periodikum  obsahuje  aktuální 
informace  zahrnující  oblast  práva 
obchodních  společností,  obchodních 
závazků,  práva  finančních  trhů  a 
příbuzných  oborů,  vše  v evropských  a 
mezinárodních  souvislostech  a 
významná  soudní  rozhodnutí 
v obchodních věcech, včetně klíčových 
judikátů  zahraničních  soudů  a 
rozhodnutí ESD a ESLP. 
Vyd.: Praha, C.H.Beck 2009 – 
Periodicita: 12x ročně 
 

 

Media Monitoringy 
 
Na stránkách Odborné knihovny MF je 
pro Vás připraven speciální monitoring 
na téma  
 
Bankovní  poplatky,  který  naleznete 
v sekci Monitoring médií a na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring. 
php 
 
Rádi bychom Vás informovali o dalším 
novém  informačním  zdroji.  Jedná  se    
o monitoring  České  tiskové  kanceláře 
pro  potřeby  předsednictví  ČR  v Radě 
EU,  tzv.  Předsednické  výběry. 
Monitoring  naleznete  v sekci 
Monitoring  médií,  v části  Aktuality 
českého  předsednictví,  pod  názvem 
Monitor  ČTK.  Předsednické  výběry 
jsou v pracovních dnech aktualizovány 
kolem  deváté  hodiny  ráno.  Sobotní  a 
nedělní    jsou  na  stránkách  Odborné 
knihovny  MF  k dispozici  v pondělí 
ráno.  

 
 
Sektorové analýzy 
 
Na  intranetových  stránkách  Odborné  knihovny  MF  jsou 
k dispozici  Sektorové  analýzy  od  firmy  ČEKIA.  Na  přání 
pracovníků MF  byl  zakoupen  i  archiv  (2006  –  2008).      Pro 
informaci uvádíme názvy jednotlivých analýz. 
 
Automobilový průmysl : únor 2006 
Automobilový průmysl : září 2008 
Development (komerční nemovitosti) : leden 2006 
Dodavatelé automobilového průmyslu : únor 2007 
Doprava a logistika : říjen 2006 
Dřevozpracující průmysl : listopad 2008 
Elektrotechnický průmysl : říjen 2007 
Hutnictví a slévárenství : květen 2007 
Chemický a farmaceutický průmysl : květen 2008 
Investiční strojírenství : prosinec 2006 
IT služby : srpen 2006 
Kovové konstrukce a kovodělné výrobky : červen 2008 
Maloobchod : duben 2006 
Odpadové hospodářství : duben 2006 
Potravinářský průmysl : únor 2008 
Stavebnictví : březen 2008 
Telekomunikace : květen 2006 
Telekomunikace : prosinec 2007 
Textilní průmysl : prosinec 2008 
Výroba pryžových a plastových výrobků : duben 2007 
Zemědělství : srpen 2007 
 
 
Knihovní a výpůjční řád Odborné knihovny MF 
 
Od  21.1.2009  platí  nový  Knihovní  a  výpůjční  řád  Odborné 
knihovny MF.  
 
Naleznete  jej  na  internetových  a  intranetových  stránkách  
Odborné knihovny MF.  
 
Vytištěný v podobě brožury je k dispozici v čítárně. 
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Daně 
 
Christoph Dorau, Kristin Heidler 
Anwendung des Umsatzsteuersatzes von 7 % im Rahmen der Speisenversorgung : 
"Dauerbrenner" der Rechtsprechung 
Aplikace sazby daně z obratu ve výši 7 % v rámci zajišťování stravování : dlouhodobé ožehavé 
téma jurisdikce 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. November 2008, Jg. 57, Nr. 21, S. 793-799 
Snížená sazba daně z obratu na jídla a nápoje určené k okamžité konzumaci na místě je předmětem 
častých sporů mezi daňovým plátcem a finanční správou. Autoři vycházejí ze dvou částečně si 
protiřečících rozsudků finančních soudů v Hamburku (2006) a v Berlíně (2007) a vysvětlují právní a 
daňové otázky spojené s rozhodnutím o nižší či vyšší sazbě daně z obratu na poskytované občerstvení. 
- Pozn. -- K problematice viz též následný článek autora Klaus-Petera Flückigera Kein ermäßigter 
Umsatsteuersatz für Bratwurststand, Pizza-Bringdienst & Co. (Žádná snížená sazba daně z obratu na 
stánek s klobásami, donáškovou službu na pizzu apod.), s. 799-811. 
 
Christian Altvater 
Die Bankenkrise im Steuerrecht 
Bankovní krize v daňovém právu 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 48, S. 2612-2616 
Zkoumání daňových dopadů podpůrných a záchranných opatření na úrovni postižených bank                 
v Německu, k otázkám realizace zisku a ztrát z daňového pohledu, odkazy k provádění a strukturování 
fúzí a akvizic ve finanční oblasti. Analýza aktuálních podpůrných opatření vč. úvah k využití ztrát a              
k daňově optimalizujícím transakcím. - Pozn. 
 
Christian Ramthun 
Berliner Roulette 
Berlínská ruleta 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 47, S. 40, 44 
Reforma daně dědické v Německu, k podobě pozměňovacího zákona o dani dědické, k výši daně 
dědické a darovací v jednotlivých dědických třídách podle původního a navrhovaného zákona. 
 
Tomáš Havel 
Daň z přidané hodnoty v nákladní dopravě 
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 11, s. 16-19 
Autor na několika příkladech seznamuje - z hlediska DPH - s problematikou tuzemské nákladní 
přepravy, nákladní přepravy zboží mezi dvěma členskými státy, přepravy související s dovozem a 
vývozem zboží a také služeb přímo souvisejících s přepravou zboží. 
 
Christian Ramthun 
"Das Ding" 
"Záležitost" 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 49, S. 36-37 
Reforma daně dědické v Německu; dědici profitující (přímí potomci, malé živnosti), dědici 
znevýhodnění (nepřímí potomci, střední podniky). Porovnání dopadu daně dědické na střední podnik 
podle starého a nového práva (příznivá/nepříznivá varianta). 
 
Jana Vítková 
DPH a obchodování se zbožím. 1. část 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2008, č. 22. Rubrika: 3 - Daň z přidané hodnoty, s. 1-10 
V úvodu k předmětu daně a k místu plnění dle zákona o DPH. Obchodování v rámci tuzemska (pojem 
zboží, dodání zboží, přefakturace, dodání "za úplatu", určení místa plnění). Problematika je ilustrována 
na šesti příkladech. 
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Jana Vítková 
DPH a obchodování se zbožím. [2. část] - dokonč. 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2008, č. 23. Rubrika: 3 - Daň z přidané hodnoty, s. 1-16 
V této části příspěvku k problematice zasílání zboží dle § 18 zákona o DPH, k otázce pořízení zboží     
z jiného čl. státu EU, k určení místa plnění v případě pořízení zboží, k třístrannému obchodu, k dodání 
zboží s instalací nebo montáží apod. Doplněno četnými příklady. 
 
Jaroslav Kobík 
Důkazní břemeno v daňovém řízení - některé úvahy nad judikaturou Nejvyššího správního 
soudu 
Daňový expert, 2008, roč. 4, č. 5, s. 2-9 
K termínu "důkazní břemeno", důkazní břemeno v daňovém řízení, spory o unesení důkazního 
břemene, judikatura NSS ve věci unesení a přenosu důkazního břemene (rozsáhlá, ale ne vždy 
jednoznačná), nezbytnost sjednocení stanovisek. 
 
Rainer Niemann 
The effects of differential taxation on managerial effort and risk taking 
Dopady diferencovaného zdanění na manažerské úsilí a na přijetí rizika 
FinanzArchiv, September 2008, Vol. 64, No. 3, p. 273-310 
Autor zkoumá dopady diferencovaného zdanění na investiční chování v podmínkách nejistoty se 
zřetelem na ochotu k přijetí rizika. K tomuto účelu představuje speciální typ standardního modelu 
principal-agent (model LEN). Nejprve analyzuje případ bez zdanění, dále se zdaněním symetrickým a 
poté se zdaněním diferencovaným. Příloha nabízí další numerické simulace k sledovanému problému. 
- Pozn. 
 
Susanne Thonemann 
Erbschaftsteuerreform - Änderungsantrag der Regierungsfraktionen : Neuerungen zum 
Regierungsentwurf vom 28.1.2008 und Konsequenzen 
Reforma daně dědické - pozměňovací návrh vládních frakcí : novinky k vládnímu návrhu            
z 28.1.2008 a důsledky 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 48, S. 2616-2622 
Reforma daně dědické v Německu; k podstatným změnám původního návrhu zákona o dani dědické 
(výhodnější režim převáděného podnikového majetku či rodinného domu, výhodnější daňový režim 
pro obytný prostor, výhodnější vypořádání společného majetku manželů v případě úmrtí atd.). 
Porovnání rozdílů původního a pozměňovacího návrhu, kritické připomínky. - Pozn. 
 
Guglielmo Maisto and Pasquale Pistone 
A European model for member states' legislation on the taxation of controlled foreign 
subsidiaries (CFCs). Part 2 
Evropský model pro legislativu členských zemí o zdanění dceřiných společností pod zahraniční 
kontrolou. Část 2 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 11, p. 554-570 
První část tohoto článku se týkala opatření proti zneužití v oblasti přímého zdanění, zejména pokud jde 
o legislativu pro podniky pod zahraniční kontrolou (CFC). Tato druhá část obsahuje srovnávací 
přehled a vyhodnocení zkreslujících účinků legislativy pro CFC ve čtyřech členských zemích EU 
(Francie, Německo, Itálie a Británie) a přináší také návrhy ohledně "nejlepších postupů" při přípravě 
této legislativy. - První část článku publikována v European Taxation č. 10/2008, s. 503-513. 
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Johanna Hey 
Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers und Sicherung des Steueraufkommens : mit einem 
Plädoyer für eine Vorabprüfung durch die EU-Kommission 
Manévrovací prostor zákonodárce a zajištění daňových příjmů : s obhajobou předběžného 
přezkoumání Evropskou komisí 
Finanz-Rundschau, 20. November 2008, Jg. 90, Nr. 22, S. 1033-1040 
Autorka upozorňuje na rostoucí nesoulad mezi zákonodárnou praxí při vytváření daňových zákonů a 
mezi požadavkem na zachování daňové systematiky. Ukazuje, že tvorba daňových zákonů je stále více 
podřízena nutnosti zajistit daňové příjmy pro rozpočet. V této souvislosti roste význam evropských a 
ústavních norem, které mohou omezovat jednostranné porušování systémových principů z důvodu 
zajištění výběru daní. - Pozn. -- K tématu viz též dva následné diskusní příspěvky. 
 
Vanessa Houlder and Michael Peel 
Harbours of resentment 
Útočiště odporu 
Financial Times, 1.12.2008, No. 36863, p. 9 
S postupující finanční krizí pociťují velké země stále větší hlad po penězích. Proto narůstá nepřátelství 
vůči offshore centrům, což jsou malé státy a ostrovy po celém světě, které jsou útočištěm pro aktiva     
v odhadované výši 6 bil. USD. Ministři financí G20 došli k závěru, že je třeba "razantně řešit" otázku 
daňového tajemství, a daňové ráje jsou obviňovány z destabilizace systému. Ty jsou ale na podobnou 
rétoriku zvyklé. 
 
Axel Jansen 
Neue Ortsregelungen für sonstige Leistungen ab 2010 : Fragestellungen im Zusammenhang mit 
grundstücksbezogenen Leistungen und bei der Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen für 
innergemeinschaftliche Dienstleistungen 
Nové úpravy místa plnění u zvláštních výkonů od roku 2010 : otazníky v souvislosti s výkony 
spojenými s pozemky a s odevzdáním souhrnných hlášení o službách v rámci společného trhu 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. November 2008, Jg. 57, Nr. 22, S. 837-845 
V souvislosti se směrnicí 2008/8/ES z 12.2.2008 ohledně změn při určování místa plnění u zvláštních 
výkonů se autor zaměřuje na pravidla pro vymezení obratového zdanění u výkonů souvisejících            
s pozemky. Porovnává novou úpravu se stávající praxí v Německu a uvádí řadu praktických příkladů 
možných vztahů. Pozornost věnuje též sporným otázkám spojeným s odevzdáváním souhrnných 
hlášení o službách v rámci společného trhu platným od roku 2010. - Pozn. 
 
Luca Cerioni 
New rules for resident/non-domiciled taxpayers in the United Kingdom: reflections in light of 
tax treaties and EC tax law 
Nová pravidla pro daňové poplatníky - rezidenty s jiným domicilem původu ve Velké Británii: 
reflexe ve světle daňových smluv a daňového práva ES 
Bulletin for international taxation, 2008, Vol. 62, No. 12, p. 551-562 
Novinky ve zdanění osob dlouhodobě žijících ve Velké Británii s jiným domicilem původu; analýza 
nových pravidel z pohledu daňových smluv založených na Vzorové smlouvě OECD a v souvislosti      
s některými případy projednávanými Evropským soudním dvorem. - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009. (5.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 22, s. 16-22 
Komentář k důležitým změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty (v souvislosti s přijetím a platností 
směrnice Rady 2006/112/ES). V této části podrobněji k paragrafům 74-90 zákona o DPH. 
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I. Trunin 
Nužna li otmena NDS v Rossii? : analiz problemy s učetom dolgosročnogo prognoza ustojčivosti 
bjudžetnoj sistemy 
Je třeba zrušit DPH v Rusku? : analýza problému s přihlédnutím k dlouhodobé prognóze 
stálosti rozpočtové soustavy 
Voprosy ekonomiki, 2008, No. 9, s. 34-49 
Úloha daně z přidané hodnoty v Rusku, snížení sazby daně s cílem minimalizovat její zkreslující 
účinky na hospodářský vývoj či dokonce její případné nahrazení daní z obratu patří mezi často 
diskutovaná témata v posledních letech. Příspěvek se zaměřuje na analýzu DPH v Rusku, její 
příjmovou funkci a také na úlohu v ruské daňové soustavě. V závěrech jsou shrnuty alternativní 
možnosti hospodářské politiky včetně zrušení DPH v Rusku. - Pozn. 
 
Václav Pátek 
Rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu k prekluzi v daňovém právu 
vyvolává pochybnosti 
Daňový expert, 2008, roč. 4, č. 5, s. 9-17 
K ustanovení zákona o správě daní a poplatků o prekluzivních lhůtách při vyměřování daní, které stále 
působí výkladové problémy. Podrobněji ke spornému rozhodnutí NSS z října 2007 a odezvám na tento 
judikát, dále k problematice přerušení prekluzivní lhůty, k nezákonnosti vs. nicotnosti a zjistitelnosti 
prekluze apod. - Pozn. 
 
Martina Pažitková 
S pokladnicou pod pazuchou : pokladničné bločky budú musieť vydávať aj údržbári či 
účtovníci 
Trend, 2008, č. 45, s. 62-63 
Boj s daňovým únikem v SR; k novým (fiskálně "kompatibilním") parametrům registračních pokladen 
v SR. 
 
Jens Escher 
Schenkung unter Vorbehalt - einkommen- und schenkungsteuerliche Konsequenzen 
Darování s výhradou - důsledky z hlediska daně z příjmů a daně dědické a darovací 
Finanz-Rundschau, 5. November 2008, Jg. 90, Heft 21, S. 985-995 
Autor rozebírá problematiku smluvních ujednání o výhradách ve prospěch darujícího při převodu 
různých druhů majetku z hlediska zdanění příjmů a darovací daně v Německu. Zaměřuje se přitom na 
konkrétní cíle poradenské praxe, které je třeba v této souvislosti ošetřit. - Pozn. 
 
David Dunbar 
Statutory general anti-avoidance rules: lessons for the United Kingdom from the British 
Commonwealth 
Zákonná všeobecná pravidla proti vyhýbání se placení daní: poučení z Britského společenství 
pro Velkou Británii 
Bulletin for international taxation, 2008, Vol. 62, No. 12, p. 529-550 
Ve Velké Británii probíhá diskuse o vhodnosti přijetí všeobecných pravidel proti vyhýbání se placení 
daní, která by čelila stále promyšlenějším technikám. Podobná zákonná pravidla byla zavedena            
v některých zemích Britského společenství jako je Nový Zéland, Austrálie a Kanada. Podle autora 
představuje přijetí obecných pravidel zákonný rámec pro soudní rozhodování, což je vhodnější než 
současná praxe soudních doktrín proti vyhýbání se placení daní, tak jak je rozvíjena v Británii. - Pozn. 
 
Sebastian Gocksch, Heide Gröger, Karsten Schuck 
Steuerliche Aspekte bei der Inanspruchnahme von Rettungsmaßnahmen des 
Finanzmarktstabilisierungsgesetzes 
Daňové aspekty při využití záchranných opatření zákona o stabilizaci finančního trhu 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 49, S. 2668-2673 
Přehled stabilizačních opatření z titulu zákona FMStG (zákona ke stabilizaci finančního trhu), která 
mají pomoci překonat problém snížené likvidity ve finančním sektoru a posílit jeho stabilitu; pohled 
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na daňové aspekty související s využitím opatření zákona FMStG, analýza daňových dopadů 
jednotlivých stabilizačních opatření na podniky. - Pozn. 
 
Stanislav Machek 
Transakce s pohledávkami : daně z příjmů 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 47, s. 72-73 
Jak postupovat v případě, že odběratel nezaplatí za dodané zboží (z pohledu daně z příjmů 
právnických osob). Podrobněji o tvorbě opravné položky k pohledávce, k vytvoření časové opravné 
položky, k odpisu pohledávky a k prodeji pohledávky třetí straně. 
 
Ondřej Lichnovský 
Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění v daňovém řízení 
Trestněprávní revue, 2008, roč. 7, č. 11, s. 335-337 
Diskusní příspěvek k problematice zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění ve vztahu                
k daňovému řízení. Podrobněji k formální stránce tohoto trestného činu, k včasnosti a řádnosti 
vyměření daně a k mlčenlivosti správce daně. 
 
Václav Benda 
Výpočet ročního koeficientu pro krácení nároku na odpočet DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 22, s. 23-26 
V příspěvku jsou nejprve vysvětlena základní pravidla pro krácení nároku na odpočet daně, dále pak 
jsou s využitím příkladů objasněny praktické postupy při výpočtu koeficientu a jeho stanovení 
odhadem (včetně odhadu výše koeficientu pro skupinu registrovanou od 1. ledna 2009 jako plátce 
daně). 
 
Eva Sedláková 
Vzdělávání poplatníků z hlediska daně z příjmů 
Účetnictví, 2008, č. 11, s. 39-42 
Vzdělávání zaměstnanců z hlediska daně z příjmů (výdaje zaměstnavatele; příjmy zaměstnance; 
vzdělávání zaměstnance, které nesouvisí s podnikáním zaměstnavatele). Vzdělávání podnikatelů. 
Problematika je ilustrována na několika příkladech. 
 
Guido Förster, Jan Felchner 
Weite vs. enge Einlagefiktion bei der Umwandlung von Kapitalgesellschaften in 
Personenunternehmen 
Široká versus úzká vkladová fikce při transformaci kapitálové společnosti do osobního podniku 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 45, S. 2445-2451 
Zdanění podnikové transformace v Německu. Při transformaci kapitálové společnosti do osobního 
podniku vyvstává otázka týkající se rozsahu vkladové fikce podle § 5 zákona o podnikové 
transformaci (ZPT); sporné je zvláště, zda i příjmy podle § 7 ZPT platí za vložené do podnikového 
majetku přejímající osobní společnosti či zda vkladová fikce slouží pouze ke zjištění převzatého 
zisku/ztráty podle § 4 ZPT. Zkoumání důsledků, které vyplývají pro zdanění příjmů (daní korporační, 
daní z příjmů a daní živnostenskou) podle § 7 ZPT a pro zahraniční vlastníky podílu. - Pozn. 
 
Dalimila Mirčevská 
Závazná posouzení 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 10, s. 14-20 
K problematice editační povinnosti dle zákona o správě daní a poplatků. Autorka uvádí některé 
případy, kdy je možné požádat správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení (např. odečet 
daňové ztráty od základu daně z příjmů, sjednaná cena mezi spojenými osobami apod.). Dále o řízení 
ve věci závazného posouzení. 
 
 
 
 

9 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Axel Schrinner 
Zinssteuer tröpfelt nur nach Berlin 
Úroková daň kape jen do Berlína 
Handelsblatt, 18.11.2008, Nr. 224, S. 6 
Výše a vývoj zahraničních příjmů z titulu úrokové daně v Německu (na základě směrnice EU o dani    
z úroků vydané na podporu boje s daňovým únikem a platné od 1.7.2005), detailně k rozvrstvení 
příjmů za rok 2006 a 2007 podle jednotlivých zemí a oblastí. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Michael Lundholm, Hans Wijkander 
Why do Scandinavian governments employ so many and the United States government so few? 
Proč skandinávské vlády zaměstnávají ve veřejném sektoru tolik osob a vláda USA jich 
zaměstnává tak málo? 
FinanzArchiv, September 2008, Vol. 64, No. 3, p. 364-379 
Pomocí rozšířené verze Stiglitzova modelu optimálního nelineárního zdanění autoři analyzují 
souvislosti mezi vysokým podílem veřejného sektoru při zajišťování statků v zemích s rovnostářskými 
tendencemi a silným sociálním státem (např. ve skandinávských zemích) ve srovnání s méně 
rovnostářskými zeměmi (např. Spojenými státy). Velký rozdíl mezi zeměmi OECD v podílu 
zaměstnanců veřejného sektoru na celkovém trhu práce, dokumentovaný daty z let 1960-1995, má 
dopady i na rozdíly v nezaměstnanosti, mzdovou nerovnost a potřebu přerozdělování. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
After the fall : the global economic summit 
Po pádu : globální hospodářský summit 
The Economist, November 15th 2008, Vol. 389, No. 8606, p. 27-29 
Zaměřeno na setkání lídrů zemí G20. Náprava světových financí, otázka případné brettonwoodské 
dohody č. 2, koordinace postupu ve vládních výdajích a snižování úrokových sazeb, národní versus 
nadnárodní finanční regulace, suverenita versus bezpečí. Otázka dalšího osudu Basilejské dohody II. - 
Viz i článek na s. 13 pod názvem Redesigning global finance. 
 
Yasmin Osman 
Banken meiden Kommunen 
Banky se straní obcí 
Handelsblatt, 26.11.2008, Nr. 230, S. 28 
Bankovní krize poznamenává i financování jednotlivých spolkových zemí a obcí, které v posledních 
měsících zaznamenávají výrazné zhoršení úvěrových podmínek, ale i sníženou ochotu bank                 
k úvěrování. Ve financování obcí/zemí jsou angažovány hypoteční a zemské banky - v úvěrech pro 
spolkové země v rozsahu 50 %, v půjčkách obcím v rozsahu cca 30 %; tato obchodní aktivita se však 
vyznačuje nízkou marží, což urychluje ústup bank z tohoto segmentu financování. 
 
Richard Duncan 
Bring back the link between gold and the dollar 
Obnovte spojení mezi zlatem a dolarem 
Financial Times, 24.11.2008, No. 36857, p. 9 
Podle autora svědčí události ze září 2008 o tom, že 37 let trvající experiment s režimem nekrytých 
peněz a plovoucích kurzů katastrofálně selhal. Krach brettonwoodských dohod přerušil spojení mezi 
světovými měnami a zlatem a centrální banky si pak mohly vytvářet tolik peněz, kolik chtěly.             
V článku se rozebírají důsledky tohoto vývoje a apeluje se na znovuobnovení vazby mezi dolarem a 
zlatem. 
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Dirk H. Kranen 
Bürokratiekostenbelastung im Finanzmarktbereich 
Byrokratická zátěž v oblasti finančních trhů 
Monatsbericht des BMF, Oktober 2008, Nr. 10, S. 51-59 
V rámci snah o snižování byrokratické zátěže německé ekonomiky probíhá od dubna 2006 program 
spolkové vlády, jehož součástí je i její měření. Uvedený příspěvek se zaměřuje na měření zátěže pro 
sektor finančního trhu a předkládá konkrétní výsledky z léta 2008. Celková výše sledovaných nákladů 
dosahuje cca 1,2 mld. eur, přičemž jejich větší část je dána předpisy Evropské unie ovlivnitelnými 
německým zákonodárstvím pouze zčásti. - Pozn. 
 
Katherine J. Barker, Jackie D'Amato and Paul Sheridon 
Credit card fraud : awareness and prevention 
Podvody s úvěrovými kartami : informovanost a prevence 
Journal of financial crime, 2008, Vol. 15, No. 4, p. 398-410 
Problematika podvodů s úvěrovými kartami v USA. Falešné karty, phishing. Opatření proti 
podvodům, doporučení. 
 
Depressing times : debt and deflation 
Depresívní časy : dluh a deflace 
The Economist, November 15th 2008, Vol. 389, No. 8606, p. 77-78 
Inflace je sice ještě nepříjemně vysoká, ale meziroční změna maloobchodních cen potravin a 
pohonných hmot bude v r. 2009 vzhledem k vývoji výrazně negativní. Rozbor se zaměřuje na otázku, 
zda bohaté země čeká pouze krátký záchvat padajících cen, nebo deflační spirála ve stylu 30. let. 
 
Anna Baštincová 
Dôsledky zavedenia eura v Slovenskej republike na účtovníctvo a dane podnikateľských 
subjektov 
Účetnictví, 2008, č. 11, s. 59-63 
Legislativní úprava zavedení eura v SR k 1. lednu 2009. Základní principy přechodu ze slovenské 
měny na euro (podrobněji např. ke stanovení konverzního kurzu, k zaokrouhlování, k duálnímu 
zobrazování apod.). Vliv zavedení eura na účetnictví podnikatelů a v oblasti daní. 
 
Jana Mravcová 
Euro nemohlo prísť v lepšom čase 
Trend, 2008, č. 46, s. 18-19 
Pozitivní vliv připravované měnové reformy (přechodu na euro) na slovenskou ekonomiku, 
odhadované dopady po přijetí eura. V grafu vývoj měnového kurzu zemí V4 oproti euru v období 1.7.-
12.11.2008. 
 
Picard Michel 
Financial crimes: the constant challenge of seeking effective prevention solutions 
Finanční zločiny: stálá výzva hledání efektivních preventivních řešení 
Journal of financial crime, 2008, Vol. 15, No. 4, p. 383-397 
Trestné činy související s finančním trhem neustále narůstají co do počtu i výše nezákonných zisků.    
V článku se popisuje současná situace i přijatá protiopatření v Kanadě. - Pozn. 
 
Angela Wefers 
Finanzmarktstabilisierungsfonds SoFFin wird arbeitsfähig 
Stabilizační fond finančního trhu SoFFin je schopný práce 
Auszüge aus Presseartikeln, 29. Oktober 2008, Nr. 45, S. 3-4 
Příspěvek informuje o ustanovení Stabilizačního fondu finančního trhu nazývaného též Zvláštní fond 
stabilizace finančního trhu - SoFFin, který má za úkol prakticky realizovat balíček záchranných 
opatření německé vlády ve snaze o zmírnění dopadů finanční krize. Shrnuje hlavní body záchranného 
balíčku, vymezuje pravomoci a organizační záležitosti spojené s činností nově vzniklé instituce. - 
Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., z 24. října 2008. 
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Lionel Barber 
The FT year in finance 
Rok ve financích podle FT 
Financial Times, 16.12.2008, No. 36876, sep. sect. (5 p.) 
Finanční trhy v r. 2008 z pohledu Financial Times: několik článků, které již byly ve FT publikovány    
v průběhu roku a které hodnotily jednotlivé významné události ve finanční sféře a průběh finanční 
krize. 
 
Ralph Atkins 
Goodbye to all that currency instability 
Sbohem vší té měnové nestabilitě 
Financial Times, 16.12.2008, No. 36876, p. 3 
V souvislosti s desátým výročím zavedení jednotné evropské měny se připomíná, že euro se stalo 
bezpečným a globálně fungujícím platidlem. Ve světovém oběhu je nyní více eur než dolarů a význam 
eura jako globální rezervní měny stoupá. Ve druhém desetiletí existence prověří Evropskou měnovou 
unii současná hospodářská recese. K článku je připojen stručný přehled nejvýznamnějších událostí      
z historie eura. 
 
Jiří Tvrdý 
K novému zákonu č. 253/2008 Sb. ("proti praní peněz") 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 10, s. 3-8 
Stručně o prvních krocích na mezinárodní úrovni v boji proti praní špinavých peněz, dále o evropské 
legislativě (směrnice a nařízení ES) a o právní úpravě v ČR. Podrobněji k zákonu č. 253/2008 Sb.,      
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V závěru 
krátce k zákonu č. 254/2008 Sb. - Pozn. 
 
Ivan Brož 
Když se zvolá Fed ... 
Kapitál, prosinec 2008, č. 12, s. 16-19 
V úvodu k historii zrodu Federálního rezervního systému, dále o jeho fungování, nezávislosti a 
působení na hospodářskou politiku USA. V dalším textu podrobněji o hlavních nástrojích monetární 
politiky, rovněž i o současných finančních problémech a reakci Fedu (doplněno názory významných 
představitelů Fedu, např. B. Bernankeho a P. Volckera, ale i kritickými ohlasy). 
 
I. Rozinskij 
Meždunarodnyje finansovyje centry: mirovoj opyt i vozmožnosti dlja Rossii 
Mezinárodní finanční centra: světové zkušenosti a možnosti pro Rusko 
Voprosy ekonomiki, 2008, No. 9, s. 22-33 
V úvodní části článku je analyzován historický vývoj mezinárodních finančních center. Poté se 
rozebírá možnost vytvořit z Moskvy regionální centrum pro země SNS, střední a východní Evropy 
nebo Středního východu. Jsou navržena některá opatření k dosažení tohoto cíle včetně motivování 
mezinárodních společností a bank, aby přemístily svá regionální ústředí do Moskvy. 
 
Jaroslav Votava 
Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 11, s. 53-62 
Komentář k zákonu č. 230/2008 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (s účinností od 1. července 
2008, resp. od 1. ledna 2009). Přehled nejvýznamnějších změn vyplývajících z této novely, které se 
týkají např. nového jednotného systému pro regulovaný trh s investičními nástroji a pro organizátory 
regulovaného trhu, tzv. mnohostranného obchodního systému, některých nových pojmů, vymezení 
jednotlivých investičních nástrojů, rozšíření výčtu investičních služeb, ochrany majetku zákazníků, 
tzv. vázaného zástupce, dohledu nad podnikáním na kapitálovém trhu apod. V závěru o nových 
prováděcích předpisech. 
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Opatrenia na podporu stability finančného sektora 
Biatec, november 2008, roč. 16, č. 11, s. 7-14 
K Dohodě o spolupráci a výměně informací v oblasti finanční stability a řízení finančních krizí 
finančního trhu, kterou uzavřela Národní banka Slovenska s Ministerstvem financí SR. Krátkodobá 
regulační opatření (opatření vyplývající ze závěrů jednání Rady ECOFIN, opatření v oblasti ochrany 
vkladů, v oblasti likvidity bank aj.), střednědobá regulační opatření (na úrovni EU, na národní úrovni), 
opatření ve vztahu k posílení ochrany spotřebitele. 
 
Alena Pauličková, Ľuboš Maxina 
Registre úverov a záruk v podmienkach bankovej sústavy SR 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 10, s. 20-25 
Obchodní banky a řízení úvěrového rizika, registr bankovních úvěrů a záruk v SR, registr hypotečních 
a komunálních úvěrů, registr bankovních informací v podmínkách obchodních bank (registrace bez 
souhlasu klienta, Společný registr bankovních informací - SRBI). Stručně o právní úpravě úvěrových 
registrů v ČR. - Pozn. 
 
Konstantins Benkovskis 
The role of inflation expectations in the new EU member states : consumer survey based results 
Role inflačních očekávání v nových členských zemích EU : výsledky založené na spotřebitelském 
průzkumu 
Finance a úvěr, 2008, Vol. 58, No. 7-8, p. 298-317 
Autor analyzuje souvislost mezi inflačním očekáváním a skutečnou inflací v nových členských zemích 
Evropské unie s využitím statistických dat ze spotřebitelských průzkumů prováděných v rámci 
programů EU. Popisuje metodu kvantifikace inflačních očekávání (Carlson-Parkin) a aplikuje ji na 
ohodnocení stávající a očekávané inflace po vstupu do EU. Dále rozebírá interakci mezi inflací a 
inflačním očekáváním pomocí modelového zpracování (VAR) a vyhodnocuje zjištěné výsledky. - 
Pozn. 
 
S. Moisejev 
Rubl' kak rezervnaja valjuta 
Rubl jako rezervní měna 
Voprosy ekonomiki, 2008, No. 9, s. 4-21 
Zaměřeno na otázku, zda se ruský rubl může stát mezinárodní rezervní měnou. Po vyjmenování 
klíčových determinant mezinárodního postavení národní měny jsou zkoumány možnosti rublu a je 
uvedeno několik faktorů, které hovoří ve prospěch ruské měny. Dále jsou rozebírány některé závažné 
důsledky internacionalizace rublu pro Ruskou banku a ruskou ekonomiku jako celek. 
 
Pavol Kyjac 
Slovenskú korunu nahradí euro. 3. časť 
Biatec, november 2008, roč. 16, č. 11, s. 24-29 
Tato část příspěvku pojednává o měnovém vývoji v ČSR v letech 1945-1953 (měnové reformy) a       
o postavení Státní banky československé v období do roku 1992. Doplněno přehledem papírových 
platidel (platných v letech 1953-1993). V závěru stručně o mincích v období 1953-1992. 
 
Ralph Atkins 
Spend, lend, bend 
Utrácej, půjčuj, dělej co můžeš 
Financial Times, 18.11.2008, No. 36852, p. 9 
Hodnocení evropských ministrů financí, jak je sestavily Financial Times za pomoci dat a panelu 
ekonomů a komentátorů. Nejlépe z tohoto srovnání vyšel finský ministr Katainen, český ministr 
Kalousek obsadil 13. místo. 
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Sven Afhüppe, Rolf Benders 
Steinbrück baut Finazaufsicht um 
Steinbrück reorganizuje finanční dozor 
Handelsblatt, 13.11.2008, Nr. 221, S. 1 
Plán přestavby finančního dozoru v Německu posílený dopadem finanční krize na německé banky, 
současné a nově navrhované uspořádání finančního dozoru. Potřeba "předvídavého" dozoru, reakce 
Deutsche Bundesbank a BaFin na avizovanou reformu. 
 
Katalin Mérő 
Transformation of the banking model : the new challenges for banking regulation 
Transformace modelu bankovnictví : nové výzvy pro regulaci bank 
Development and finance, 2008, No. 4, p. 3-12 
Příspěvek upozorňuje, že změny tradičního modelu bankovních aktivit v současné době představují 
výzvu i pro bankovní regulaci. Ukazuje, jakým způsobem se posunulo hlavní zaměření bankovních 
aktivit od poloviny devadesátých let (sekuritizace, ratingové agentury, změny v oblasti managementu 
rizik aj.). Tomu musí odpovídat i nový typ regulace, jehož principy (včetně regulace ratingových 
agentur) jsou dále rozebírány. - Pozn. 
 
Radoslav Bajus 
Vývoj kapitálového trhu v SR. [1. časť] 
Biatec, november 2008, roč. 16, č. 11, s. 15-18 
Vznik kapitálového trhu na Slovensku, založení Burzy cenných papírů Bratislava, a.s. Analýza 
obchodování na BCPB v letech 2005-2008. 
 
Paul Mills 
What next for Fannie and Freddie? : subprime crisis 
Co bude dál s Fannie a Freddiem? : hypoteční krize 
IMF Survey, 2008, Vol. 37, No. 10, p. 160-161 
V článku se popisuje, jaká opatření byla v USA přijata ve vztahu ke dvěma největším vládou 
podporovaným hypotečním agenturám (GSE), Fannie Mae a Freddie Mac. Rozebírá se, co způsobilo 
krizi GSE, kolik stála přijatá opatření a také kam obě organizace směřují. 
 
When the golden eggs run out : savings 
Když zlatá vejce dojdou : úspory 
The Economist, December 6th 2008, Vol. 389, No. 8609, p. 75-76, 78 
Tento rok byl pro střádaly katastrofou. Hodnota akciových trhů po celém světě klesla téměř                 
o polovinu. Na ceně ztratily korporační dluhopisy, komerční nemovitosti i komodity. Navíc ostře 
klesla hodnota rezidenčního bydlení, které je pro většinu lidí hlavním zdrojem jejich bohatství. Lze 
očekávat, že investoři budou velmi opatrní, ale neinvestovat by podle článku bylo chybou. – Viz          
i článek na s. 11 pod názvem Where have all your savings gone? 
 
Martin Wolf 
Why eurozone membership is still no answer for Britain 
Proč členství v eurozóně stále není pro Británii řešením 
Financial Times, 19.11.2008, No. 36853, p. 11 
Polemika se zastánci vstupu Británie do EMU. Výhoda plovoucího kurzu, nutnost velké reálné 
depreciace libry. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Holger Alich 
Alle Lenker nach links 
Všichni političtí šéfové směřují doleva 
Handelsblatt, 20.11.2008, Nr. 226, S. 12 
Finanční krize nastoluje ve Francii pochybnosti o kapitalismu a tržním hospodářství coby vhodném 
systému pro budoucnost, současná finanční krize je považována za logickou krizi kapitalistického 
systému. Na francouzské politické scéně se výrazně profiluje levice, značnou a širokou podporu 
veřejnosti získává nová politická hvězda - Olivier Besancenot, který se ptá: proč zestátňovat banky a 
zachraňovat jejich zisky, neměly by se raději zachraňovat podniky a jejich zaměstnanci? K Sarkozyho 
návrhům na záchranu občanů a ekonomiky před krizí. 
 
Sven Afhüppe, Donata Riedel 
Berlin plant Konsum-Coupons 
Berlín plánuje spotřební kupony 
Handelsblatt, 25.11.2008, Nr. 229, S. 1 
K plánu německé spolkové vlády cíleně stimulovat vnitřní ekonomiku spotřebními dobropisy. - 
Překlad viz Informace Odborné knihovny MF č. 16/2008. - K tématu také článek viz HB, 26.11.2008, 
č. 230, s. 3. 
 
Katrin Rehdanz, Sven Stöwhase 
Cost liability and residential space heating expenditures of welfare recipients in Germany 
Výdaje na vytápění obytných prostor u příjemců sociálních dávek v Německu a krytí těchto 
nákladů 
Fiscal studies, September 2008, Vol. 29, No. 3, p. 329-345 
Autoři zkoumají hypotézu, zda příjemci sociálních dávek v Německu, jejichž náklady na vytápění 
obytných prostor jsou plně hrazeny státem, vykazují nadměrnou spotřebu tepla. Empirická analýza 
využívá dva rozdílné reprezentativní soubory mikrodat a dalších kontrolních souborů. Dokládá, že 
tento typ domácností v roce 2003 skutečně vykazoval výrazně vyšší výdaje na topení než tomu bylo    
u průměrných domácností. Potvrzuje zároveň hypotézu, že chybějící zodpovědnost za náklady 
ovlivňuje spotřebu tepla. - Pozn. 
 
Mario Brück 
Druck auf der Pulle 
Cenový tlak na vodu v plastových lahvích 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 46, S. 80, 82, 84-85 
Cena balené vody v Německu. 
 
James Astill 
An elephant, not a tiger : a special report on India 
Slon, ne tygr : zvláštní zpráva o Indii 
The Economist, December 13th 2008, Vol. 389, No. 8610, centr. sect. (18 p.) 
Navzdory chaosu, byrokracii a občasnému násilí byl hospodářský rozvoj Indie v posledních letech 
mimořádně úspěšný. Otázkou je, jak se země dokáže vyrovnat s hospodářským poklesem. Jednotlivé 
články přehledu přinášejí informace o politické a hospodářské situaci, odvětví informatiky a výpočetní 
techniky, infrastruktuře aj. - Viz i článek na s. 15-16 pod názvem Suddenly vulnerable. 
 
Arkady Ostrovsky 
Enigma variations : a special report on Russia 
Nekonečná záhada : zvláštní zpráva o Rusku 
The Economist, November 29th 2008, Vol. 389, No. 8608, centr. sect. (18 p.) 
Čím je Rusko - zotavující se velmocí nebo zkorumpovaným oligopolem s - dejme tomu - tržním 
hospodářstvím? Podle autora přehledu o hospodářskopolitické situaci v zemi je obojím. Jednotlivé 
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články analýzy se zabývají dopadem finanční krize, korupcí, stavem právního řádu, demografickými 
trendy aj. 
 
David A. Levy 
Entering a "contained depression" 
Vstupujeme do období "zkrocené deprese" 
Institutional investor : international edition - Europe, 2008, Vol. XXXIII, No. 9, p. 44-46 
Americká ekonomika vstupuje do nového období, pro které autor razí termín "zkrocená deprese". 
Depresi lze definovat jako delší období - pět, deset i více let - chronicky slabého hospodářského 
výkonu a finanční nestability. Ve srovnání s r. 1929 dokáže masivní vládní intervence do finančních 
trhů zabránit rozpadu finančního systému, ale nezabrání trvalým hospodářským potížím. - Článek je 
součástí zvláštního přehledu nazvaného Capitalism in crisis na s. 42-54. 
 
Ruth Berschens, Andrea Cünnen 
EU reguliert Bonitätsprüfer 
EU zreguluje kontrolu bonity 
Handelsblatt, 13.11.2008, Nr. 221, S. 27 
Návrh Evropské komise na zpřísnění předpisů pro činnost ratingových agentur zahrnuje povinnou 
žádost o licenci u CESR, zveřejnění oceňovacích kritérií, odstranění střetu zájmů atd. Cílem regulace, 
která přináší celosvětově nejtvrdší předpisy, je posílení důvěry trhů v ratingové agentury. 
 
Ruth Berschens 
EU will "starken fiskalischen Impuls" 
EU chce "silný fiskální impuls" 
Handelsblatt, 26.11.2008, Nr. 230, S. 6 
Bruselský "plán na podporu růstu a zaměstnanosti" v EU, k návrhům na rozsah a strukturu programu 
na podporu konjunktury v zemích EU. Opatření doporučovaná Evropskou komisí k odvrácení recese 
na úrovni vlád a ECB. V grafu prognóza růstu v letech 2009 a 2010 ve Velké Británii, USA, 
Německu, Francii, eurozóně a OECD. 
 
Adela Cortina 
European economic ethics research : a diagnosis 
Evropský výzkum v oblasti hospodářské etiky : diagnóza 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 2008, Vol. 9, No. 1, p. 10-27 
Autorka upozorňuje, že cíle zakladatelů EHS nebyly jen čistě obchodní, nýbrž hospodářské                 
v nejširším slova smyslu. Vznik specifického modelu pro Evropu - sociálně tržního hospodářství - 
popisuje z hlediska "euroetiky", nových přístupů k hospodářské etice ve sjednocené Evropě. 
Nejdůležitější etické přínosy v tomto směru charakterizuje. - Pozn. -- Hlavní referát konference 
pořádané Berlínským fórem pro podnikatelskou a hospodářskou etiku (Berliner Forum). Téma 
konference - Evropská podnikatelská a hospodářská etika (European Business and Economic Ethics) - 
je rozpracováno také v dalších příspěvcích tohoto monotematického čísla časopisu. 
 
Philippe d'Arvisenet 
From financial crisis to recession 
Od finanční krize k recesi 
Conjoncture, October-November 2008, No. 10-11, p. 3-16 
Autor rekapituluje hlavní faktory vývoje finanční krize v roce 2008 se zaměřením na dopady na 
konjunkturu vybraných zemí. Problém postupu recese sleduje na vývoji hlavních makroekonomických 
ukazatelů v ekonomice USA, eurozóny, Velké Británie, Japonska a Číny. Sleduje též reakci 
hospodářské a finanční politiky na nepříznivé dopady finanční krize v těchto zemích. - Pozn. --           
K tématu viz též následný článek, který se zaměřuje na dopady krize na bankovní sektor (Banks in the 
financial crisis, act II - Banky ve finanční krizi, druhé dějství). 
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Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und zur 
Änderung damit zusammenhängender Vorschriften : vom 25. Oktober 2008 
Zákon o nové právní úpravě obnovitelných energií v oblasti výroby elektrického proudu a          
o změně souvisejících předpisů : z 25. října 2008 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 31. Oktober 2008, Jg. 2008, Nr. 49, S. 2074-2100 
Znění novely zákona o obnovitelných energiích v oblasti výroby elektřiny a o změně souvisejících 
předpisů z 25. října 2008 v Německu. Obsahuje zákon o upřednostňování obnovitelných energií 
(Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG), jehož cílem je dosáhnout zvýšení podílu obnovitelných energií 
na zásobování elektrickou energií do roku 2020 minimálně na 30 % a tento podíl i dále kontinuálně 
zvyšovat. - K tématu viz též Gesetz zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (Zákon o kombinované 
výrobě tepla a elektřiny) z 25. října 2008 v témže čísle věstníku, s. 2101-2109. 
 
Jens Dechent 
Häuserpreise - Ergebnisse für 2007 und erste Resultate für Transferkosten 
Ceny domů - výsledky za rok 2007 a první výsledky týkající se převodních nákladů 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 10, S. 875-885 
Příspěvek dokumentuje dosavadní výsledky pilotního projektu Eurostatu zaměřeného na sledování 
vývoje cen domů a bytů, přičemž sleduje třetí fázi projektu z roku 2007 v Německu. Zvláštní 
pozornost věnuje představení prvních výsledků cenového indexu pro převodní náklady odrážejícího 
vývoj vedlejších nákladů při získávání nemovitosti. - Pozn. 
 
Othman Bouabdallah, Guillaume Gilquin, Marie-Alberte Pincon 
How the French car industry is facing globalisation 
Jak se francouzský automobilový průmysl potýká s globalizací 
Trésor-economics, September 2008, No. 43, p. 1-8 
Příspěvek rozebírá dopady globalizace na francouzský automobilový průmysl. Ukazuje význam tohoto 
průmyslového odvětví pro francouzskou ekonomiku a důsledky oslabení poptávky po automobilech. 
Na druhé straně upozorňuje na snahy o prosazení francouzských výrobků (výroba ekologických vozů, 
rozvoj výzkumné a vývojové základny, organizační a obchodní propojení aj.). - Pozn. 
 
Nouriel Roubini 
How to avoid the horrors of "stag-deflation" 
Jak se vyhnout hrůzám "stag-deflace" 
Financial Times, 3.12.2008, No. 36865, p. 11 
Americké i světové ekonomice hrozí riziko těžké stag-deflace, což je smrtící kombinace hospodářské 
stagnace či recese a deflace. V článku se rozebírá, čím je deflace nebezpečná, a upozorňuje se, že 
nejhorší ještě není za námi: rok 2009 bude rokem globální recese, deflace a bankrotů. 
 
Tomáš Holub 
Inflace i růst zpomalí : prognóza ČNB 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 46, s. 78-79 
Komentář k současnému i očekávanému vývoji inflace, k problémům ve finančním sektoru a k vývoji 
v eurozóně (ve světě). V závěru zmínka o alternativním scénáři prognózy ČNB. Doplněno grafickým 
zobrazením prognózy inflace a cíle ČNB a prognózy úrokových sazeb. 
 
Ilona van der Wal Coufalová 
Informační povinnost orgánů České republiky dle Rozhodnutí 2005/842/ES a služby obecného 
hospodářského zájmu 
Veřejná správa, 2008, č. 22, s. 16-17 
Informační povinnost orgánů ČR předkládat na základě Rozhodnutí EK zprávu o poskytování státní 
podpory formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby určitým podnikům (za poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu). Definice služby obecného hospodářského zájmu, pohled na 
vyrovnávací platbu z hlediska veřejné podpory (slučitelnou se společným trhem a vyňatou                   
z oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi). - Pozn. 
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By Michiyo Nakamoto 
Japan enters first recession in seven years 
Japonsko se dostává do první recese za sedm let 
Financial Times, 18.11.2008, No. 36852, p. 2 
Hospodářský růst se v Japonsku snížil dvě čtvrtletí po sobě. Země je sice méně zasažena globální 
úvěrovou krizí než západní ekonomiky, ale pokles poptávky ze strany USA a Evropy má negativní 
dopad na její vývoz. Japonská vláda vyhlásila v říjnu balíček stimulačních opatření, zatímco centrální 
banka poprvé za sedm let snížila úrokové sazby. - Viz i článek ve FT ze dne 27.11. na s. 9 pod názvem 
Grey-sky thinking. 
 
Jürgen Flauger 
Kartellamt entlastet Gaskunden 
Kartelový úřad uleví odběratelům plynu 
Handelsblatt, 21./22./23.11.2008, Nr. 227, S. 1 
Tlak spolkového kartelového úřadu na snížení cen plynu v Německu. Drastické zvyšování cen            
v průběhu posledních 3 let, k výsledkům porovnání tržních cen u 35 producentů resp. dodavatelů. 
Vývoj cenového indexu v průběhu let 2006-2008. 
 
Marie Macešková, David Hána 
Medvědí porce pro regiony : státní rozpočet 
Euro, 2008, č. 50, s. 96-97 
Příspěvek se zabývá otázkou regionálního rozdělení poslaneckých dotací v ČR a upozorňuje na 
nesystémový přístup a tříštění veřejných finančních zdrojů. Ukazuje, že poslanecké dotace jdou 
zejména na podporu malých investičních akcí místního charakteru. Rovněž jejich regionální alokace 
(dotace směřují zejména do jihovýchodní části republiky) svědčí spíše o schopnosti poslanců prosadit 
svůj návrh, než o plnění strategických cílů v rámci existujících politik státu. 
 
Pál Belyó, István Molnár 
Outlook on the hidden economy 
Pohled na skrytou ekonomiku 
Development and finance, 2008, No. 4, p. 45-54 
Příspěvek se zabývá fenoménem skryté ekonomiky a jeho vztahem ke klíčovým faktorům 
hospodářství v podmínkách globalizace. Věnuje se typům stínové ekonomiky, odhadům jejího rozsahu 
podle různých metod, vztahu k reálné ekonomice aj. Zvláštní pozornost je věnována korupci a skryté 
ekonomice v Maďarsku. - Pozn. 
 
Plan C : unorthodox economic policies 
Plán C : neortodoxní hospodářské politiky 
The Economist, November 29th 2008, Vol. 389, No. 8608, p. 69-71 
Vzhledem k postupujícímu poklesu ekonomiky začínají američtí národohospodáři přistupovat             
k nekonvenčním krokům. V článku se rozebírají odvážná opatření centrální banky a ministerstva 
financí. - Viz i článek na s. 71 pod názvem Those reluctant Germans: policy in Europe věnovaný 
otázkám hospodářské politiky v Evropě. 
 
Politik will Autoindustrie retten 
Politici chtějí zachránit automobilový průmysl 
Handelsblatt, 17.11.2008, Nr. 223, S. 1 
Záchranný plán německé spolkové vlády na přežití automobilových producentů ohrožených finanční 
krizí. Opel, dceřiná společnost GM. - V čísle se tématu věnují i další příspěvky na s. 2, 10, 14, 15. 
 
Reflating the dragon : China's economy 
Aby drak zase vzlétl : čínská ekonomika 
The Economist, November 15th 2008, Vol. 389, No. 8606, p. 72-74 
Kdyby se Číně jako třetí největší ekonomice podařilo udržet přiměřeně silný růst, vylepšil by se tím 
výkon světového hospodářství. Proto byl rozsáhlý balíček opatření, který čínská vláda oznámila          
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9. listopadu, uvítán jak doma, tak v zahraničí. Expanzivní fiskální politika by mohla zachránit zemi 
před tvrdým přistáním. Na jakoukoliv analýzu perspektiv růstu v Číně však vrhá stín všeobecné 
přesvědčení, že vláda vylepšuje své údaje o HDP a vždy během hospodářského poklesu nadsazuje 
čísla o růstu. 
 
Michael Inacker ... [et al.] 
Rettung bleibt aus 
Záchrana se nekoná 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 48, S. 20-24 
Neúčinnost německého vládního záchranného balíku; ztížený přístup podniků ke zdraženým úvěrům. 
Rozsah postižení finanční krizí v podnikové sféře. Negativní postoj spolkové vlády k doporučované 
možnosti stimulace konjunktury snížením daní. - K tématu také příspěvky ve WW, 2008, č. 49,           
s. 22-28 a 30. 
 
By Ralph Atkins and Tony Barber 
Scepticism greets EU fiscal plans 
Fiskální plány EU vítá skepse 
Financial Times, 26.11.2008, No. 36859, p. 2 
S vědomím omezených pravomocí přichází Evropská komise s návrhy na podporu ekonomik 
členských zemí EU. Vzhledem ke špatné ekonomické situaci se však opatření setkávají s určitým 
skepticismem. Až dosud byl důraz kladen spíš na národní iniciativy, jejichž přehled je připojen           
k článku. 
 
The second Long March : China's reforms 
Druhý Dlouhý pochod : čínské reformy 
The Economist, December 13th 2008, Vol. 389, No. 8610, p. 29-31 
Před 30 lety zahájil tehdejší čínský vůdce Teng Siao-pching transformaci své země na to, co současní 
představitelé označují "socialistické tržní hospodářství". V článku je popisován průběh dosavadních 
reforem a zdůrazňuje se nutnost řady dalších kroků. 
 
The teetotallers' hangover 
Kocovina abstinentů 
The Economist, December 6th 2008, Vol. 389, No. 8609, p. 84 
Podle nositele Nobelovy ceny za ekonomii Paula Krugmana je hospodářský pokles "potřebným 
trestem" za excesy konjunktury, která mu předcházela. Tato logika však dává malý smysl v Německu 
a Japonsku, které nepodlehly neřestem konjunktury, ale stejně čelí nepříjemné recesi. V článku se 
vysvětluje, proč by obě země neměly být překvapeny tímto vývojem - trvalý přebytek běžného účtu je 
stejným příznakem nevyváženého růstu, jako velký deficit, a země, které hodně spoří, jsou vydány na 
milost a nemilost zahraniční poptávce. 
 
Chris Giles 
The vision thing 
Schopnost předvídat 
Financial Times, 26.11.2008, No. 36859, p. 9 
Žádný bankéř, politik ani prognostik nedokázal plně předvídat důsledky finanční krize. Stejně tak 
selhaly mezinárodní organizace a média. V článku se rozebírá šest příčin, které přispěly k celkové 
neschopnosti prognostiků varovat před současnými potížemi. 
 
Petr Mach 
Všezahrnující balíček : finanční krize a Lisabonská smlouva 
Euro, 2008, č. 50, s. 44-45 
Evropská komise zveřejnila 26. listopadu 2008 Plán obnovy pro růst a zaměstnanost, na jehož základě 
by mělo být vynaloženo 200 mld. eur z veřejných peněz s cílem čelit důsledkům finanční krize. 
Příspěvek vysvětluje navrhovaná opatření a hodnotí jejich celkovou koncepci - zejména pokud jde       
o záměr EK rozšířit vlastní pravomoci a oslabit působení trhu. Upozorňuje, že Lisabonská smlouva, 
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která by měla dát Evropské radě mandát určovat hospodářskou politiku členských států, dosud nebyla 
ratifikována. 
 
Malte Fischer, Elke Pickartz 
Zurück zu Keynes 
Zpátky ke Keynesovi 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 47, S. 24-30, 34 
Mezi opatřeními, která jsou vládám doporučována na záchranu ekonomiky postižené finanční krizí, 
figurují státní programy na oživení konjunktury a vyšší státní výdaje. V Německu to sice znamená 
zásadní odklon od dosavadního směru finanční politiky, zdejší Rada znalců však svůj ideologický 
obrat odůvodňuje potřebou impulsů pro poptávku. Nejen v Německu krize postupně postihuje všechna 
hospodářská odvětví, dosavadní záchranné balíky ani finanční injekce příliš nezabírají - ekonomika se 
ocitá v pasti likvidity, protože bankovní systém je ochromený a jsou zablokované kanály, jimiž mohou 
centrální banky působit na reálnou ekonomiku (např. snížením úroků, přísunem likvidity); "záliba        
v likviditě" nabírá na intenzitě. K návrhům zvýšit spotřebu snížením daní namísto zvyšování hrubých 
mezd; ke zkušenostem s efektivitou různých státních zásahů na posílení kupní síly a spotřeby. - Článek 
nazvaný Teure Rettungsprogramme na s. 36 nabízí přehled záchranných programů v USA, Velké 
Británii, Japonsku, Francii, Rusku, Číně, Španělsku a Itálii. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Attila Ágh 
Development policies and multi-level governance 
Rozvojová politika a víceúrovňové vládnutí 
Development and finance, 2008, No. 4, p. 35-44 
Příspěvek rozebírá horizontální i vertikální změny institucionálního systému Evropské unie                 
v posledních letech v souvislosti se zavedením víceúrovňového výkonu vládnutí (Lisabonská 
strategie). Zaměřuje se přitom na nové členské země EU (Maďarsko), pro které je v rámci rozvojové 
politiky důležitá zejména strategie konvergence. Zvažuje dále některé modely institucionálních 
reforem a jejich praktickou úspěšnost. - Pozn. 
 
Péter Halmai 
European integration and catching-up 
Evropská integrace a dohánění 
Development and finance, 2008, No. 4, p. 13-24 
Přibližování úrovní ekonomického rozvoje v jednotlivých členských zemích EU a proces "dohánění" 
méně vyspělými zeměmi mají zásadní význam pro evropskou integraci. Empirická analýza dokládá 
významné dopady této stránky integrace i na stimulaci důležitých faktorů ekonomického růstu. - Pozn. 
 
Tony Barber 
Stumbling to stability 
Klopýtáním ke stabilitě 
Financial Times, 21.11.2008, No. 36855, p. 9 
Zatímco na počátku krize přicházely jednotlivé státy EU s řešením na národní úrovni, nyní už začínají 
postupovat koordinovaně a projevuje se snaha po větší integraci. Prokázal se i význam jednotné měny 
a o vstup do EMU začínají usilovat další státy. Lze očekávat i významné změny v řízení eurozóny. 
Tabu již prolomil prezident Sarkozy, když 12. října svolal první summit vedoucích představitelů 
eurozóny. Rozhodující úloha, kterou v průběhu krize sehráli pánové Sarkozy a Brown, kontrastuje       
s rolí Evropské komise, která je kritizována za pomalou reakci. - Viz i vložený článek na téže straně 
pod názvem Will the rotation ever stop?, který vyjadřuje pochybnosti o českém předsednictví v Radě 
EU. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Jaroslav Dombrowski 
Celní režimy v modernizovaném celním kodexu. 1. část 
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 11, s. 45-49 
K nařízení č. 450/2008/ES, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex). 
Definice celního prohlášení, celní režimy, zvláštní režimy (tranzit vnější a vnitřní, uskladnění, dočasné 
a konečné použití aj.). 
 
Das deutsche Auslandsvermögen seit Beginn der Währungsunion : Entwicklung und Struktur 
Germany's international investment position since the beginning of monetary union : 
developments and structure 
Německé investice v zahraničí od počátku měnové unie : vývoj a struktura 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Oktober 2008, Jg. 60, Nr. 10, S. 15-33 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, October 2008, Vol. 60, No. 10, p. 15-32 
Příspěvek analyzuje hlavní směry vývoje německých finančních investic v zahraničí od počátku 
Evropské měnové unie a představuje aktuální výsledky za rok 2007. Zkoumá vliv EMU na finanční 
propojení se zahraničím a dopady na regionální strukturu těchto německých investic. Příloha obsahuje 
metodický výklad k bilancování stavu finančních pohledávek a závazků vůči zahraničí k určitému datu 
(Auslandsvermögensstatus - AVS). - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové 
verzi časopisu. 
 
Der G8-Heiligendamm-Prozess : Impulse für die Zusammenarbeit der Zollverwaltungen bei der 
Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie 
Heiligendammský proces zemí G8 : impulsy pro spolupráci celních správ při boji proti 
produktovému a značkovému pirátství 
Monatsbericht des BMF, Oktober 2008, Nr. 10, S. 77-82 
Příspěvek informuje o nových impulzech, které do problematiky boje proti produktovému a 
značkovému pirátství přinesla vrcholná schůzka zemí G8 v Heiligendammu konaná v roce 2007. 
Ukazuje, že účinná kontrola a ochrana duševního vlastnictví, která je velmi důležitá pro země               
s vysokým podílem nových technologií, musí být zajištěna spoluprací celních správ na mezinárodní 
úrovni. 
 
Selim Elekdag 
How does the global economic environment influence the demand for IMF resources? 
Jak ovlivňuje globální hospodářské prostředí poptávku po zdrojích MMF? 
IMF staff papers, 2008, Vol. 55, No. 4, p. 624-653 
Autor kvantifikuje spojitosti mezi celosvětovým hospodářským prostředím a množstvím úvěrových 
dohod sjednaných mezi MMF a jeho členskými státy (stand-by arrangements - SBAs). Analyzuje data 
z období let 1970-2004 a modelovým způsobem dokládá, že při odchylkách hlavních indikátorů 
hospodářského prostředí (úrokové míry, ceny ropy a globální hospodářský cyklus) se poptávka po 
stand-by arrangements prudce zvyšuje. - Pozn. 
 
Michael Wollgramm, Horst-Walter Krüger 
Der Kraftfahrzeughandel im Jahr 2006 
Obchod s automobily v roce 2006 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 10, S. 852-861 
Příspěvek seznamuje s výsledky reprezentativního šetření vnitřního obchodu v automobilovém sektoru 
v Německu v roce 2006. Věnuje se nejprve teoretickému vymezení sledované problematiky v úředních 
statistikách. Dále sleduje strukturu obchodních aktivit (včetně údržby, opraven a tankovacích míst), 
počet podniků a zaměstnanců, jejich obrat, náklady a investice aj. Dotýká se též hospodářské situace 
podniků automobilového průmyslu. - Pozn. 
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připravili Jana Vlčková ... [et al.] 
Leasing - jak účtovat a danit : pravidla, novinky a příklady 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 48, střed. příl. (8 s.) 
Průvodce pravidly leasingu a novinkami v této oblasti. Leasing z pohledu daně z příjmů (obecné 
podmínky daňové uznatelnosti, speciální pravidla pro finanční leasing a pro operativní leasing apod.) a 
z pohledu daně z přidané hodnoty (mj. sazba daně a nárok na odpočet, okamžik odpočtu). Leasing        
z účetního pohledu. Doplněno příklady i dotazy a odpověďmi z praxe. 
 
Jaroslav Dombrowski 
Práva duševního vlastnictví a celní orgány. 2. část 
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 11, s. 39-44 
V této části příspěvku autor nejprve seznamuje se dvěma judikáty ESD, které se týkají duševního 
vlastnictví. Dále se věnuje zprávě Office of the United States Trade Representative (USTR) za rok 
2007, která hodnotí úroveň ochrany a prosazování duševních práv či adekvátní přístup na trh 
(podrobněji k hodnocení České republiky). V dalším textu o Celní správě ČR, zejména pak jako          
o garantu ochrany práva duševního vlastnictví. 
 
Jana Herboczková 
Právní základ mezinárodního obchodu EU 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2008, roč. 17, č. 10, s. 8-16 
Právní úprava vnějších obchodních vztahů EU, implementace společné obchodní politiky, zásada 
výlučnosti pravomocí ES v obchodních vztazích, k předmětu a nástrojům společné obchodní politiky, 
problematika cel (Společný celní sazebník, celní kodex Společenství), právní úprava dovozu zboží na 
komunitární trhy, právní úprava vývozu zboží, vnější obchodně ochranná politika (opatření proti 
překážkám obchodu, antidumpingová a antisubvenční opatření). - Pozn. 
 
Zsuzsa Ludvig 
Russia and China: boundaries of partnership 
Rusko a Čína: hranice partnerství 
Development and finance, 2008, No. 4, p. 25-34 
Příspěvek shrnuje a hodnotí výsledky prvního desetiletí fungování deklarace o "strategickém 
partnerství" mezi Ruskem a Čínou. Zaměřuje se především na oživení hospodářských a obchodních 
vztahů a spolupráci v oblasti energetiky, pozornost věnuje též demografickým otázkám a migraci. 
Zvažuje také přetrvávající tenze a rivalitu obou zemí a vývoj rusko-čínských vztahů na pozadí vztahu 
Ruska k Evropské unii. - Pozn. 
 
Silke Wettach 
Spiel mit dem Feuer : Verbraucherschutz 
Hra s ohněm : ochrana spotřebitele 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 48, S. 36-37 
K plánu EU zavést (po vzoru USA) hromadné žaloby spotřebitelů. K rizikům hromadných žalob pro 
podniky. 
 
Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff 
We need an international regulator 
Potřebujeme mezinárodního regulátora 
Financial Times, 19.11.2008, No. 36853, p. 11 
Potřeba větší regulatorní nezávislosti je přesvědčivým důvodem pro vznik mezinárodního finančního 
regulačního úřadu. Mezinárodní finanční instituce zdaleka nejsou dokonalé, ale dobře vybavený 
mezinárodní finanční regulátor, který by fungoval bez dohledu politiků, by mohl být velmi potřebnou 
protiváhou mocných lobby z národních sektorů finančních služeb. 
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Podnik a podnikání 
 
Lihua Han, Hikaru Ogawa 
Economic integration and strategic privatization in an international mixed oligopoly 
Ekonomická integrace a strategická privatizace v mezinárodním smíšeném oligopolu 
FinanzArchiv, September 2008, Vol. 64, No. 3, p. 352-363 
Příspěvek analyzuje model smíšeného oligopolu dvou zemí, ve kterém spolu konkurují soukromé        
i veřejné firmy na mezinárodním trhu. Model dvou zemí je porovnáván s tradičním modelem 
smíšeného oligopolu v jedné zemi za účelem zjištění rozdílů v rozsahu privatizace, příp. odvození 
vlivu integrace trhu na povzbuzení nebo naopak na omezení procesu privatizace. - Pozn. 
 
Alexander Bassen, Ana Maria Kovács 
Environmental, social and governance key performance indicators from a capital market 
perspective 
Klíčové ukazatele výkonu pro oblast ekologie, sociální problematiky a corporate governance       
z pohledu kapitálového trhu 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, 2008, Jg. 9, Nr. 2, S. 182-192 
Příspěvek analyzuje důležitost nefinančních faktorů, zejména těch, které se týkají otázek 
ekologických, sociálních a corporate governance, při celkovém hodnocení podniku pro kapitálový trh. 
Upozorňuje, že tyto kvalitativní faktory lze obtížně kvantifikovat, což ztěžuje jejich vypovídací 
schopnost pro investory a uvádí aktuální snahy o zlepšení situace. - Pozn. -- Hlavním tématem tohoto 
čísla časopisu, kterému se věnují i další příspěvky, je Corporate Governance and Business Ethics 
(Corporate governance a podnikatelská etika). 
 
Finanzierungsbeschränkungen und Kapitalbildung: mikroökonometrische Evidenz 
Financing constraints and capital accumulation: microeconometric evidence 
Finanční omezení a tvorba kapitálu: mikroekonomické důkazy 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Oktober 2008, Jg. 60, Nr. 10, S. 61-71 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, October 2008, Vol. 60, No. 10, p. 59-68 
Příspěvek zkoumá vliv finančních omezení na investiční činnost podniku. Důležitost těchto souvislostí 
testuje pomocí dvou odlišných databází: dat z kvalitativního britského podnikového průzkumu a dat     
z investičního testu ifo Institutu. Vysvětluje problémy spojené s identifikací a měřením finančních 
omezení, popisuje výsledky obou postupů a jejich význam při posuzování finanční situace německých 
podniků. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 
(MoMiG) : vom 23. Oktober 2008 
Zákon o modernizaci práva společností s ručením omezeným a o boji proti zneužívání (MoMiG) 
: z 23. října 2008 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 28. Oktober 2008, Jg. 2008, Nr. 48, S. 2026-2047 
Znění zákona o modernizaci právní úpravy společností s ručením omezeným (s.r.o.) a o boji proti 
zneužívání z 23. října 2008. Cílem zákona je přizpůsobení německé právní úpravy s.r.o. právní úpravě 
v jiných zemích EU např. pokud jde o urychlení a usnadnění zakládání s.r.o., získávání kapitálu, 
zvýšení atraktivnosti této právní formy podniku aj. Zákon obsahuje též opatření proti případům 
zneužívání právního postavení s.r.o. v praxi. 
 
Petr Říha, Magdalena Vyškovská 
Jak skončit s podnikáním : obchodní zákoník 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 48, s. 64-65 
K ukončení účasti na podnikání, k převodu obchodního podílu a akcií, k prodeji podniku nebo 
majetku. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností 
Podmínky k podnikání v některých zemích Evropské unie 
Veřejná správa, 2008, č. 22, střed. příl. (s. V-VIII) 
Podmínky a regulace vstupu do podnikání v Belgii, Finsku, Německu, Rakousku, Velké Británii a na 
Slovensku. Živnosti, živnostenský řád, živnostenské podnikání, dílčí živnosti, volné živnosti, 
regulované činnosti, kvalifikační předpoklady. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Anke Brillen 
Anspruch auf Krankengeld fällt weg 
Nárok na nemocenskou odpadne 
Handelsblatt, 10.11.2008, Nr. 218, S. C 11 
Ke změnám v nemocenském pojištění u OSVČ v Německu od 1.1.2009 po otevření zdravotního 
fondu. 
 
T.V. Jemel'janova 
Finansovoje obespečenije pensionnych sistem v stranach JeS i v Rossii 
Finanční zabezpečení penzijních systémů v zemích ES a v Rusku 
Finansy, 2008, No. 10, s. 64-66 
Tři pilíře důchodového zabezpečení ve většině zemí; podrobněji k systému penzijního zabezpečení     
v některých zemích EU; možnost využití zahraničních zkušeností v Rusku. 
 
Libor Dušek, Juraj Kopecsni 
Policy risk in action: pension reforms and social security wealth in Hungary, Czech Republic, 
and Slovakia 
Politická rizika v akci: penzijní reformy a sociální zabezpečení v Maďarsku, České republice a 
na Slovensku 
Finance a úvěr, 2008, Vol. 58, No. 7-8, p. 329-358 
Autoři zkoumají politická rizika systému sociálního zabezpečení v Maďarsku, České republice a 
Slovenské republice, a to pomocí kvantifikace změn sociálního zabezpečení způsobených reformami 
penzijního systému po roce 1990. Analyzují dopad reforem na zaměstnance podle pohlaví, věku, 
vzdělání a odvozují různé aspekty politických rizik - mezigeneračních i v rámci jedné generace. 
Dokládají, že systém průběžného financování důchodů přináší rizika na všech sledovaných úrovních a 
měl by být nahrazen kombinovaným systémem. - Pozn. 
 
Ján Záborský 
Sedem dôchodkových rán 
Trend, 2008, č. 46, s. 78-80 
Fakta o slovenském penzijním systému, v tabulkách odhady výše důchodů a index závislosti tj. podíl 
lidí starších 65 let na ekonomicky aktivní populaci v evropských zemích v roce 2008 a v roce 2060. 
 
Stefani Hergert 
Verlorener Posten : private Krankenversicherung 
Ztracená varta : soukromé nemocenské pojištění 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 48, S. 54-58, 60-61 
Hrozba existenční krize v sektoru soukromého nemocenského a zdravotního pojištění v Německu       
(v důsledku finanční krize); porovnání výhod a nevýhod zákonného a soukromého nemocenského 
pojištění. - Tématu se z pohledu zdravotního fondu, který začne fungovat od 1.1.2009, věnuje i další 
příspěvek v čísle na s. 62-67. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Ivan Telecký 
Nemovitosti ve finančních transakcích. 1. 
Ad Notam, 2008, roč. 14, č. 5, s. 153-166 
Nemovitosti obecně (nemovitosti jako komodita, právní vymezení pojmu nemovitost, způsoby 
investování do nemovitostí, zajištění prostředků na investici do nemovitosti apod.). Proces akvizice 
nemovitostí (např. přímá akvizice, akvizice nemovitostí prostřednictvím výstavby). Financování 
developmentu a akvizic nemovitostí (property finance, rizika banky při financování). - Pozn. 
 
Pavel Rakouš 
O sociální bydlení se musejí postarat obce 
Moderní obec, 2008, roč. 14, č. 12, s. 34-35 
Bytová politika ČR; k otázce úlohy obcí při zajišťování sociálního bydlení, jehož nárůst se 
předpokládá vzhledem k postupující deregulaci nájemného. Basic byty. K možnostem dorovnávání 
místně obvyklého nájemného. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Pavel Bláha 
Cestovní náhrady a vnitřní kontrolní systém v subjektech veřejné sféry 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2008, roč. 6, č. 10, s. 25-30 
Legislativní úprava (zákoník práce, prováděcí vyhlášky MPSV a MF, vnitřní předpisy). Pracovní cesta 
a náležitosti pro vyslání zaměstnance na pracovní cestu (dohoda o vyslání, místo výkonu práce, 
zahraniční pracovní cesty apod.). Proces agendy pracovních cest zaměstnanců (např. cestovní příkaz a 
jeho náležitosti, realizace a ukončení pracovní cesty - úkony zaměstnance). Lhůty v oblasti cestovních 
náhrad, náhrada výdajů, zpráva o pracovní cestě, schválení vyúčtování cestovních náhrad a proplacení 
atd. 
 
Olga Bičáková 
Flexibilní formy zaměstnávání 
Veřejná správa, 2008, č. 21, s. 16-17 
Flexibilní formy práce; kratší a změněná pracovní doba, práce z domova, práce na dálku, stlačená 
pracovní doba, pružná pracovní doba, práce na základě dohody o pracovní činnosti. 
 
Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung 
(Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz - UVMG) : vom 30. Oktober 2008 
Zákon o modernizaci úrazového pojištění ze zákona (UVMG) : ze 30. října 2008 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 4. November 2008, Jg. 2008, Nr. 50, S. 2130-2148 
Znění zákona o modernizaci úrazového pojištění ze zákona v Německu vydaného 30. října 2008. 
Zákon se zaměřuje na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci a na optimalizaci duálního německého 
systému ochrany při práci (GDA). Stanoví též, kolik oborových profesních organizací smí v budoucnu 
fungovat - v důsledku fúzí se má jejich počet do konce roku 2009 snížit z dosavadních 23 na 9. 
 
Hana Filipová ... [et al.] 
Krize prospěje trhu práce : nezaměstnanost 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 49, s. 26-31 
Obsáhlý příspěvek mapuje současnou situaci na českém pracovním trhu a předkládá výhled do roku 
2010. Podrobněji o dopadech finanční krize na vybrané obory (např. hutnictví/ocelářství, 
potravinářství, cestovní ruch, strojírenství, finančnictví), dále o vývoji mezd, o rizikových regionech,  
o propouštění agenturních zaměstnanců atd. - K tématu viz přísp. s názvem Úklid mezi manažery na  
s. 32-33 tohoto čísla čas. 
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Karel Janoušek 
Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště zaměstnance 
Poradce veřejné správy [PVS], 2009, roč. 2, č. 1, s. 68-71 
Definice místa výkonu práce a místa pravidelného pracoviště, význam sjednání místa výkonu práce    
v pracovní smlouvě. Nárok zaměstnance na cestovní náhradu. 
 
Jan Pichrt 
Nad problematickými body české právní úpravy evropské rady zaměstnanců 
Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 21, s. 777-784 
K implementaci směrnice č. 94/45/ES z 22.9.1994, o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 
vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících 
na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství, do právního řádu ČR 
(zákoníkem práce). Autor se zaměřuje - ve světle platné české právní úpravy - na problémy spojené     
s některými etapami postupu zaměstnavatelů a zaměstnanců při přístupu k nadnárodním informacím 
(např. vymezení okruhu zaměstnavatelů, kteří jsou povinni poskytovat nadnárodní informace a 
projednávat stanovené záležitosti; zjištění rozhodného počtu zaměstnanců pro ustavení ERZ a 
povinnosti ústředí v této souvislosti; ustavení, složení a počet členů vyjednávacího výboru; jmenování 
členů ERZ ze zákona). - Pozn. 
 
připravili Nataša Randlová ... [et al.] 
Pracovní právo ve světě 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 46, střed. příl. (20 s.) 
Průvodce pracovním právem zahrnuje údaje týkající se 30 zemí (EU, země mimo Unii, Česko). 
Obsahuje důležité informace zejména o pracovní smlouvě, pracovní době a o propouštění 
zaměstnanců. 
 
Martin Diller, Burkard Göpfert 
Rettungsfonds für Banken: Eingriffe in Vorstandsverträge und -bezüge 
Záchranný fond pro banky: zásahy do smluv a platů představenstva 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 47, S. 2579-2584 
V německém zákoně o zřízení fondu ke stabilizaci finančního trhu, který platí od 17.10.2008, je 
zakotvena povinnost bank provést v případě poskytnutí státní pomoci určité zásahy ve smlouvách        
o odměňování představenstva. K rozsahu zásahů do odměňování manažerů, jednatelů, členů 
představenstva podle prováděcího nařízení a k možnosti realizace těchto zásahů v rámci práva             
o pracovních smlouvách a akciového práva. Přiměřená odměna, kontrola přiměřenosti, možnosti 
snížení nepřiměřeného odměňování, limity u odstupného v případě starých smluv. Vymezení klauzulí 
change of control a klauzulí o odstupném u nových smluv. Vyloučení bonusů, kompenzace nižšího 
základního platu. - Pozn. 
 
Ladislav Jouza 
Skončení pracovního poměru : povinnosti zaměstnavatele 
Poradce veřejné správy [PVS], 2009, roč. 2, č. 1, s. 46-49 
Přehled povinností zaměstnavatele v případě ukončení pracovního poměru. Zápočtový list, práva 
zaměstnance nahlížet do osobního spisu, evidenční list důchodového pojištění, elektronická výplatní 
páska, vyúčtování daně atd. 
 
Jiří Sezemský 
Vývoj čistých mezd zaměstnanců 
Veřejná správa, 2008, č. 22, s. 14 
Mzdy zaměstnanců v ČR; očekávaný vývoj čistých mezd v podnikatelském a nepodnikatelském 
sektoru v roce 2008, porovnání vývoje čistých mezd mezi roky 2007 a 2008. Výhled nárůstu mezd ve 
veřejném sektoru v roce 2009. 
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Právo 
 
Petra Myšáková, Jiří Valdhans 
K právním aspektům Světové obchodní organizace ve vztahu k ES. Část 3. 
Obchodní právo, 2008, roč. 17, č. 10, s. 2-13 
K otázkám práva Světové obchodní organizace v kontextu práva evropského. Tato část příspěvku je 
věnována aspektům koncepce přímého účinku práva WTO na teritoriu ES (k doktríně přímého účinku, 
postoj ESD k přímému účinku ustanovení GATT, výjimky z negativního přístupu ESD k přímému 
účinku ustanovení GATT apod.). - Pozn. 
 
Christoph G. Paulus 
Konturen eines modernen Insolvenzrechts - Überlappungen mit dem Gesellschaftsrecht 
Obrysy moderního insolvenčního práva - křížení s právem společností 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 46, S. 2523-2527 
Německé insolvenční právo, vliv insolvenčního nařízení EU. Koncernové insolvenční právo, 
insolvence jako možnost sanace. Tvorba moderního insolvenčního práva a jeho hospodářský význam. 
- Pozn. 
 
Tomáš Dvořák 
Nová právní úprava veřejného návrhu smlouvy o koupi nebo směně účastnického cenného 
papíru 
Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 9, s. 386-394 
K nové právní úpravě veřejného návrhu smlouvy o koupi nebo směně účastnických cenných papírů 
(začleněné do novelizovaného ustanovení § 183a obchodního zákoníku), kterou přinesl nový zákon     
č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí. Podrobněji např. k náležitostem návrhu, k jeho uveřejnění, 
změnám a odvolání, ke vzniku a uzavření smlouvy, k odstoupení od smlouvy, ke zvláštním předpisům 
o dobrovolném a povinném veřejném návrhu smlouvy apod. V závěru stručné zhodnocení nové právní 
úpravy. - Pozn. 
 
Vladimír Kindl 
O původně rakouských právních předpisech, které se dnem 28. října 1918 staly součástí 
československého právního řádu, a o jejich vyhlašování 
Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 8, příl. (s. 1-12) 
Autor se pokouší o podrobnější prozkoumání rozsahu říšského právního řádu, který se 28. října 1918 
stal právním řádem československým (podrobněji k zákonu č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení 
samostatného státu československého, a k jeho výkladu). K "Rejstříku československého práva",         
k vyhlašování právních předpisů do 2.12.1848 a od tohoto data až do 28.10.1918. - Pozn. 
 
Ivo Šlosarčík 
Reforma soudního systému EU podle Lisabonské smlouvy ... a bez ní 
Jurisprudence, 2008, roč. 17, č. 6, s. 17-25 
K problematice adaptace soudních institucí EU (zejména ESD) na situaci po rozšíření Evropské unie. 
Struktura soudního systému EU, jurisdikce soudů EU a agenda současného II. a III. pilíře EU,             
k reformě mechanismu předběžné otázky a žaloby na neplatnost, dozorčí žaloba. - Pozn. 
 
Karsten Schmidt 
Überschuldung und Insolvenzantragspflicht nach dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz : 
Geschäftsleiterpflichten im Wechselbad der Definitionen 
Předlužení a povinnost požádat o zahájení konkursního řízení dle zákona o stabilizaci 
finančního trhu : povinnosti vedoucích manažerů při opakovaných změnách definic 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 45, S. 2467-2471 
K novému znění německého konkurzního řádu (§ 19 odst. 2 InsO) na základě zákona o stabilizaci 
finančního trhu; význam pojmu předlužení, prognostický skutkový stav předlužení, dřívější 
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dvoustupňový stav předlužení. Kritický pohled na opakované koncepční změny a návraty při 
novelizacích konkurzního řádu. - Pozn. 
 
Die zeitliche Wirkung von Urteilen in Normenkontrollverfahren : rechtsvergleichendes 
Gutachten des BMF über die Rechtslage in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
Časové působení rozsudků v procesu soudního přezkumu platnosti právních norem : srovnávací 
odborný posudek Spolkového ministerstva financí o právním stavu v členských zemích 
Evropské unie 
Monatsbericht des BMF, Oktober 2008, Nr. 10, S. 83-91 
Příspěvek seznamuje s výsledky odborného posudku vypracovaného z podnětu Spolkového 
ministerstva financí v Německu, který se zaměřil na zjištění časové platnosti rozsudků při soudním 
přezkoumávání platnosti právních předpisů v soudní praxi zemí Evropské unie. Výchozím bodem 
zkoumání je rozdílný postoj Evropského soudního dvora a Spolkového ústavního soudu k otázce, za 
jakých podmínek může být omezeno zpětné působení jejich rozsudků. - Pozn. 
 
Viktor Šmejkal 
Zvláštní právní úprava úpadku finančních institucí v kontextu evropského práva. [Část 2.] - 
dokonč. 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 10, s. 9-13 
Tato část příspěvku je věnována otázce aplikace zvláštních ustanovení o úpadku finančních institucí      
v praxi. - Pozn. 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Michael Andreasch 
Eigenkapital in Österreich : verbesserte Datenlage in den finanziellen Aggregaten der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
Vlastní kapitál v Rakousku : vylepšený stav dat ve finančních agregátních ukazatelích 
souhrnného národohospodářského účtu 
Statistiken - Sonderheft, Oktober 2008, S. 5-57 
Toto specializované číslo časopisu Statistiken - Sonderheft se zabývá vývojem finančního majetku a 
závazků rakouského národního hospodářství, jak jej prezentuje souhrnný finanční účet (podle 
evropského systému souhrnných národohospodářských účtů - ESVG 95). Podává přehled tvorby 
peněžního majetku a financování soukromých domácností (včetně neziskových soukromých 
organizací) a podniků mimo finanční sektor v roce 2007. Uvedená první část se zaměřuje na opatření 
na zlepšení kvality databáze (využití nových zdrojů dat) a představuje výsledky těchto snah od roku 
1998. - Pozn. -- Za textem příspěvku následuje kapitola obsahující podrobné tabulky, grafy a ukazatele 
k dané problematice. 
 
Miloslav Chlad 
Regionální aspekty makroekonomických ukazatelů - faktory je ovlivňující. 1. část 
Statistika, 2008, roč. 45, č. 5, s. 393-413 
Cílem stati je - v širších souvislostech - přiblížit uživateli statistických údajů problematiku 
makroekonomických ukazatelů s regionálním aspektem, které se v hlavní míře soustřeďují v tzv. 
"regionálních účtech". Tyto ukazatele pomáhají odhalovat regionální disparity, stanovit relace mezi 
regiony, ale i nalézt příčiny těchto rozdílů. V této části se autor nejprve věnuje problematice územního 
členění (vymezení regionů a jejich charakteristice), dále se pak zabývá regionální politikou. 
Podrobněji např. k definování a všeobecným cílům regionální politiky, k regionální politice EU atd. - 
Pozn. 
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Účetnictví 
 
Zdenka Cardová 
Archivace účetních dokladů 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2008, č. 22. Rubrika: 7 - Výklad a komentáře právních 
předpisů, s. 1-16 
Náležitosti účetních dokladů (dle zákona o účetnictví), podpisový záznam, úschova účetních záznamů 
pro účely vedení účetnictví, daňové doklady a jejich archivace, běžný daňový doklad, mzdové listy a 
jejich archivace, archivace účetních a daňových dokladů v elektronické podobě, přechod povinností 
spojených s uschováním účetních záznamů, k zákonu o archivnictví a spisové službě, uchovávání 
dokumentů podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, sankce za porušení povinností úschovy 
účetních záznamů, vnitřní firemní předpis o úschově účetních záznamů. 
 
Martin Jesný 
Hospodárski archivári ukrytí za kopami 
TREND Top, november 2008, č. 45 (příloha), s. 46-47 
Problematické body zpřístupňování informací o hospodářském stavu (účetních závěrek) 
podnikatelských jednotek v SR. 
 
Jana Fibírová 
Měření zisku kapitálových společností a rozdílné požadavky společníků, statutárních orgánů a 
managementu na obsah a strukturu výsledovky. (2.) - dokonč. 
Účetnictví, 2008, č. 11, s. 46-54 
Vypovídací schopnost výsledovky v druhovém a účelovém členění účetnictví pro vlastníky a 
management. Využití rozdílů při měření zisku ve finančním a manažerském účetnictví pro 
rozhodování vlastníků (valné hromady). Doplněno ilustrativními příklady (a jejich řešením). 
 
Jiří Pelák 
Novela standardu IFRS 3 - Podnikové kombinace 
Daňový expert, 2008, roč. 4, č. 5, s. 22-27 
Příspěvek se zabývá změnami a trendy, které přinesl novelizovaný standard IRFS 3, vydaný v lednu 
2008 (s účinností od 1.7.2009). Metoda akvizice, postupné podnikové kombinace, změny výše podílu 
v dceřiném podniku. Problematika je ilustrována na příkladech. 
 
Zdeněk Burda 
Průkaznost účetnictví. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2008, č. 23. Rubrika: 9 - Specifické 
problémy účtování, s. 1-10 
K nárokům na průkaznost účetnictví dle novely zákona o účetnictví (zákon č. 304/2008 Sb.) -               
s účinností od 1. ledna 2009. V této části příspěvku k ustanovením, která se týkají např. náležitostí 
účetních dokladů, průkaznosti účetního záznamu, podpisového záznamu, přenosu průkazného účetního 
záznamu, oprav nebo doplnění v účetních záznamech, neprůkaznosti účetnictví a jejích možných 
dopadů. 
 
Hartmut Bieg ... [et al.] 
Die Saabrücker Initiative gegen den Fair Value 
Saarbrückenská iniciativa proti fair value 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 47, S. 2549-2552 
Reálné ocenění, objektivní tržní hodnota. Německý zákon BilMoG (zákon k modernizaci bilančního 
práva) předpokládá, že ocenění fair value známé z mezinárodního účetnictví bude zavedeno do 
německého účetního práva. Tzv. Saarbrückenská iniciativa proti ocenění fair value se snaží poukázat 
na nedostatky této koncepce a zabránit jejímu zakotvení v německých účetních předpisech. Ocenění 
fair value je vnímáno jako porušování tradičních oceňovacích principů a výraz fair value je považován 
spíše za obecný či nadřazený pojem - tímto oceněním se nezískává hodnota transparentní ani               
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v souladu s trhem, tato koncepce ocenění je spíše stupňovitou koncepcí s odlišnými oceňovacími 
rovinami. - Pozn. -- Článek Professoren machen Front gegen Fair Value v HB z 19.11.2008, č. 225,        
s. 19 se také věnuje tématu fair value resp. kritickému pohledu na plán spolkové vlády pozměnit § 253 
HGB, což do HGB vnese dva rozporné oceňovací systémy a současně z důvodu přechodu na fair value 
způsobí odklon od tradiční ochrany věřitele k informaci pro věřitele. 
 
Martin Děrgel 
Změny zákona o účetnictví od roku 2009 a 2010. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2008, č. 22. Rubrika: 1 - Aktuální 
informace, s. 1-12 
K novele zákona o účetnictví (zákon č. 304/2008 Sb.). Změny účinné od 1.1.2009 (provedeno formou 
tabulky, kde je uveden vždy plný novelizovaný text dotčeného ustanovení, přičemž nově vložená 
pasáž je vyznačena tučně). 
 
Martin Děrgel 
Změny zákona o účetnictví od roku 2009 a 2010. [2. část] - dokonč. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2008, č. 23. Rubrika: 1 - Aktuální 
informace, s. 1-5 
K novele zákona o účetnictví (zákon č. 304/2008 Sb.). V této části příspěvku se autor věnuje změnám 
účinným od 1.1.2010, které souvisejí se zavedením tzv. účetnictví České republiky. 
 

Veřejná správa 
 
Lorenz Blume, Thomas Döring, Stefan Voigt 
Fiskalische Effekte der Kommunalverfassungsreformen der 1990er Jahre in Deutschland 
Fiskální dopady reforem místní správy v devadesátých letech v Německu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, August 2008, Bd. 228, Heft 4, S. 317-344 
Příspěvek analyzuje ekonomické dopady reforem veřejné správy na lokální úrovni v Německu            
v devadesátých letech. Kromě teoretického rozboru předkládá i výsledky empirického zkoumání 
dokumentujícího vliv uvedených reformních kroků na lokální fiskální politiku (rozpočtové příjmy, 
výdaje a zadlužení) ve sledovaných regionech. Pro srovnání jsou uvedeny i údaje ze Švýcarska a USA. 
- Pozn.  
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
M. Dowideit, J. Eigendorf, V. Unterreiner 
Angst vor dem Staatsbankrott 
Strach ze státního bankrotu 
Auszüge aus Presseartikeln, 29. Oktober 2008, Nr. 45, S. 12-13 
Příspěvek upozorňuje na rizika, která může vyvolat světová finanční krize u zemí eurozóny, jež 
nedodržují ustanovení Paktu stability a růstu a vykazují vysoké zadlužení. Zvažuje možnost řešení 
krizových situací novými úvěry a ukazuje, že proti turbulencím na světových finančních trzích se 
dobře ubrání jen země se solidní hospodářskou a finanční politikou. - Přetištěno z Die Welt, Berlín,     
z 28. října 2008. - Překlad viz toto číslo Informací Odborné knihovny MF. 
 
Auf dem Weg zu einem neuen Haushalts- und Rechnungswesen des Bundes 
Směřování k novému rozpočtování a účetnictví spolkového státu 
Monatsbericht des BMF, Oktober 2008, Nr. 10, S. 39-49 
Příspěvek informuje o výsledcích práce projektové skupiny Spolkového ministerstva financí                
v Německu (Projektgruppe MHR) zabývající se vyhodnocováním a systemizováním reformních 
návrhů na modernizaci státního účetnictví. Uvádí důvody těchto reformních snah, trendy a aktuální 
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vývoj reforem a představuje reformní model Spolkového ministerstva financí zohledňující trend          
k doplnění státního účetnictví o prvky podvojného účetnictví. 
 
V.V. Polovinka 
Celevyje transferty: mirovoj opyt i rossijskaja praktika 
Cílené transfery: světové zkušenosti a ruská praxe 
Finansy, 2008, No. 10, s. 15-18 
Tři typy rozpočtových transferů, cílené a necílené transfery, stručné zmínky o praxi v USA, Kanadě, 
Itálii a Velké Británii, mechanismy uplatňované v Rusku. - Pozn. 
 
Entwicklung der Steuereinnahmen in Deutschland und aktuelle steuerpolitische Fragen 
Development of tax revenue in Germany and current tax policy issues 
Vývoj daňových příjmů v Německu a aktuální otázky daňové politiky 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Oktober 2008, Jg. 60, Nr. 10, S. 35-59 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, October 2008, Vol. 60, No. 10, p. 33-57 
Příspěvek analyzuje hlavní faktory vývoje daňové a odvodní kvóty v Německu v uplynulých deseti 
letech včetně determinant vývoje daňové kvóty v podrobnějším členění (rozložená analýza). Sleduje 
např. vliv změn daňových zákonů, důsledky fiskálních tlaků, vliv změněné struktury HDP a jiné 
faktory. Dále se věnuje vybraným aspektům diskuse o daňové politice (zohlednění nejistot ocenění      
u daňových prognóz v rozpočtových pravidlech, odbourávání zvláštních daňových úprav, omezení 
fiskálního tlaku, financování sociálního pojištění aj.). Příloha informuje o důležitých daňových 
zákonech od roku 2002. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi 
časopisu. 
 
Jean Pisani-Ferry, Andre Sapir and Jakob von Weizsäcker 
Europe needs a concerted fiscal stimulus 
Evropa potřebuje koordinovaný fiskální stimul 
Financial Times, 18.11.2008, No. 36852, p. 11 
V souvislosti s výzvou Skupiny 20 k přijetí fiskálních opatření, která by stimulovala domácí poptávku, 
navrhují autoři tříbodový program oživení evropské ekonomiky. Za prvé by se členské země EU 
zavázaly přijmout v příštím roce stejné kvantum fiskálních stimulačních opatření tak, aby nesly 
stejným dílem břemeno podpory oživení. Za druhé by rozpočtový stimul musel být provázen dohodou 
o posílení fiskálního rámce EU. A za třetí by se členské země k zajištění udržitelnosti musely zavázat, 
že si nebudou vypůjčovat za abnormálně vysoké úrokové sazby. 
 
Teresa Leal ... [et al.] 
Fiscal forecasting: lessons from the literature and challenges 
Fiskální prognózy: poučení z teorie a otevřené problémy 
Fiscal studies, September 2008, Vol. 29, No. 3, p. 347-386 
V souvislosti s růstem významu fiskálních prognóz v rámci multilaterálního rozpočtového dohledu EU 
autoři nabízejí přehledné seznámení s hlavními body dané problematiky, a to z hlediska potřeb praxe. 
Nejprve shrnují aktuální zpracování tématu v odborné literatuře. Dále se zabývají otázkou měření 
výsledků prognóz, volbou vhodných nástrojů při realizaci prognóz, délkou projekcí, analýzou chyb 
atd. Důraz je kladen na transparentnost a včasné odhalení rozpočtových problémů. - Pozn. 
 
Otto Dietz 
Indikatoren zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit öffentlicher Haushalte 
Ukazatele k hodnocení výkonnosti veřejných rozpočtů 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 10, S. 862-866 
Příspěvek upozorňuje na různé ukazatele umožňující posouzení výkonnosti veřejných rozpočtů           
(v souvislosti s vysokým státním dluhem a nárůstem výdajů na úroky a umořování, dále v souvislosti  
s náklady spojenými se stárnutím obyvatelstva). Podrobněji se zabývá indikátory, pomocí kterých 
Spolkový ústavní soud ve svém rozsudku z 19. října 2006 stanovil, zda se rozpočet spolkové země 
Berlín nalézá v situaci extrémní nouze a má nároky na sanaci ze státního rozpočtu. - Pozn. 
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Ulrich Benz, Christian Hagist 
Konjunktur und Generationenbilanz - eine Analyse anhand des HP-Filters 
Konjunktura a generační účetnictví - analýza pomocí HP filtru 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, August 2008, Bd. 228, Heft 4, S. 299-316 
Příspěvek se zaměřuje na generační účetnictví z hlediska vlivu volby výchozího roku (primárního 
salda) analýzy na zjištěné výsledky. Problematiku zkoumá pomocí aplikace vícestupňového postupu 
pro generační účetnictví v Německu v letech 1996-2005. Vysvětluje zvolenou metodu včetně 
použitých postupů očištění sledovaných makroekonomických veličin od konjunkturálních vlivů 
(Hodrickův-Prescottův filtr) a vyhodnocuje empirické výsledky. - Pozn. 
 
Xavier Ramos, Oriol Roca-Sagales 
Long-term effects of fiscal policy on the size and distribution of the pie in the UK 
Dlouhodobé dopady fiskální politiky na velikost a rozdělování HDP ve Velké Británii 
Fiscal studies, September 2008, Vol. 29, No. 3, p. 387-411 
Příspěvek analyzuje dlouhodobé efekty různých variant fiskální politiky britské vlády z hlediska 
ovlivňování výkyvů konjunkturálního cyklu (růstu HDP) a z hlediska přerozdělování. Modelové 
zpracování (pomocí modelu VAR) využívá souboru ročních dat Eurostatu z let 1970-2005. Výsledky 
dokládají, že dlouhodobý dopad rostoucích veřejných výdajů a daní na HDP je negativní, zejména      
v případě běžných výdajů. Analýza dokládá rovněž výrazné redistribuční efekty. - Pozn. 
 
Odbor financování územních rozpočtů a programové financování MF ČR 
Nový způsob sledování hospodaření a zadluženosti obcí 
Moderní obec, 2008, roč. 14, č. 12, s. 49 
Regulace zadluženosti obcí a krajů ČR; k návrhu monitoringu hospodaření obcí pomocí soustavy 
SIMU (2 monitorovací a 16 informativních ukazatelů). Monitorující ukazatele: 1) ukazatel podílu 
cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí a 2) ukazatel celkové likvidity; přehled 
informativních ukazatelů. Postup ministerstva financí při zavedení monitoringu. 
 
Eduard Komárek 
Porušení rozpočtové kázně 
Poradce veřejné správy [PVS], 2009, roč. 2, č. 1, s. 18-26 
Porušení rozpočtové kázně (neoprávněné použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu, státních 
fondů, ÚSC či dalších veřejných rozpočtů). Sankce za porušení rozpočtové kázně. Řízení o odvodech 
a sankcích, uložení penále a pokuty. Legislativa k problematice porušování rozpočtové kázně (zákon 
č. 218/2000 Sb., zákon č. 243/2000 Sb., zákon č. 576/1990 Sb., zákon č. 250/2000 Sb., zákon             
č. 138/2006 Sb.). 
 

Zdravotnictví 
 
Michaela Hoffmann 
Vom Dieb zum Hüter 
Ze zloděje strážcem 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 47, S. 46-47 
K zúčtovacímu systému v německých nemocnicích, případový paušál, příklady výše pevných úhrad za 
operační zákroky. 
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Zemědělství 
 
L. Čechura 
Theoretical-empirical analysis of the role of the SGAFF in financing of farmers´ activities 
Teoreticko-empirická analýza role PGRLF ve financování zemědělských aktivit 
Agricultural economics, 2008, Vol. 54, No. 10, p. 476-488 
Příspěvek analyzuje roli Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) ve 
financování zemědělských aktivit v České republice. Autor k rozboru využívá dynamický 
optimalizační model, který nejprve popisuje (optimalizační problém je řešen Lagrangeovou metodou 
neurčitých koeficientů). Teoretickou část doplňuje empirickou analýzou statistických dat a zjištěné 
výsledky vyhodnocuje. - Pozn. 
 

Životní prostředí 
 
Přehled předpisů ES z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů vydaných v roce 2007 
EKO VIS MŽP : Informační zpravodaj, 2008, roč. 18, č. 4, s. 9-23 
Přehled všech předpisů ES, které se týkají životního prostředí a souvisejících oblastí, a které byly 
zveřejněné v Úředním věstníku EU v roce 2007. Předpisy jsou zařazeny do tematických celků podle 
oblasti životního prostředí (např. kvalita ovzduší, nakládání s odpady, změny klimatu apod.) 
 

Ostatní 
 
Ivory-towering infernos : endowments 
Ne tak pevné, jak se zdálo : nadace 
The Economist, December 13th 2008, Vol. 389, No. 8610, p. 82 
Špatné výsledky hospodaření amerických univerzitních nadací v r. 2008; yaleský model 
institucionálního investování. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 

 
 
M. Dowideit, J. Eigendorf, V. Unterreiner 
Angst vor dem Staatsbankrott  
Strach ze státního bankrotu 
Auszüge aus Presseartikeln, 29. Oktober 2008, Nr. 45, S. 12-13 
 
Když se v listopadu loňského roku ujímal Dominique Strauss-Kahn své řídící funkce v Mezinárodním 
měnovém fondu, našel by se asi málokdo, kdo by toto místo bývalému francouzskému ministrovi 
financí záviděl. Nebylo to ovšem v souvislosti s tím, že by jeho nástup ještě více zhoršil obraz MMF 
v očích všech odpůrců globalizace. Bylo to daleko horší: MMF byl v té době považován za zcela 
nedůležitý, jeho klienti mu prostě utekli. Již téměř žádný stát nevolal o naléhavou pomoc do 
Washingtonu. Zdálo se, že světovému hospodářství se daří příliš dobře na to, aby někdo někde ještě 
musel podstupovat tuto pokořující cestu. 

Dnes stojí žadatelé ve frontě: Island, Maďarsko, Ukrajina, Pákistán – jedna země za druhou ťuká na 
dveře MMF s žádostí o miliardovou infuzi. Dokonce ani Bělorusko se svým krajně reakčním 
prezidentem Alexandrem Lukašenkem se neostýchá požádat tuto instituci o pomoc.  

A další budou následovat. Finanční krize je ve své třetí velké fázi. To, co začalo jako krize 
druhořadých hypoték ve Spojených státech, se v globálním bankovním světě rozšířilo jako epidemie a 
nyní útočí na suverénní státy. Ani ty se už nemohou bránit proti tlaku finančních trhů. Všechny země, 
které vykazují zápornou bilanci výkonů (zhruba řečeno které více zboží a služeb dovážejí než 
vyvážejí) jsou nyní v ohrožení. Rumunsko by mohlo být dalším kandidátem. A dokonce země 
eurozóny, jako Řecko nebo Španělsko, se mohou dostat do potíží.  

Nikdo totiž již nechce financovat díry v bilanci. Jak říká Thomas Straubhaar z Institutu pro světové 
hospodářství v Hamburku, „hráči na finančních trzích nyní začínají novou hru – po bankách si berou 
na mušku státy a spekulují přitom na reakci politiky“ .   

Soukromý příliv kapitálu do rozvíjejících se ekonomik je náhle zastaven, miliardy odtékají tak rychle 
pryč, jak jen  je zahraniční banky, fondy a investoři dokáží stahovat.  Každý den přibývá nových 
důkazů, že trhy hrají bláznivou hru. Kdo se nyní chce pojistit proti riziku ztrát u ruských státních 
dluhů, musí za to zaplatit víc, než za pojištění úvěrů proti konkurzu Kolumbie či Panamy. A to přesto, 
že Rusko koncem srpna tohoto roku disponovalo devizovými rezervami ve výši 568 mld. eur. Faktor 
strachu nezná hranic; průběh je stejný, jako u asijské krize před deseti lety, jen s tím rozdílem, že se to 
děje v celosvětovém měřítku. 

Ale dávno už se nejedná jen o obvyklé „podezřelé“, které to může potkat; nebezpečí se stále více 
přibližuje k eurozóně. Zatímco Island byl stále ještě považován za výjimku, když musel před 
nedávnem vyhlásit de facto státní bankrot, v případě Maďarska již krize zasáhla první ekonomiku 
uvnitř Evropské unie. Rovněž baltské státy jsou extrémně závislé na zahraničních úvěrech, takže 
problémy se splácením jsou téměř naprogramované. A v případě Dánska musela Evropská centrální 
banka dne 27. října poskytnout dvanáct miliard eur – aby mohl být dánský bankovní systém udržen 
v chodu.   

Tváří v tvář dramatickému vývoji si lze snadno představit, jak by to v zemích eurozóny vypadalo, 
kdyby nebyla společná měna euro. Všichni ekonomové se jednoznačně shodují v tom, že zatímco 
německá marka by vylétla vzhůru, naopak měny zemí ze Středomoří by se dostaly do velkého tlaku. 
To ovšem teď není možné. Společná měna euro působí jako lepicí páska, která činí kolaps některého 
z členských států eurozóny více méně nepravděpodobným. Vazby v EMU vytvářejí podpůrný efekt. 
Odolnost vůči krizi se zdá být zatím tak velká, že se objevila i myšlenka na další možné rozšíření 
eurozóny, které by například mohlo vyloučit měnové spekulace vůči Dánsku nebo pobaltským zemím. 
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Nicméně bankéřům v ECB naskakuje při těchto scénářích na čele studený pot. „Samotná měnová 
integrace EMU nepředstavuje řešení problémů, sama se s nimi musí potýkat. Není zde proto, aby 
kompenzovala deficity na politické úrovni“ – to jsou slova, která se ozývají z ECB.  

Problémy přitom nezpůsobuje ani tak dramatický pád kurzu eura v uplynulých týdnech: vzhledem 
k velkému poklesu cen ropy se totiž snížila inflační rizika, takže propad směnných kurzů tolik nebolí. 
Daleko horší je pohled na platební bilance, který vyvolává strach z krize. Například  Řecko  dosáhlo 
v uplynulých dvanácti měsících bilančního deficitu  ve výši čtrnácti procent HDP. Aby mohlo zaplatit 
svoje dovozy, potřebovalo přísun kapitálu ve výši 67,2 mld. dolarů. Je to již neudržitelná částka: podle 
předpokladu má země již nyní těžkosti s refinancováním splatných starých dluhů. Rovněž Španělsko a 
Belgie vykazují deficit téměř deset procent k HDP – pochmurná vyhlídka.  

Co se však stane, když se taková země jako je Řecko náhle dostane do stejné situace, v jaké se ocitl 
Island? Nikdo o tom nechce otevřeně mluvit. Nicméně ministři financí a šéfové centrálních bank jsou 
touto možností hluboce znepokojeni. Je sice pravda, že smlouvy EU dávají v takovém případě jasnou 
instrukci: Evropská centrální banka by neměla spěchat na pomoc žádnému státu eurozóny, kterému 
hrozí riziko bankrotu. Nikdo ovšem nebere vážně, že by zůstala bez pomoci celá ekonomika, když se 
zachraňují krachující banky či investiční fondy.  

Když ovšem nemůže přiskočit na pomoc centrální banka, zůstávají úvěry od MMF – nebo od dalších 
evropských zemí. Je to však realistické? Ve vážných případech by asi těžko někdo dokázal vysvětlit 
německému daňovému poplatníkovi, že musí dát k dispozici nejen miliardy pro svoje banky, ale           
i další miliardy pro Řecko. 

Je však nějaká další možnost? Jednoduchá východiska už nikdo nevidí. Finanční krize mezitím 
dosáhla dynamiky, kterou těžko zvládají i zkušení krizoví manažeři. Co dosud leželo někde na dně 
přihrádek s krizovými řešeními, bylo dávno překonáno. V německých kruzích se mluví o plánu C – 
aniž by ovšem bylo známo, jak by měl vypadat. Poslední možností by mělo být zredukování eurozóny 
na jádrové země – pravděpodobně Německo a Francii - místo aby se ochranný štít rozšiřoval, jak by to 
mnozí rádi viděli. Na konci by byl mnohem menší měnový prostor, do kterého by náležely země, které 
skutečně dodržují kritéria Paktu stability a růstu, předepsaná Maastrichtskou smlouvou. Ukazuje se 
totiž, že Pakt stability a růstu není žádný omyl či byrokratický tlak. Jen státy se solidní finanční a 
hospodářskou politikou se mohou ještě bránit proti současným otřesům na mezinárodních finančních 
trzích.  

Zpracovala Ing. K. Gubová 
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2009 
stav k 26.1.2009, D=dar 

 
 

100 + 1 zahraniční zajímavost  

1000 řešení  

21. století  

Acta Oeconomica Pragensia D 

Acta VŠFS D 

Ad notam  

Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika  (v angl. jazyce)  

Agrospoj D 

Akademický bulletin D 

AUCO Czech economic review  

Auditor  

Bankovnictví  

Bulletin (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR) D 

Bulletin advokacie  

Bulletin ČSÚ  

Business Spotlight  

Byt magazín    

Cenový věstník D 

Clo-Douane D 

CNB - Economic Research Bulletin D 

Computer  

Computerworld  

Connect  

Czech Business and Trade  (v angl. jazyce) D 

Časopis pro právní vědu a praxi  

Češskaja torgovlja i predprinimatelstvo (v rus. jazyce) D 

Čtenář  

Daně a finance   

Daně a právo v praxi D 

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Daně, účetnictví - vzory a případy  

Daňová a Hospodářská Kartotéka  
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Daňové a účetní poradenství  

Daňový expert  

Daňový tip  

Demografie  

Dokumentace VÚPSV D 

Dům a bydlení  -  příloha středečního Práva  

E 15 D 

Egovernment D 

EIA - IPPC - SEA - příl. Zpravodaje MŽP D 

EKO VIS - Výběr informací referenčního informačního střediska MŽP D 

Ekonom  

Ekonomická revue  

Empresas y negocios en la República Checa (ve španěl. jazyce) D 

Energetický regulační věstník  

Euro   

Excerpta Iuridica  

Exportér - magazín HN  

Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance  

Finanční aktuality D 

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Finanční management  

Finanční zpravodaj D 

Fórum sociální politiky  

FP - finanční poradce  

GeoBusiness  

Hospodářské noviny  

HR Forum  

HR Management  

Chip  

IN magazín Hospodářských novin  

Industrie et commerce tcheques (ve franc. jazyce) D 

Informace Odborné knihovny MF D 

Informační bulletin - Úřad pro ochranu osobních údajů D 

Interní auditor D 

IT Systems  

Journal Hospodářských novin  

Judikatura Evropského soudního dvora  
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Jurisprudence - specialista na komentování judikatury  

Kapitál  

Knihovna  

Knihovnička Osobních financí - příloha časopisu Osobní finance  

Knižní novinky  

Konkursní noviny D 

Lidové noviny  

Listy   

Listy hl. m. Prahy D 

Lobby D 

Magazín MF DNES  

Magazín Práva  

Mezinárodní politika   

Mezinárodní vztahy  

Mladá fronta Dnes  

Moderní obec  

Moderní řízení  

Národní pojištění  

Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku D 

Noviny pro konkurs a vyrovnání                 

Obec a finance  

Obchodněprávní revue  

Obchodní právo  

Obchodní věstník  

Odhadce a oceňování majetku  

Ona Dnes - magazín MFD  

Osobní finance  

Parlament, vláda, samospráva - PVS  

Parlamentní listy D 

Parlamentní zpravodaj D 

Pátek Lidových novin  

Pohledy D 

Pojistné rozpravy  

Pojistný obzor  

Politická ekonomie  

Poradce  

Poradce Extra - Daňová evidence  
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Poradce Extra - Účetnictví  

Poradce Extra - Veřejná správa   

Poradce veřejné správy  

Poštovní věstník  (pouze elektronicky na adrese : www.ctu.cz/aktuality)  

Práce a mzda   

Práce a sociální politika  

Prague Economic Papers (v angl. jazyce)  

Prague Post  (v angl. jazyce)  

Praktický poradce v daňových otázkách  

Právní fórum  

Právní rádce  

Právní rozhledy  

Právní zpravodaj  

Právník  

Právo  

Právo - časopis pro právní teorii a praxi  

Právo pro podnikání a zaměstnání  

Pro-Energy magazín D 

Proč ne ? !  (sam. příl. HN)  

Profit        

Přehled kulturních pořadů  

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva  

Přehled zákonodárné činnosti  Parlamentu ČR D 

Přírůstky knihovny - Ústav mezinárodních vztahů D 

Psychologie v ekonomické praxi  

Respekt  

Rovné příležitosti do firem D 

Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR D 

Sbírka mezinárodních smluv  

Sbírka právních předpisů hl.m. Prahy D 

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

Sbírka rozhodnutí soudního dvora a soudu prvního stupně část I - Soudní dvůr  

Sbírka rozhodnutí soudního dvora a soudu prvního stupně část II - Soud prvního 
stupně  

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek  

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - Výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro 
lidská práva  
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Sbírka zákonů  

Scientia et Societas D 

Senát D 

Sondy revue  

Soudní inženýrství  

Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR  

Soudní rozhledy  

Správní právo  

Statistika  

Stavební právo - bulletin D 

Stavitel  

Střecha D 

Styl pro ženy  

TECH Magazine  

Technologies & prosperity D 

Telekomunikační věstník (pouze elektronicky na adrese : www.ctu.cz/aktuality) D 

Test  

Trestněprávní revue  

Týden  

Účetní tip  

Účetnictví D 

Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob  

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí D 

Účetnictví v praxi D 

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Urbanismus a územní rozvoj  

Ústřední věstník ČR  

Veřejná správa   

Veřejná správa online  -  příloha časopisu Obec a finance  

Veřejné zakázky  

Věstník ČNB  (pouze elektronicky na adrese : www.cnb.cz/právní předpisy)   
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  (elektronicky 
www.MSMT.cz/dokumenty)  

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR  

Věstník Ministerstva zemědělství ČR  

Věstník Ministerstva životního prostředí ČR D 

Věstník Národního bezpečnostního úřadu  
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Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu D 

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů  

Věstník Úřadu pro techn. normal., metrol. a stát. zkušebnictví  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí D 

Víkend - magazín HN  

Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik (v něm. jazyce) D 

Zemědělec  

Zeměměřič  

Zpravodaj Českého statistického úřadu  

Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a katastrálního D 

Zpravodaj Ministerstva práce a sociálních věcí ČR D 

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí ČR D 

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů D 
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SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2009 
stav k 21.1.2009 

 
 

NÁZEV ZEMĚ 

Auszüge aus Pressartikeln Německo 

Bank of Finland - Bulletin Finsko 

Der Betrieb Německo 

Biatec Slovensko 

BIS Quarterly Review Švýcarsko 

Bulletin for International Taxation Nizozemsko 

Bundesgesetzblatt Teil I a II Německo 

CEE Quarterly Rakousko 

CESifo Economic Studies Německo 

Conjoncture Francie 

Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht (též v angličtině) Německo 

Deutsche Bundesbank - Geschäftsbericht (též v angličtině) Německo 

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht (též v angličtině) Německo 

Development and Finance – Fejlesztés és Finanszírozás Maďarsko 

Direction of Trade Statistics Quarterly USA 

The Economics of Transition Velká Británie 

The Economist Velká Británie 

EKO Rusko 

Ekonomické rozhľady Slovensko 

Ekonomický časopis Slovensko 

Ekonomista Polsko 

European Economy Lucembursko 

European Economy News Lucembursko 

European Taxation Nizozemsko 
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Finance & Development USA 

Financial Regulator Velká Británie 

Financial Times Velká Británie 

Finančný spravodajca Slovensko 

Finansy Rusko 

Finanzarchiv Německo 

Finanzmarktstabilitätsbericht Rakousko 

Finanz-Rundschau Německo 

Fiscal Studies Velká Británie 

Focus on European Economic Integration Rakousko 

Geldpolitik & Wirtschaft Rakousko 

Handelsblatt Německo 

IMF Survey USA 

IMF Staff Papers USA 

The International Economy USA 

International Financial Statistics USA 

International VAT Monitor Nizozemsko 

IT lib - Informačné technológie a knižnice Slovensko 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Německo 

Journal of Financial Crime Velká Británie 

Journal of Money Laundering Control Velká Británie 

Monatsbericht des BMF Německo 

Monthly Bulletin (European Central Bank) Německo 

OECD Economic Outlook Francie 

OECD Energy Prices and Taxes Francie 

OECD Financial Market Trends Francie 

OECD Journal on Budgeting Francie 
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OECD Main Economic Indicators Francie 

OECD Monthly Statistics of International Trade Francie 

OECD National Accounts vol. I (Main Aggregates) Francie 

OECD National Accounts vol. II (Detailed Tables) Francie 

OECD National Accounts vol. IIIa (Financial Accounts Flows) Francie 

OECD National Accounts vol. IIIb (Financial Balance Sheets) Francie 

OECD National Accounts vol. IV (General Government Accounts) Francie 

OECD Quarterly National Accounts Francie 

Problemes économiques Francie 

Report Rakousko 

Single Market News Belgie 

Statistiken: Daten und Analysen Rakousko 

Trend Slovensko 

Trend TOP Slovensko 

Trésor-economics Francie 

UBS Outlook Švýcarsko 

Umsatzsteuer-Rundschau Německo 

Voprosy ekonomiki Rusko 

Wirtschaft und Statistik Německo 

WirtschaftsWoche Německo 

World Economic Outlook USA 

Zbierka zákonov SR Slovensko 

Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik Německo 
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ROČENKY 
 

NÁZEV ZEMĚ 

Balance of Payments Statistics Yearbook USA 

International Financial Statistics Yearbook USA 

National Accounts Statistics USA 

OECD Revenue Statistics Francie 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky Slovensko 
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