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Vážení čtenáři, 
 

dostáváte do  rukou další  číslo našeho periodika, které 
Vám  přináší  aktuální  informace  z širokého  spektra  českých  a 
zahraničních odborných časopisů.   

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

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

 
V  tomto  čísle  jsou  z českých  titulů        podchycena 

např.  témata:    cílování  inflace  v ČR  (v  angl.  jazyce),     územní 
rozpočty  (změny  v pravidlech),  veřejný  rozpočet  2009,  státní 
dluh  v ČR  a  jeho  financování,  oprávněnost  pomoci  státu 
odvětvím národního hospodářství (bankovnictví a pojišťovnictví 
v letech  1990‐2006),  finanční  vzdělávání, burzy  (BCPP  a RM  –
Systém) v ČR,  právní úprava boje proti korupci, výsledky auditu 
hospodaření  EU  v roce  2007  a    nový  zákon  o  pojišťovnictví 
(prováděcí předpisy).  

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     
např.  na    články  v angličtině,  týkající  se    nové  podoby 
hospodářských  ukazatelů  (zlepšení  standardního HDP),  příčin 
nestabilnosti financí a její nápravy, fiskální reformy ve střední a 
východní  Evropě  z  pohledu    politické  ekonomie,  dále  světové 
hospodářské  situace  (2009)  a  dopadů  velkých  demografických 
změn  v NSR  na místní  správu.    Z německy  psaného  tisku  pak  
doporučujeme statě k  hospodářské etice a terciárnímu  sektoru, 
záchranným  balíčkům    německé  spolkové  vlády,    investičním 
fondům a investorům, hodnocení 10 let měnové unie a zavedení 
eura,  podpoře  obnovitelných  energií,  nové  dani  dědické 
v Německu  a    mzdové  politice  (minimální  mzda).  Neméně 
zajímavý  je  článek  ze  slovenského  tisku  týkající  se  ekonomiky 
obrany státu. 

 
V další  části    Informací  Vám  nabízíme  překlady 

z německého  tisku:  Ústava  zakáže  stínové  rozpočty  (režim 
kontroly dodržování hranice zadlužení) a Kdo koho vyvlastňuje 
(Hypo Real Estate). 
 Kromě pravidelné  rubriky Upozornění  (nová periodika 
v Odborné  knihovně  MF)  je  částí  tohoto  čísla  Přehled 
monitoringů  zpracovávaných  odd.  Finanční  a  ekonomické 
informace pro pracovníky MF. 
  Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co 
potřebujete.       

     
  Mgr. A. Sahánková 

       VO 303 
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UPOZORNĚNÍ 
 
 
 
 
Nové časopisy v Odborné knihovně MF 
 
 
Současná Evropa a Česká republika 

Odborné  periodikum  se  zaměřuje  na  všechny 
aspekty  procesu  evropské  integrace  a  postavení 
České  republiky  v Evropské  unii.  Publikuje 
původní  studie  a  diskusní  příspěvky  českých  a 
zahraničních  autorů,  zprávy  z vědeckého  života, 
dokumenty, recenze a anotace. 
Vyd.:  Praha,  Centrum  evropských  studií  Vysoké 
školy ekonomické (1996) – 
Periodicita: 2x ročně 
 
 
FINMAG – Finanční magazín 

Časopis se věnuje finančnímu poradenství, přináší 
běžné  ekonomické  zpravodajství.  Články  se 
zabývají  aktuálními  ekonomickými  tématy, 
pojišťovnictvím,  investičními  nástroji,  ochranou 
klientů, investováním, fondy, bydlením atd. 
Vyd.: Praha, Partners  for Life Planning 2008 –  
Periodicita: 12x ročně 
 
 
PPP – bulletin 

Čtvrtletní  zpravodaj  informuje  o  aktuálních 
projektech,  legislativě,  konferencích  a 
zajímavostech z prostředí  spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru (public private partnership – 
PPP) z České republiky i zahraničí. 
Vyd.: Praha, Asociace PPP 2005 –  
Periodicita: 4x ročně 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media Monitoringy 

Na  stránkách Odborné  knihovny MF  je  pro Vás 
připraven speciální monitoring na téma   Rovnost 
mužů    a  žen, který naleznete  v sekci Monitoring 
médií a na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring. php 
 
 
Media monitoringy  zpracovávané  oddělením 
Finanční a ekonomické informace  
 
Připravili  jsme  pro  Vás  přehled  monitoringů 
zpracovávaných  naším  oddělením      na  základě 
požadavků  pracovníků  MF.    Naleznete  jej  na 
konci tohoto čísla.  
 
Monitoring  obsahuje  výběr  plných  textů  článků 
nebo  faktografické  údaje  vyhledané  podle 
zvolených  klíčových  slov.    Články  jsou  zasílány      
v  dohodnuté periodicitě.   
 
V případě  Vašeho  zájmu  o  některé  z uvedených 
témat Vám budeme daný monitoring rádi zasílat.  
Stačí    kontaktovat    příslušného    rešeršéra 
uvedeného u vybraného monitoringu.  
 
Můžeme  pro  Vás  připravit  nový monitoring  dle 
Vašich  požadavků.    Stačí  vyplnit  formulář 
„Požadavek na informační služby“ – šablony word 
a  zaslat  jej  na  adresu knihovna@mfcr.cz
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Daně 
 
Frank Hechtner, Jochen Hundsdoerfer, Christian Sielaff 
Belastungsverschiebungen durch das Familienleistungsgesetz : Kindergelderhöhung sowie 
Änderungen bei Kinderbetreuungskosten und haushaltsnahen Dienstleistungen 
Přesun zátěže v zákoně o rodinných přídavcích : zvýšení příspěvku na děti a změny u nákladů 
na péči o děti a u služeb souvisejících s domácností 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 2, S. 55-65 
Příspěvek informuje o zvýšení příspěvku na děti a nezdanitelné částky na dítě v nové úpravě zákona    
o rodinných dávkách (2008) v Německu. Dále upozorňuje na nová pravidla pro odpočet nákladů na 
péči o děti podmíněných výdělečnou činností (§ 9c zákona o dani z příjmů) a o daňových úlevách pro 
služby související s domácností (§ 35a zákona o dani z příjmů). Z uvedeného zjišťuje, k jakým 
přesunům daňové zátěže v důsledku těchto změn dochází. - Pozn. 
 
Peter Thelen 
Bürger bekommen fast 20 Milliarden Euro 
Občané dostanou téměř 20 miliard eur 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 9 (14.1.2009), S. 3 
Předpokládané úlevy pro německé občany vyplývající z konjunkturálního balíku II, tj. v oblasti daně  
z příjmů, nemocenského pojištění, příspěvků na dítě (Kinderbonus). V tabulce přehled výše finančního 
přínosu pro rodinu s dětmi/bez dětí v letech 2009/2010 v jednotlivých příjmových skupinách. 
 
Anna Teklá 
Daň z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2009 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2009, č. 2. Rubrika: 4 - Majetkové a převodové daně, daň 
silniční a spotřební daně, s. 1-34 
K novele zákona o dani z nemovitostí (s účinností od 1. ledna 2008) a k souvisejícím právním 
předpisům. V dalším textu o předmětu daně z pozemků, o pozemcích (zemědělské pozemky, pozemky 
hospodářských lesů, rybníků, ostatní), o předmětu daně ze staveb, o základu daně, o poplatníkovi daně 
z pozemků, o problematice spoluvlastnictví, o osvobození od daně, o registrační povinnosti, o podání 
daňového přiznání apod. Doplněno příkladem a vzorem vyplněného přiznání k dani z nemovitostí na 
zdaňovací období roku 2009. 
 
připravily Jana Skálová, Kateřina Krejčová a Veronika Kršková 
Daňové novinky 2009 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 4, střed. příl. (8 s.) 
Průvodce změnami, které v letošním roce čekají podnikatele v oblasti daní a účetnictví. Materiál 
nejprve radí těm, co podnikají jako právnické osoby a jako fyzické osoby, dále pak zaměstnavatelům. 
Závěr je věnován otázkám pojistného na sociální zabezpečení. Problematika je ilustrována na několika 
příkladech. 
 
Jan Čapek 
Daňové plánování ve spárech ducha zákona. 1. část 
Daňový expert, Sv. 4, (2008) č. 6, s. 17-24 
K problematice posuzování daňového plánování soudy a k aplikaci doktríny zneužití práva. Autor se 
nejdříve pokouší definovat základní pojmy - daňové plánování, vyhýbání se dani a zkrácení daně. Dále 
předkládá výklad pojmu vyhýbání se dani českými soudy. Zmiňuje judikaturu týkající se zastírání 
skutečného stavu, obcházení zákona a krácení daňové povinnosti jiným způsobem. - Pozn. 
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Klaus Friedrich 
Energiesteuern und erneuerbare Energien 
Energetické daně a obnovitelné energie 
Der Betrieb, Jg. 61, (2008) Nr. 49, S. 2674-2678 
K problematice zdanění obnovitelných energií v Německu, začlenění obnovitelných energií do zákona 
o zdanění elektřiny (StromStG), do zákona o zdanění energií (EnergieStG) s přihlédnutím ke 
spolkovému zákonu o ochraně před imisemi (BImSchG) a k zákonu o obnovitelných energiích (EEG). 
Kritéria osvobození od daně podle zákona StromStG, předmět daně a daňové zvýhodnění dle zákona 
EnergieStG. - Pozn. 
 
Gesetz zur Modernisierung und Entbürokratisierung des Steuerverfahrens 
(Steuerbürokratieabbaugesetz) : vom 20. Dezember 2008 
Zákon o modernizaci a odbyrokratizování daňových řízení : z 20. prosince 2008 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2008, Nr. 63, S. 2850-2858 
Znění zákona o modernizaci a odbyrokratizování daňových řízení v Německu schváleného Spolkovým 
sněmem dne 20. prosince 2008. 
 
Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erbschaftsteuerreformgesetz - 
ErbStRG) : vom 24. Dezember 2008 
Zákon o reformě právní úpravy dědické daně a oceňování (zákon o reformě dědické daně - 
ErbStRG) : z 24. prosince 2008 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2008, Nr. 66, S. 3018-3082 
Znění zákona o reformě daně dědické a oceňování v Německu z 24. prosince 2008.  Mění dosavadní 
ustanovení zákona o dani dědické a darovací (Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz) a zákona  
o oceňování (Bewertungsgesetz), včetně příloh o zjišťování hospodářské hodnoty oceňovaných statků. 
 
Bert Losse 
Homöopathische Dosis 
Homeopatické dávkování 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 1-2, S. 20-21 
Daňová a odvodová zátěž německých občanů v roce 2009, v tabulce detailní porovnání daňového 
břemene v letech 2008/2009 u tří vzorových typů domácností. 
 
Martin Six 
Hybrid finance and double taxation treaties 
Hybridní finanční nástroje a smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 1, p. 22-25 
Podnikové finance se tradičně rozdělují na vlastní kapitál a dluh, což ovšem nevystihuje plně velkou 
rozmanitost finančních nástrojů. Hybridní finanční nástroje obsahují prvky jak vlastního kapitálu, tak 
dluhu. Z daňového pohledu je rozhodující klasifikace hybridních nástrojů v jedné nebo druhé 
kategorii. V článku se rozebírají okolnosti, za nichž výnos z hybridního finančního nástroje může nebo 
musí být kvalifikován jako buď dividenda nebo úrok podle smluv o zamezení dvojího zdanění 
nezávisle na režimu uplatňovaném v domácím právu smluvních států. - Pozn. 
 
Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009) : vom 19. Dezember 2008 
Daňový zákon na rok 2009 (JStG 2009) : z 19. prosince 2008 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2008, Nr. 63, S. 2794-2845 
Znění německého daňového zákona na rok 2009 schváleného Spolkovým sněmem dne 19. prosince 
2008. Obsahuje změny daňových předpisů a prováděcích nařízení z fiskální sféry platné v Německu    
v roce 2009. 
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Lenka Fialková 
Jak si poradit s formulářem : daňové přiznání 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 3, s. 56-57 
Ke změnám ve zdaňování příjmů fyzických osob, které přinesl rok 2008, a k jejich vlivu na 
zjednodušení tiskopisu pro daňové přiznání. Porovnání slev na dani v roce 2007 a 2008, podání 
daňového přiznání, výjimky. 
 
Walter Niermann 
JStG 2009 und Steuerbürokratieabbaugesetz: Änderungen bei der Arbeitnehmerbesteuerung 
Daňový zákon pro rok 2009 a zákon o redukci daňové byrokracie: změny ve zdanění 
zaměstnanců 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 4, S. 138-140 
Přehled změn v oblasti daně ze mzdy v Německu, které vyplývají z daňového zákona pro rok 2009 a 
ze zákona o redukci daňové byrokracie; jedná se např. o pohled daňového zákona pro rok 2009 na 
plnění zaměstnavatele v oblasti prevence zdravotních rizik u zaměstnanců nebo nezdanitelné převody 
hodnot z časového konta práce nebo zavedení faktorové metody v případě odpočtů daně ze mzdy 
(kombinace více/méně zvýhodněných daňových tříd zaměstnaných manželů) a také redukci v oblasti 
povinných hlášení zaměstnavatele finanční správě k dani ze mzdy. Doplněno příklady. - Pozn. 
 
Christina Ramthun 
Mitnahme-Effekt 
Daňový efekt jídla s sebou 
WirtschaftsWoche, Jg. 2008, Nr. 50, S. 16 
Omezení daňových úniků v Německu. Krátce k návrhu Spolkového účetního dvora na sjednocení 
DPH v oblasti gastronomie, což by mělo omezit podvody s hlášením základní a snížené DPH (jídlo 
konzumované v restauraci/jídlo s sebou) a přispět fiskálu cca 800 mil. eur. 
 
Jochen Lüdicke, Alexander Fürwentsches 
Das neue Erbschaftsteuerrecht 
Nové právo daně dědické 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 1-2, S. 12-18 
Rekapitulace k nové dani dědické v Německu, přehled hlavních změn ve zdanění podnikového 
majetku a předpisů upravujících úlevy/osvobození od daně dědické (např. udržení stanoveného limitu 
celkové sumy vyplacených mezd po dobu sedmi let po převzetí/zdědění podniku); vysvětlení ke 
snížení daně z příjmů v případě příjmů zatížených daní dědickou. Výpočet daně, daňové sazby, 
stanovení daně. - Pozn. 
 
Rainer Hartmann 
Neuregelung des Steuerabzugs bei Honorarzahlungen an beschränkt steuerpflichtige Künstler 
durch das JStG 2009 
Nová úprava daňového odpočtu u honorářů vyplácených umělcům s omezenou daňovou 
povinností na základě daňového zákona pro rok 2009 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 5, S. 197-201 
Daňový režim uměleckých honorářů v Německu (+ přiblížení práva EU), stará a nová právní úprava; 
uplatňování rozdílných daňových tarifů při odpočtu daně u zdroje. K případu Scorpio. - Pozn. 
 
Miroslava Nováková 
Nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2009, č. 1. Rubrika: 11 - Daň z přidané 
hodnoty, s. 1-26 
Autorka seznamuje s novým formulářem přiznání k dani z přidané hodnoty. Nejprve představuje 
změny zřejmé na první pohled, dále pak novinku, kterou je kód zdaňovacího období následujícího 
roku. V dalším textu podrobně komentuje jednotlivé řádky přiznání. Příspěvek doplňuje příklad a 
vyplněný vzor přiznání k DPH. 
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Anouc van den Berg van Saparoea 
Optimizing the interest deduction rules - a never-ending story 
Optimalizace pravidel pro srážení úroků - nekonečný příběh 
European taxation, Vol. 49, (2009) No. 1, p. 3-10 
Článek podává přehled o současném vývoji v oblasti omezení srážek z úroků v Nizozemsku, Německu 
a Velké Británii a porovnává rozdílné režimy těchto zemí s cílem najít optimální postup, který by 
zabránil zneužívání platné daňové legislativy. - Pozn. 
 
Zdeněk Morávek 
Položka snižující základ daně u neziskových subjektů 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 2, s. 24-29 
Stanovení základu daně u neziskových subjektů, pravidla pro stanovení výše a uplatnění odpočtu, 
příklady snižování základu daně. Dodanění neuplatněného odpočtu. 
 
Gabriel Beer 
Príliš veľa tajností 
Trend, 2009, č. 4, s. 18 
Zpoplatnění silnic v SR; hodnocení vítěze tendru na zavedení mýtného systému v SR, podmínky 
prováděcí a provozovatelské smlouvy. NDS, Santoll, Ibertax, Sky-Toll. 
 
Stephen Smith 
Restraining the golden weed: taxation and regulation of tobacco 
Omezování zlatonosné rostliny: zdanění a regulace tabáku 
FinanzArchiv, Vol. 64, (2008) No. 4, p. 476-507 
Příspěvek rozebírá hlavní ekonomické aspekty týkající se zdanění tabáku a tabákových výrobků. Dále 
sleduje vzájemný vztah mezi daňovou politikou a restrikcí spojenou s tabákovými výrobky. Vymezuje 
definici a měření externích nákladů kouření a zkoumá vliv těchto nákladů na zdanění tabáku a 
regulaci. - Pozn. -- Příspěvek ze sympozia o zdanění a regulaci alkoholu, tabáku a hazardních her 
konaného pod záštitou Evropské komise v září 2007. 
 
Markus F. Huber and Lionel Noguera 
Second corporate tax reform in Switzerland 
Druhá reforma korporační daně ve Švýcarsku 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 2, p. 74-76 
1. ledna 2009 vstoupila ve Švýcarsku v platnost nová daňová opatření, která mají snížit celkové 
daňové břemeno korporací, osob samostatně výdělečně činných a malých podniků prostřednictvím 
specifických ustanovení týkajících se daně z příjmu, kolkovného a srážkové daně. 
 
Stav a vývoj daňových a celních příjmů k 31.10.2008 
Clo-douane, Sv. 42, (2008) č. 12, s. 6-7 
Celní a daňové příjmy CS k 31.10.2008; DPH, spotřební daň (SPD), vratky, cla, správní poplatky, 
příjmy dělené správy, dovozy. 
 
Jürgen Plenker, Heinz-Willi Schaffhausen 
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen ab 2009 
Daňové úlevy pro domácnosti od roku 2009, které pro své potřeby využívají pracovní poměry, 
služby a řemeslné práce 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 5, S. 191-197 
Ke změnám resp. daňovým úlevám z titulu § 35 německého zákona o dani z příjmů, které se od 
1.1.2009 vztahují na činnosti, služby a řemeslné práce využívané v domácnosti. Propočty/daňové 
úlevy na příkladech z praxe: zaměstnanecký poměr (malý úvazek výpomocné síly v domácnosti bez 
povinnosti pojištění), pečovatelské/ošetřovatelské služby s povinností sociálního pojištění, 
řemeslné/modernizační práce atd. - Pozn. 
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Michael Broer 
Steuerstandort Deutschland - attraktive Bandbreite der Unternehmensteuerbelastung für 
Kapitalgesellschaften in deutschen Gemeinden 
Daňová lokalita Německo - atraktivní rozsah daňové zátěže pro kapitálové společnosti                 
v německých obcích 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2008, Nr. 12, S. 47-54 
Příspěvek hodnotí výši nominálního daňového zatížení zisků kapitálových společností (celkového a 
živnostenské daně) v Německu, příp. výši podílu připadajícího na obce. Sleduje výši a rozložení 
tohoto zdanění též ve srovnání s dalšími státy EU a zvažuje jeho atraktivnost pro rozhodování o volbě 
místa podnikání. Německý systém zdanění zisků podniků charakterizuje jako flexibilní, výkonný a 
zaměřený na soutěž, umožňující kombinaci výhod. - Pozn. 
 
Daniel Gutmann, Stéphane Austry and Pierre Le Roux 
Tax treatment of foreign pension funds 
Daňový režim zahraničních penzijních fondů 
European taxation, Vol. 49, (2009) No. 1, p. 21-28 
V článku se rozebírá rozhodnutí pařížského správního odvolacího soudu v případu Ministr financí 
versus Fondation Stichting Unilever Pensioenfonds Progress  (případ 06-3370), kdy soud rozhodl, že 
režim uplatňovaný na francouzské penzijní fondy podle domácího daňového práva by se měl 
vztahovat i na zahraniční neziskové organizace stejné povahy. - Pozn. 
 
Michael Langer 
Umsatzsteuerliche Änderungen im Jahressteuergesetz 2009 und Steuerbürokratieabbaugesetz 
Změny v DPH, které přináší daňový zákon pro rok 2009 a zákon o snižování daňové byrokracie 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 6, S. 247-253 
Přehled úlev a osvobození od DPH v Německu od 1.1.2009 na základě daňového zákona pro rok 2009 
a zákona o redukci daňové byrokracie;  podrobně ke změnám např. v sociální oblasti (nemocnice, 
léčitelská povolání, pečovatelské výkony) a daňové správy (úlevy při vystavování faktur či při hlášení 
o DPH) atd. Příklady aplikace. - Pozn. 
 
Birgit Weitemeyer 
Verdeckte Gewinnausschüttungen bei der öffentlichen Hand nach dem JStG 2009 und die 
Schranken des europäischen Beihilfenrechts 
Skryté výplaty zisku veřejnoprávního sektoru podle daňového zákona na rok 2009 a hranice 
evropského podpůrného práva 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 1, S. 1-15 
Autorka se zabývá novou úpravou daňového zákona na rok 2009 (JStG 2009) týkající se vyloučení 
aplikace norem o skryté výplatě zisku pro určité veřejnoprávní podniky s trvalými ztrátami danými 
povahou obecně prospěšné činnosti (např. u podniků městské hromadné dopravy, likvidace odpadu 
ap.). Zkoumá, zda tato zvláštní úprava představuje změnu v dosavadním posuzování státní pomoci, a 
to zejména z evropského pohledu kontroly státních dotací a hospodářského zvýhodnění. - Pozn. --      
K tématu viz též další příspěvek tohoto čísla časopisu Die Neuregelung des steuerlichen Querverbunds 
durch das JStG 2009 (Nová úprava daňového propojení - Querverbund - v daňovém zákoně na rok 
2009) na s. 15-22. 
 
Alexander v. Wedelstädt 
Wichtige Änderungen der Abgabenordnung durch das Jahressteuergesetz 2009 und das 
Steuerbürokratieabbaugesetz 
Významné změny odvodového řádu v důsledku daňového zákona pro rok 2009 a zákona ke 
snižování daňové byrokracie 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 3, S. 84-86 
Přehled změn a doplňků, které do německého odvodového řádu přináší daňový zákon pro rok 2009 a 
zákon ke snižování daňové byrokracie. Jde především o: změnu v oblasti veřejně prospěšných 
organizací (realizace daňově zvýhodněného účelu v zahraničí), možnost přenosu vedení 
elektronického účetnictví do jiné země EU příp. evropského měnového prostoru (podmínkou je 
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schválení příslušného FÚ a dohoda o vzájemné právní pomoci), formu a obsah elektronického 
daňového přiznání (začne platit pro zdaňovací období po 31.12.2010) aj. - Pozn. 
 
R.I. Bekkin 
Zakjat: nalog ili religioznaja objazannost'? 
Zakah: daň nebo náboženská povinnost? 
Finansy, Sv. 2008, No. 11, s. 35-39 
K problematice muslimské daně zakah: praxe jejího vybírání v různých zemích; nejednoznačnost 
výkladu, co všechno patří mezi daně podle islámského práva. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Změny ve zdaňování finančního pronájmu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 1, s. 1-5 
Finanční pronájem do konce roku 2008 a v roce 2009 (dle zákona o dani z přidané hodnoty). 
Problematika je ilustrována na několika příkladech. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 3/2009  
Odpisování - změny. Zdanění příjmů zemědělců. Odčitatelné položky v daňovém přiznání FO za rok 
2008. Reklama a prezentace. Rezervy na opravy. Dodání zboží a převod nemovitostí. Pořízení zboží 
ze států EU. Dotazy z praxe k DPH. Zrušení osvobození od daně z nemovitostí. Dotazy z praxe k dani 
z nemovitostí. Komisionářská smlouva z hlediska daně z příjmů. 
 
 
Daňové a účetní poradenství 
 
č. 5-6/2009  
K aktuálním dotazům k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zdravotní a sociální pojištění 
a zdanění brigád. Místní poplatky. Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a průměrné ceny 
pohonných hmot platné od 1.1.2009. Ochrana mzdových nároků zaměstnanců. Změny 
v nemocenském pojištění už neplatí. 
 
č. 7-8/2009  
K aktuálním dotazům k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Nejčastější důvody pro 
prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti. Místo výkonu práce - pravidelné pracoviště.  
 
č. 9-10/2009  
K aktuálním dotazům k dani z příjmů fyzických osob. Zdravotní pojištění OSVČ 2008, 2009             
(ve zkratce). OSVČ jako vedlejší činnost - sociální pojištění 2008 (2009). K novému přiznání k dani 
z přidané hodnoty. Určení sazby daně při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu. Pohled do 
Černé kroniky aneb z příběhů kontrolních. Nejčastější chyby a omyly v personální práci (1). 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 4/2009  
Daňová ztráta v daňovém přiznání fyzické osoby za rok 2008. Spolupracující OSVČ a obrat pro 
registraci k DPH. DPH - prezentace a prodej výrobků v EU. Jak zúčtovat závazek za účastníky 
sdružení? Zařazení automobilu do obchodního majetku v případě FO uplatňující výdaje paušálem. 
Může si zaměstnanec uplatnit slevu  na zletilé dítě s příjmem z pronájmu? Jak se bude počítat 
zdravotní a sociální pojištění za rok 2008 pro OSVČ? 
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č. 5/2009  
Zajištění daně v roce 2009. Technické zhodnocení nebo oprava a udržování majetku. Havarijní 
pojištění a referentské zkoušky při použití soukromého automobilu. Technické zhodnocení na 
pronajatém majetku, uvedení do původního stavu.  
 
Příloha k č. 5/2009 
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Vzorově vyplněný formulář k DPFO za rok 2008. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Martin Summer 
Die Finanzkrise 2007/08 aus der Perspektive der ökonomischen Forschung 
Finanční krize 2007/08 z pohledu ekonomického výzkumu 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 4. Q., S. 91-107 
Studie zkoumá, zda v oblasti ekonomické vědy a výzkumu existují strukturální deficity, které stojí      
v cestě hlubšímu analytickému pochopení aktuální finanční krize. I když existuje řada výzkumných 
prací věnovaných specifickým aspektům aktuálních krizových mechanismů, jejich proniknutí do 
hlavního proudu makroekonomie a financí je zatím mizivé. - Pozn. 
 
John Thornhill 
A measure remodelled 
Nová podoba kritéria 
Financial Times, Vol. 2009,  No. 36910 (28.1.2009), p. 7 
Většina expertů se shoduje na tom, že běžně užívaný ukazatel, hrubý domácí produkt, není dokonalým 
měřítkem. Proto má komise složená z významných ekonomů a vedená nositeli Nobelovy ceny 
Stiglitzem a Senem předložit v dubnu zprávu, jak zdokonalit hospodářské účetnictví. Cílem je 
poskytnout data, která by brala v úvahu i takové faktory, jako je poškození životního prostředí a 
kvalita života. Stiglitzova a Senova komise se zaměřila na tři hlavní otázky: jak zlepšit standardní 
HDP; jak začlenit nová měřítka ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti do dat; a jak 
navrhnout nové ukazatele pro hodnocení kvality života. Otázkou rovněž je, zda vytvořit něco jako 
"index štěstí" založený na průzkumech veřejného mínění. 
 
Out of Keynes's shadow : Irving Fisher 
Pryč z Keynesova stínu : Irving Fisher 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8618, p. 72-73 
Věnováno významnému americkému ekonomu Irvingu Fisherovi, kterého později zastínil jeho britský 
současník John Maynard Keynes. Fisher nicméně položil základy větší části moderní monetární 
ekonomie a jeho myšlenky nabývají v souvislosti se současnou krizí nového významu. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Mark E. Plotkin 
After the storm 
Po bouři 
The Financial regulator, Vol. 13, (2008) No. 3, p. 36-44 
Rekapitulace průběhu finanční krize v USA; budoucnost finanční regulace - konsolidace systému; 
regulace složitých finančních nástrojů, ratingových agentur, zajištěných fondů a hypotečních 
produktů. 
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Dušan Hradil 
Bez finančně gramotných klientů to nepůjde 
Pojistné rozpravy, 2008, č. 23, s. 16-25 
K úloze Ministerstva financí při ochraně spotřebitele na finančním trhu. Finanční vzdělávání jako pilíř 
ochrany spotřebitele, koordinované finanční vzdělávání na mezinárodní úrovni, finanční gramotnost 
českých občanů, ke "Strategii finančního vzdělávání" a k definici finanční gramotnosti. Doplněno 
příkladem standardu finanční gramotnosti žáka základní školy. 
 
Roger Blitz 
A better hand : online gambling 
Lepší karta : sázení online 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36916 (4.2.2009), p. 7 
Sázení online zažívá velký rozmach. V článku se analyzuje situace na trhu v Evropě a USA, je 
zmíněna příslušná legislativa. 
 
Eric Bonse, Andrea Cünnen 
Brüssel sorgt sich um Stabilität der Euro-Zone 
Brusel se obává o stabilitu eurozóny 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 16 (23.1.2009), S. 6 
K vývoji (poklesu) bonity v zemích eurozóny (EZ), které z důvodu masivních záchranných balíků 
enormně navyšují své dluhy. Nárůst úrokových rozdílů mezi jednotlivými zeměmi EZ; úvaha              
o společné půjčce pro země EZ, což by sjednotilo úrokové náklady (slabé země jako Portugalsko by 
pak na úrocích ušetřily, silné země jako Německo by naopak musely platit více). Přehled 
dlouhodobého ratingu zemí EZ stanoveného agenturou S&P. 
 
Sven Afhüppe, Frank M. Drost 
Bund arbeitet an Soffin-Korrektur 
Německo pracuje na korektuře zvláštního fondu ke stabilizaci finančního trhu 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 7 (12.1.2009), S. 28 
Soffin, 3pilířová struktura státní pomoci pro německý bankovní sektor zasažený finanční krizí. 
Schéma organizace Soffin. 
 
Tomáš Holub 
Causes of deviations from the CNB's inflation targets : an empirical analysis 
Příčiny odchylek od inflačních cílů ČNB : empirická analýza 
Finance a úvěr, Vol. 58, (2008) No. 9-10, p. 425-433 
Empirická analýza faktorů způsobujících odchýlení od inflačních cílů ČNB v průběhu prvních deseti 
let inflačního cílování v České republice. Za nejvýznamnější faktor, který je důvodem krátkodobé 
odchylky od sledovaných inflačních cílů, vyhodnotila analýza šoky v oblasti zemědělských výrobních 
cen. Ve střednědobém pohledu jsou důležitým faktorem směnné kurzy. - Pozn. - K tématu cílování 
inflace v ČR viz též další příspěvky tohoto čísla časopisu s tématem 10 years of Czech inflation 
targeting. 
 
Tim Leunig 
Co-ordinated inflation could bail us all out 
Koordinovaná inflace by pomohla z nesnází nám všem 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36926 (16.2.2009), p. 7 
Při řešení současné krize by světové ekonomice mohla prospět krátkodobá a předem oznámená mírná 
inflace. Zvýšení inflace o dva procentní body navíc na období pěti let by mělo mnoho výhod pro 
vlády, firmy, domácnosti i banky. 
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James Mackintosh 
Cut down to size? 
Odkázat do patřičných mezí? 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36896 (12.1.2009), p. 7 
Pro mnoho zajištěných fondů byl rok 2008 ten nejhorší za necelé tři dekády jejich existence - ztráty 
dosáhly 18,3 %. Odvětví je postiženo panikou investorů, obtížným půjčováním i skandálem kolem 
finančníka Madoffa. Svým dílem přispěli i regulátoři, když byly po krachu Lehman Brothers dočasně 
zakázány "prodeje nakrátko". 
 
Christof Roche 
Europa nimmt neuen Anlauf für eine einheitliche Finanzaufsicht 
Evropa se ještě jednou pokusí o jednotný dohled nad finančními trhy 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 1, S. 16-17 
Autor upozorňuje na další pokus o sjednocení finančního dohledu v rámci Evropské unie vyvolaný 
praktickými nedostatky v podmínkách finanční krize. Nová struktura dohledu by měla lépe zohlednit 
nárůst globálních úvěrových institucí a zajistit užší koordinaci a propojenost národních orgánů             
i orgánů EU pověřených dohledem. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., z 31. prosince 
2008. 
 
Céline Choulet, Laurent Quignon 
European banks: support plans to be tested by the recession 
Evropské banky: podpůrné plány otestuje recese 
Conjoncture, Vol. 2009, No. 1, p. 3-23 
Příspěvek rekapituluje akce na podporu evropských bank dohodnuté na summitu v Paříži dne 12. října 
2008. Ukazuje nejčastější metody státních podpor - rekapitalizaci, poskytnutí garancí na pohledávky a 
pojištění rizik - a přehledně představuje i jejich národní varianty. - Pozn. 
 
Stephan Barisitz, Sándor Gardó 
Financial sector development in Serbia: closing ranks with peers 
Vývoj finančního sektoru v Srbsku: dohánění regionálních partnerů 
Focus on European economic integration, 2008, No. 2, p. 94-119 
Příspěvek analyzuje vývoj srbského finančního trhu (zejména bankovnictví) od roku 2002 po 
současnost. Sleduje např. vytváření a  vývoj legálního bankovního rámce, bankovní dohled, strukturu 
aktiv a ziskovost, restrukturalizaci bank, roli zahraničních bank a přímých zahraničních investic aj. 
Kromě bankovního sektoru se věnuje též pojišťovnictví a dalším segmentům finančního trhu. - Pozn. 
 
Financial stability 2008 
Finanční stabilita 2008 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 82, (2008) Spec. Issue, p. 2-53 
Zpráva finské centrální banky o finanční stabilitě finské ekonomiky v roce 2008. Analyzuje vývoj 
jednotlivých sektorů finského finančního trhu se zaměřením na dopady světové finanční krize a na 
opatření centrální banky na obnovu stability systému. - Pozn. 
 
From torrent to trickle : sovereign-wealth funds 
Od proudu ke slabému pramínku : suverénní fondy 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8615, p. 74-76 
V důsledku krize se zdá, že význam státních (suverénních) fondů byl přeceňován. Fondy utrpěly velké 
ztráty a došlo ke změně priorit. Některé země, jako Rusko, čerpají ze svých rezerv, aby chránily svou 
měnu před odlivem kapitálu, jiné zase nakupují podíly v domácích bankách, aby je podpořily. Fondy 
jsou také mnohem opatrnější ve svých investicích. 
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Geithner engages crisis on many fronts 
Geithner útočí na krizi na mnoha frontách 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36922 (11.2.2009), p. 2 
Americký ministr financí přišel s nákladným programem, který by měl obnovit úvěrové toky.             
V článku se rozebírá, co bude tento plán znamenat pro banky, úvěrové trhy a trh s bydlením a také 
které body opomíjí. - Viz i článek na s. 11 pod názvem Why Obama's new Tarp will fail to rescue the 
banks. 
 
Walter Waschiczek 
Gibt es Hinweise auf eine Kreditklemme in Österreich? 
Existují v Rakousku známky úvěrové nouze? 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 4. Q., S. 40-57 
Studie analyzuje statistická data o vývoji úvěrů pro podnikatelský sektor v Rakousku a zjišťuje 
projevy úvěrové nouze. Výsledky dokládají, že od počátku krize v létě 2007 bylo udělování úvěrů 
omezováno v důsledku zhoršených podmínek refinancování na mezibankovním trhu. Dostupná data 
(do podzimu 2008) umožňují zatím hodnotit efekty krize na poptávku po úvěrech jen nepřímo. - Pozn. 
- K tématu viz též navazující studii C. Jobsta a C. Kwapila  Die Zinsweitergabe österreichischer 
Banken - Auswirkungen der Finanzkrise (Předávání úvěrových nákladů rakouských bank - dopady 
finanční krize), odhadující další vývoj úroků, na s. 58-72. 
 
Michael Detering 
Die gläserne Bank 
Průhledná banka 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 8 (13.1.2009), S. 27 
GLS-Bank (orientace na ekologické, sociální a kulturní projekty); přiblížení neobvyklé koncepce 
úvěrové/investiční transparentnosti. Přípustnost praxe adresného zveřejňování poskytnutých úvěrů      
z pohledu ochrany dat. 
 
Edward Carr 
Greed-and fear : a special report on the future of finance 
Chamtivost a strach : zvláštní zpráva o budoucnosti financí 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8615, centr. sect. (p. 3-24) 
Konec zlatého věku financí a jeho příčiny; proč jsou finance tak nestabilní; finanční trhy a omylnost 
matematických modelů; finanční regulace; jak postupovat při nápravě trhů. - Viz i článek na s. 11 pod 
názvem Inside the banks. 
 
Growing insecurities : the Securities and Exchange Commission 
Stále větší nejistota : Komise pro cenné papíry a burzy 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8614, p. 66 
Důvěra v americký úřad pro dohled nad finančními trhy (SEC) je otřesená. S výměnou na nejvyšším 
postu SEC lze očekávat i regulatorní změny. - 22. ledna 2009 byla jmenována předsedkyní SEC Mary 
Schapiro. 
 
Kateřina Šmídková, Aleš Bulíř, Martin Čihák 
Hits and misses: ten years of Czech inflation targeting : introduction 
Výhry a prohry: deset let inflačního cílování v ČR : úvod 
Finance a úvěr, Vol. 58, (2008) No. 9-10, p. 398-405 
V souvislosti s desátým výročím zavedení inflačního cílování v ČR (v prosinci 1997) autoři analyzují 
a hodnotí tuto významnou změnu strategie měnové politiky ČNB. Upozorňují, že tento krok učinila 
ČNB jako první z transformačních ekonomik a že během prvních deseti let režimu inflačního cílování 
se inflace pohybovala většinou pod cílovanou úrovní a nikdy cíl nepřekročila. - Pozn.  
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Homeward bound : globalisation under strain 
Návrat domů : globalizace pod tlakem 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8617, p. 69-70 
Na banky je vyvíjen nátlak jak ze strany trhů, tak politiků, aby půjčovaly spíše doma než do zahraničí. 
Omezení půjček dokazují data z různých zemí. Tlak cítí i pobočky zahraničních bank. Důvodem je 
nedostatek kapitálu a stoupající úvěrové riziko, které se snadněji zvládá na domácím trhu. - Viz           
i článek na s. 9-10 pod názvem The return of economic nationalism. 
 
Zoltan Walko 
Housing loan developments in the Central and Eastern European EU member states 
Vývoj půjček na bydlení v členských zemích EU ze střední a východní Evropy 
Focus on European economic integration, 2008, No. 2, p. 73-82 
Příspěvek upozorňuje na značný nárůst půjček domácnostem ve většině zemí střední a východní 
Evropy s výrazným podílem půjček na bydlení. Zvažuje rizika spojená s tímto trendem pro 
ekonomickou a finanční stabilitu na příkladu deseti zemí SVE (členů EU) v období 2004-2007. - Pozn. 
 
Thomas Mirow 
How joint initiatives can rescue eastern Europe 
Jak společné iniciativy mohou zachránit východní Evropu 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36908 (26.1.2009), p. 11 
Prezident EBRD rozebírá dopad finanční krize na země východní Evropy a zmiňuje akční plán své 
instituce na pomoc zdravým bankám a podnikům v regionu. Zdůrazňuje nutnost koordinovaného 
postupu při řešení krize a význam pomoci EU. 
 
M. Kurm-Engels 
Hut ab vor der jungen Währung 
Klobouk dolů před mladou měnou 
Handelsblatt, Jg. 2008, Nr. 250 (29.12.2008), S. 28-29 
K 10. výročí založení měnové unie/zavedení eura; v grafu vývoj směnného kurzu euro/dolar v období 
1999-2008. 
 
Viktória Múčková, Eva Horvátová 
Hypotekárne bankovníctvo v Nemecku po prijatí novej legislatívy 
Ekonomický časopis, Sv. 56, (2008) č. 10, s. 987-1006 
V úvodu o vývoji legislativy v oblasti hypoték v Německu, podrobněji pak k zákonu o hypotekárních 
záložních listech z roku 2005. V dalším textu k systému záložních listů v německém hypotekárním 
bankovnictví, k charakteristice hypotekárních a komunálních úvěrů, k hypotekární křivce, k vývoji na 
německém trhu hypoték a na úvěrovém trhu apod. 
 
Juraj Antal, Michal Hlaváček, Tomáš Holub 
Inflation target fulfillment in the Czech Republic in 1998-2007 : some stylized facts 
Plnění inflačních cílů v České republice v letech 1998-2007 : vybraná upravená fakta 
Finance a úvěr, Vol. 58, (2008) No. 9-10, p. 406-424 
Příspěvek představuje vybraná upravená data týkající se plnění inflačních cílů v České republice         
v letech 1998-2007. V první části autoři rozebírají celkové makroekonomické podmínky režimu 
inflačního cílování v ČR a upozorňují na faktory, které na něj měly vliv. V druhé části porovnávají 
rozsah chybného cílování v ČR se zkušenostmi v jiných zemích s tímto režimem. - Pozn.  
 
Zdenka Cardová 
Jednotná evropská měna: co o ní víme? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 1, s. 33-35 
V úvodu přehledně o událostech, které předcházely zavedení eura ve státech EU (fungování 
Evropského měnového systému, tzv. Delorsova zpráva aj.). Dále o možných scénářích přijetí eura 
(např. tzv. madridský scénář, velký třesk či též Big Bang) a o národním plánu zavedení společné 
evropské měny v České republice. 
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Chris Giles 
King's faded realm 
Chřadnoucí Kingovo království 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36926 (16.2.2009), p. 5 
Analýza postavení britské centrální banky a jejího guvernéra Mervyna Kinga. Po deseti letech 
obdivované nezávislosti je zpochybňován postoj Bank of England ke krizi a banka je kritizována za 
tvrdý přístup k Northern Rock i za opožděné snížení úrokových sazeb. 
 
S. Aleksašenko 
Krizis-2008: pora stavit' diagnoz 
Krize r. 2008: je načase určit diagnózu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2008, No. 11, s. 25-37 
Současná finanční krize demonstruje reálný rozsah finanční globalizace. Krize postihla i Rusko, 
nicméně autor se zaměřuje na otázku, zda z ní lze obviňovat jen Spojené státy. Dochází k závěru, že 
americká krize byla jen "aktivačním činidlem", ale že nynější vývoj v Rusku je důsledkem vnitřních 
problémů ekonomiky. Nelze tedy počítat s tím, že se udrží stávající model hospodářského růstu. - 
Pozn. 
 
Jana Vavřinková 
Menili menu, nie cenu 
Trend, 2009, č. 3, s. 60-62 
Bankovní poplatky v SR po 1.1.2009 (vstup do eurozóny), porovnání nákladů na vedení běžného účtu 
v ČR, SR, Rakousku, Maďarsku a Polsku. SEPA. 
 
G. Fetisov 
Monetarnaja politika Rossii : celi, instrumenty i pravila 
Měnová politika Ruska : cíle, nástroje a pravidla 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2008, No. 11, s. 4-24 
Protikrizová opatření ruské vlády; inovační a protiinflační vektor hospodářské politiky Ruska; vnější a 
vnitřní podmínky provádění měnové politiky a zdůvodnění jejích cílů; limity měnové politiky             
v podmínkách globalizace; pravidla racionální úrokové politiky centrální banky a ministerstva financí. 
- Pozn. 
 
S.B. Pachomov 
Moskva kak mirovoj finansovyj centr : real'nost' i celevyje perspektivy 
Moskva jako světové finanční centrum : realita a cíle 
Finansy, Sv. 2008, No. 11, s. 63-67 
Otázka vzniku světového finančního centra v Moskvě: tři typy takových center, legislativa, dopady 
krize, otázka zdanění, nutnost přijetí státního programu rozvoje trhu finančních služeb v Rusku aj. 
 
Christian Ramthun, Andreas Große Halbuer, Cornelius Welp 
Die nächste Welle 
Příští vlna bude ještě dražší 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 6, S. 20-28 
K rozsahu státní pomoci bankovnímu sektoru v Německu, Soffin, avizo možného dalšího 
katastrofického vývoje; úkoly tzv. Bad-Banks. Britská/americká koncepce záchrany bank. 
 
John Gapper 
Nationalisation is not a panacea 
Znárodnění není všelékem 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36905 (22.1.2009), p. 9 
Americká i britská vláda čelí tlakům, aby nejen zachránily velké komerční banky, ale aby je                 
i znárodnily. Autor uvádí argumenty proti takovému postupu: mj. zmiňuje, že Gordon Brown si před 
třemi měsíci získal uznání za radikální a nákladnou intervenci, ale teď čelí trojí hrozbě bankovní, 
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měnové a fiskální krize. - K problematice viz i článek v The Economist, 24.1.2009, č. 8615, s. 78 pod 
názvem The spectre of nationalisation. 
 
Michael Taylor 
Needed: plumbers not architects 
Hledají se opraváři, ne architekti 
The Financial regulator, Vol. 13, (2008) No. 3, p. 25-30 
Současné představy, že se globální regulatorní systém nenávratně rozpadl, jsou chybné. Je třeba se jen 
zaměřit na potřebnou nápravu slabých míst. Nová brettonwoodská dohoda není zapotřebí a Basilej II 
by měl brzy nahradit jednodušší dokument. 
 
Tomáš Plhoň 
Není burza jako burza : kapitálové trhy 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 3, s. 66-67 
Od prosince 2008 má Česko dvě burzy - Burzu cenných papírů Praha a RM-Systém. Autor uvádí 
důvody, proč se musel RM-Systém proměnit v burzu (od 1.1.2009 vstupuje v platnost směrnice 
MiFID), a zamýšlí se nad tím, zda je u nás vůbec prostor pro dvě fungující burzy. Doplněno názory 
představitelů obou burz, údaji o činnosti RM-Systému v roce 2008 a srovnáním obchodování na 
pražské burze a v RM-Systému. 
 
Martin Gerth 
Nicht flüssig 
Nelikvidní 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 5, S. 90 
Přetrvávající nedostatečná likvidita brání otevření zmrazených fondů nemovitostí v Německu - trhy 
nemovitostí postižené finanční krizí neumožňují prodeje za dobrou cenu, navíc investiční zákon 
nepřipouští prodej pod tržní hodnotu, případný nouzový prodej dosud výnosných nemovitostí by 
přiměl k odchodu další investory, možnost financování půjčkou (do výše 50 procent hodnoty 
nemovitostí ve fondu) je limitována nepříznivým výhledem v cenách nemovitostí. 
 
Pavel Vantuch 
Nový zákon č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.    
[1. část] 
Právní fórum, Sv. 5, (2008) č. 11, střed. příl. (s. 33-48) 
Komentář k novému zákonu, který by měl zvýšit kontrolu nad některými aktivitami fyzických               
i právnických osob, které usilují o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.            
K problematice legalizace výnosů neboli praní peněz, k zákonu č. 61/1996 Sb., k přijetí zákona          
č. 253/2008 Sb. (účel nové úpravy). Dále k některým pojmům - povinná osoba, legalizace výnosů, 
financování terorismu, podezřelý obchod aj.  Základní povinnosti povinných osob, provádění 
identifikace, uchovávání informací, oznámení podezřelého obchodu. - Pozn. 
 
Pavel Vantuch 
Nový zákon č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.     
2. část 
Právní fórum, Sv. 5, (2008) č. 12, střed. příl. (s. 49-63) 
Komentář k novému zákonu, který by měl zvýšit kontrolu nad některými aktivitami fyzických              
i právnických osob, které usilují o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V této 
části příspěvku o kontrole povinných osob, o odkladu splnění příkazu klienta, o dalších povinnostech 
povinných osob, o výjimkách z povinnosti ohlašovat informace, o provozování peněžních poštovních 
služeb, o šetření podezřelého obchodu, o podání trestního oznámení, o mezinárodní spolupráci,            
o výkonu správního dozoru nad plněním povinností stanovených zmíněným zákonem, o povinnosti 
mlčenlivosti, o přeshraničních převozech atd. - Pozn. 
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S. Moisejev 
Politika podderžanija finansovoj stabil'nosti 
Politika podpory finanční stability 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2008, No. 11, s. 51-61 
Ruská vláda připravila soubor opatření, která by měla přispět k udržení stability finančního systému. 
Autor analyzuje vládní kroky a také návrhy Ruského svazu průmyslníků a podnikatelů, které rozvíjejí 
a dolaďují opatření státu. 
 
Lasse Pedersen and Nouriel Roubini 
A proposal to prevent wholesale financial failure 
Návrh, jak zabránit hromadnému finančnímu krachu 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36912 (30.1.2009), p. 11 
Finanční krize odhalila rizika spojená se zhroucením systémově významných finančních institucí. 
Autoři navrhují způsob, jak omezit tato rizika a snížit morální hazard související se záchranou bank a 
cenu za ni. Navrhují zavést nový systémový požadavek na kapitál a program systémového pojištění. 
Stávající bankovní regulace jako je Basilejská dohoda podle nich ignoruje systémové riziko, protože 
analyzuje riziko každé banky odděleně. 
 
Marie Staňková, Helena Sůvová 
Ratingové agentury 
Pojistné rozpravy, 2008, č. 23, s. 143-162 
K návrhu na zavedení regulace ratingových agentur v rámci EU. Identifikace problému v souvislosti    
s aktuálními potížemi na finančních trzích (hypoteční krize, dříve případ Enron a Parmalat). Role 
ratingových agentur (ratingu) na finančním trhu. Regulace a dohled nad ratingovými agenturami ve 
světě (USA, Austrálie), samoregulace agentur prostřednictvím IOSCO Kodexu pro ratingové agentury 
(2004) apod. Současná diskuse ke zmíněnému problému v příslušných institucích a mezinárodních 
organizacích. Různá doporučení (např. MMF, Financial Stability Forum, CESR aj.). Krátce také         
k situaci v ČR. - Pozn. 
 
Frank Drost ... [et al.] 
Regierung will mehr Anlegerschutz 
Spolková vláda chce zvýšit ochranu investora 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 32 (16.2.2009), S. 29 
K posílení ochrany investora v Německu má přispět plánované transparentnější poradenství                 
u finančních produktů a prodloužení promlčecích lhůt pro žalobu o náhradu škody. Rozšíření 
dokumentační povinnosti při prodeji finančního produktu. 
 
Peter Thal Larsen 
Reviving flow of credit will take greater intervention 
K oživení přílivu úvěrů bude třeba větší intervence 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36901 (17.1.2009), p. 2-3 
Když vloni v říjnu přišly vlády v Evropě a USA s koordinovanou pomocí bankovnímu odvětví, měli 
politici a regulátoři správně za to, že se jen těsně vyhnuli krachu důvěry ve finanční systém. Nyní se 
však ukazuje, že k obnovení přílivu úvěrů do ekonomiky budou třeba další zásahy. Např. ztráta 
Citibank ve čtvrtém čtvrtletí jasně svědčí o tom, že vládní pomoc nedokázala trhy stabilizovat.             
V článku se rozebírají nové kroky vlád, jimiž se snaží situaci řešit. - K problematice viz i další články 
na této straně a na s. 3 včetně přehledného zobrazení čtyř etap současné finanční krize. 
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Heike Schwerdtfeger ... [et al.] 
Verdammt viel Geld 
Zpropadená spousta peněz 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 3, S. 94-98 
Případ Madoff; selhání bank, auditorů i správců majetku. Tisíce německých investorů se obávají o své 
peníze, protože dnes již je jednoznačně jasné, že ani fondy oficiálně schválené v Německu nemusí být 
zárukou serióznosti - více než 16 let prosperující a neodhalený systém sněhové koule zničil iluzi, že 
přísné německé předpisy pro fondy investory ochrání. Vstup "nákazy" prostřednictvím rakouské 
banky Medici, k možnosti žaloby o náhradu škody na rakouský stát (na rozdíl od Německa není           
v Rakousku vyloučeno ručení státu v případě selhání dozoru). 
 
Gerhard Fenz, Pirmin Fessler 
Vermögenseffekte auf den Konsum in Österreich 
Dopady majetkových ztrát na spotřebu v Rakousku 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 4. Q., S. 73-90 
Studie se zabývá možnými dopady majetkových ztrát rakouských domácností na jejich spotřební 
chování. Od počátku finanční krize se ztráty sektoru domácností v Rakousku u investic do 
obchodovatelných cenných papírů odhadují na 24 mld. eur. Výsledky ukazují přímé postižení spíše 
movitých domácností, zatímco nepřímé postižení v důsledku ztráty důvěry se týká všech domácností. - 
Pozn. 
 
Rajmund Mirdala 
Vplyv makroekonomických šokov na vývoj menového kurzu a outputu vo vybraných krajinách 
SVE (v modeli SVAR) 
Ekonomický časopis, Sv. 56, (2008) č. 8, s. 745-763 
Analýza působení základních makroekonomických šoků (nominálního, poptávkového a nabídkového) 
na vývoj měnových kurzů a outputu v zemích Visegrádské čtyřky v letech 1995-2007 (prostřednictvím 
aplikace modelu SVAR). - Pozn. 
 
Frank M. Drost 
Wenn die Tresore leer sind 
Když jsou trezory prázdné 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 16 (23.1.2009), S. 32 
Návrh změny německého zákona o jištění vkladů a odškodnění vkladatelů; k důvodům plánované 
reformy systému odškodnění tj. bankrotu Phoenix Kapitaldienste. Návrh Spolkového ministerstva 
financí na postupné zvýšení minimální záruky ze současných 20 000 eur na 100 000 eur do roku 2010, 
kritici tohoto plánovaného opatření argumentují vytvářením "fiktivní bezpečnosti" pro 
vkladatele/investory. 
 
Norber Häring 
Wenn Ökonomen Verbrecher jagen 
Když ekonomové honí zločince 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 27 (9.2.2009), S. 9 
Forenzní ekonomie; závěry studií a hypotézy forenzních ekonomů přinášejí překvapivé výsledky 
ohledně kriminálního původu (utajených či nezákonných) velice ziskových obchodů na úrovni vlád a 
předních podnikových manažerů (nejen v USA). Zneužití insider informace, forensic finance, 
ohlupování malých investorů, protežování velkých investorů, nelegální propojení zainteresovaných 
osob a institucí, negativní vliv účasti bankéřů v podnikových dozorčích radách, porušování pravidel 
při akciových opcích. 
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Martin Wolf 
Why dealing with the huge debt overhang is so difficult 
Proč je tak obtížné vypořádat se s velkým dluhovým převisem 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36910 (28.1.2009), p. 9 
Poměr amerického veřejného a soukromého dluhu k HDP dosáhl ve 3. čtvrtletí 2008 358 %, což je 
nejvíce v americké historii. Většina tohoto dluhu pochází ze soukromého sektoru, a to zejména            
z finančního odvětví a domácností. Obdobný vývoj lze pozorovat v Británii. V článku se rozebírají 
návrhy na řešení situace. 
 
Worse than Japan? : America's banking crisis 
Horší než Japonsko? : americká bankovní krize 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8618, p. 75-76 
Porovnání současné krize amerických bank s japonskou krizí 90. let vyznívá v neprospěch amerického 
finančního sektoru. - Viz i článek na s. 77-78 pod názvem Dashed expectations: America's bank bail-
out. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Mark Böschen ... [et al.] 
Alles auf Anfang 
Všechno na začátek 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 6, S. 88-97 
Podrobný rozbor dopadů současné finanční krize za předpokladu, že by se rozvinula do těžké 
celosvětové hospodářské krize jako v letech 1914-1923, 1929-1932, 1939-1948 
(retrospektivní/aktuální pohled na úspory, půjčky, akcie, životní pojištění, nemovitosti, zlato). Worst-
Case scénář v Německu (scénář trojité krize zahrnuje souběžné působení finanční krize, krize reálné 
ekonomiky a krize hospodářského systému západních zemí). 
 
Big government fights back : rescue efforts 
Velkorysá vláda vrací úder : záchranné úsilí 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8616, p. 71-72 
Ve snaze zastavit hospodářský pokles reagují vlády aktivismem vídaným jen v době války. Plány       
11 velkých vyspělých a rozvíjejících se ekonomik představují v průměru 3,6 % HDP - i když 
rozložených do několika let. V článku se rozebírá, jaká bude cena a důsledky vládních opatření. 
 
Krishna Guha 
Bridges to build 
Mosty, které je třeba postavit 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36906 (23.1.2009), p. 7 
Rozbor hospodářské a fiskální politiky nové americké vlády usilující o oživení ekonomiky; kritika 
plánovaných opatření v daňové a výdajové oblasti zleva i zprava. Součástí článku je i názorné schéma 
stimulačního plánu s uvedením finančních částek přidělených na rozvoj jednotlivých oblastí a stručnou 
informací o jeho čtyřech hlavních autorech. 
 
Britain's fallen star : the economy 
Padlá britská hvězda : ekonomika 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8618, p. 39-41 
Od srpna 2007, kdy začala finanční krize, se rozpadá obraz Velké Británie jako prosperující země. 
Místo růstu je tu recese, nezaměstnanost stoupá a libra zaznamenala největší pád od 70. let. Mezi 
příčinami se uvádí předimenzovaný finanční sektor, schodek běžného účtu a velká konjunktura 
bytového trhu. Konjunktura však byla založena na dluzích, a proto je britská ekonomika nyní zvláště 
zranitelná. 
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Valérie Perracino 
Can Brazil cope with a "sudden stop" and a large exchange rate depreciation? 
Dokáže Brazílie zvládnout náhlé zastavení růstu a značnou devalvaci směnného kurzu? 
Conjoncture, Vol. 2009, No. 1, p. 25-45 
Příspěvek analyzuje dopady světové finanční krize na brazilskou ekonomiku. Ukazuje příčiny poklesu 
hospodářského růstu a zjišťuje faktory, které mohou omezit tuto fázi, jak co do rozsahu, tak do délky 
trvání. Pozornost věnuje též měnové politice brazilské centrální banky a stavu veřejných financí. - 
Pozn. 
 
Marc Gerard 
Economic catch-up and price-level convergence in the countries of Central and Eastern Europe 
(CEE) 
Ekonomické dohánění a cenová konvergence v zemích střední a východní Evropy (SVE) 
Trésor-economics, Vol. 3, (2008) No. 46 October, p. 1-8 
Autor upozorňuje, že proces ekonomického dohánění zemí SVE, které se staly členy EU, je 
doprovázen apreciací reálného směnného kurzu a vede k inflačním tlakům, příp. k apreciaci 
nominálního směnného kurzu. Může se tak projevovat trend k rovnováze odrážející výrazný nárůst 
produktivity práce a velkou akumulaci výrobního kapitálu. - Pozn. 
 
Ruth Berschens 
EU öffnet Rüstungsmärkte 
EU otevře zbrojní trhy 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 7 (12.1.2009), S. 6 
K návrhu směrnice EU, která má zlepšit nejen soutěž v oblasti zbrojních zakázek, ale i efektivitu 
výzkumu a také např. ztížení praxe ofsetů. Zakázkové limity pro povinné vypsání soutěže v celé EU 
pro zbraně a služby/stavby, ale také prostředky a zboží pro potřeby vnitřní bezpečnosti (např. 
pancéřovaná policejní auta nebo vrtulníky). K požadavku klauzule o reciprocitě (účast zahraničních 
podniků na zakázkách zemí EU). V grafu evropské země s největším vývozem zbrojní produkce      
(vč. ČR). 
 
Ruth Berschens 
EU stellt Regeln für Abwrackprämien auf 
EU stanovuje předpisy ke šrotovnému 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 34 (18.2.2009), S. 3 
K základním bodům připravované směrnice Evropské komise o šrotovném; podmínky a výše aktuálně 
vyplácené podpory (šrotovného) ve vybraných evropských zemích. K pohledu na šrotovné z hlediska 
protekcionismu a soutěže. - K tématu také příspěvek v HB, 16.2.2009, č. 32, s. 11 a také HB, 
20./21./22.2.2009, Nr. 36, S. 10. 
 
Juuso Kaaresvirta, Tuuli Koivu 
China's economic rise has inflation implications for the whole world 
Čínský hospodářský vzestup má celosvětové inflační důsledky 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 82, (2008) No. 2, p. 27-36 
Hospodářský růst Číny, třetí největší ekonomiky na světě, ale i zvýšená domácí spotřeba a růst cen 
potravin mají nesporný vliv na ceny a inflaci ve vyspělých zemích. Autoři nejdříve přinášejí stručný 
přehled o vývoji inflace v Číně v letech 1990-2008 a charakterizují čínskou monetární politiku. Dále 
analyzují různé ekonomické faktory a jejich potenciálně proinflační účinky - hospodářský růst 
provázený růstem cen, vývoj mezd, regulaci cen, domácí spotřebu, zvyšování produktivity, konkurenci 
na světových trzích aj. - Pozn. 
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Christian Ramthun ... [et al.] 
Im Dunst der DDR 
V oparu NDR 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 4, S. 18-23 
Rostoucí vliv německého státu v bankách a velkých podnicích i ochranné deštníky a záruky evokují    
v Německu pojmy Stamokap (Staatsmonopolistischer Kapitalismus), socialismus a DDR-Revival; 
nastoupený kurs vyvolává erozi sociální tržní ekonomiky (započaté v 60. letech). Zaměření 
současného směru politiky připomínající časy NDR je doloženo na příkladech opatření v rámci 
Zdravotního fondu, trhu práce a trhu energetiky. Růst vlivu státu na komunální úrovni dokládá 
opětovná rekomunalizace. V tabulkách přehled největších přímých a nepřímých účastí státu                 
v podnicích a přehled poskytnutých státních pomocí bankovnímu sektoru od 30.7.2007 do 14.1.2009. - 
K tématu též na s. 52 a 90. 
 
Klaus Stratmann 
Industrie ruft nach Entlastung bei Strompreisen 
Průmysl volá po úlevách v ceně elektřiny 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 27 (9.2.2009), S. 4 
K problematice snížení cen energie pro energeticky náročné podniky v Německu; v grafu ceny 
elektřiny pro velkospotřebitele ve vybraných evropských zemích. 
 
Koalition beschließt Stimulanzbündel von 50 Mrd. Euro 
Vládní koalice schválila stimulační balíček ve výši 50 mld. eur 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 2, S. 5-6 
Příspěvek přehledně seznamuje s opatřeními, která přijala německá spolková vláda v listopadu 2009, 
pro oživení konjunktury a překonání důsledků krize. Zdůrazňuje význam státních investic 
podporujících oblast vzdělání, výzkumu, infrastruktury, zdravotnictví aj. Rovněž podpora 
automobilového průmyslu a daňové úlevy mají směřovat k nastartování ekologické a technicky 
vyspělejší produkce. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., ze 14. ledna 2009. -- Překlad viz 
Informace Odborné knihovny MF č. 3/2009. 
 
Tomáš Holub 
Letošek: nuly se znaménky : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 6, s. 66-67 
K výraznému zlomu ve vývoji české ekonomiky v posledním čtvrtletí roku 2008, k recesi v eurozóně, 
k vývoji inflace v ČR a k nové prognóze ČNB pro letošní rok. Doplněno grafickým znázorněním 
prognózy inflace a cíle ČNB a prognózy úrokových sazeb. 
 
Bank of Finland 
Monetary policy and economic outlook 
Monetární politika a hospodářský výhled 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 82, (2008) No. 2, p. 1-16 
Celosvětový hospodářský výhled sestavený Finskou (národní) bankou na konci listopadu 2008, 
speciální část je věnována aktualizovanému výhledu finského hospodářství na roky 2008-2010. 
Důsledky turbulencí na finančních trzích, poklesu cen zboží a poklesu výroby v USA. Vliv finanční 
krize na hospodářství asijských států, eurozóny, inflační tlaky. - Pozn. 
 
Balázs Égert, Reiner Martin 
Real estate, construction and growth in Central and Eastern Europe: impact on 
competitiveness? 
Nemovitosti, výstavba a růst ve střední a východní Evropě: dopad na konkurenceschopnost? 
Focus on European economic integration, 2008, No. 2, p. 52-72 
Příspěvek analyzuje nárůst významu stavebního sektoru v zemích střední a východní Evropy               
v posledních letech a porovnává tento vývoj se situací v eurozóně, zejména ve Španělsku a Irsku. 
Zvažuje též, zda rychlý růst tohoto sektoru může mít v dlouhodobé perspektivě negativní dopad na 
konkurenceschopnost zemí SVE. - Pozn. 

22 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

Václav Žďárek 
Some thoughts on nominal convergence, its drivers and determinants for the new EU member 
states preparing the euro adoption 
Úvahy o nominální konvergenci a jejích určujících faktorech v nových členských zemích EU 
připravujících se na přijetí eura 
Prague economic papers, Vol. 17, (2008) No. 4, p. 291-318 
Příspěvek analyzuje proces nominální konvergence nových členských zemí EU se zvláštním zřetelem 
na některé praktické a teoretické aspekty důležité pro přípravu na přijetí eura. Věnuje se též vybraným 
teoretickým a metodologickým problémům spojeným s mezinárodním srovnáváním a faktorům 
ovlivňujícím konvergenci cenových hladin (International Comparison Project - ICP). - Pozn. 
 
Kristian Slovák 
Stačilo. Elektrárne idú na súd 
Trend, 2008, č. 50-51, s. 16-17 
Regulace cen elektřiny v SR; v grafu vývoj cen elektřiny pro malé podniky a domácnosti v letech 
2008-2012. 
 
A tricky balancing act : the euro area 
Složité hledání rovnováhy : eurozóna 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8617, p. 23-24 
V analýze hospodářského vývoje v eurozóně na základě nejnovějších údajů se upozorňuje na to, že 
předpokládané silné stránky Evropské unie byly vždy spíš zdánlivé než reálné. Vnější rovnováha zóny 
skrývala značné rozdíly mezi zeměmi s nadměrnými úsporami, jako Německo, a státy s velkým 
schodkem běžného účtu, jako Španělsko a Řecko. - Viz i článek na s. 10 pod názvem High tensions: 
the euro. 
 
Troubled tigers : Asian economies 
Tygři v nesnázích : asijské ekonomiky 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8616, p. 62-64 
V analýze současné hospodářské situace asijských zemí se konstatuje, že za hospodářským poklesem 
je nejen slabý vývoz, ale i snížení domácí poptávky. Ta a zejména spotřeba domácností by se mohla 
stát příštím motorem růstu, čemuž by mohla pomoci i vládní politika. - K problematice viz i článek na 
s. 9 pod názvem Asia's suffering. -- Viz i článek ve Financial Times ze dne 10.2.2009 na s. 9 pod 
názvem Unlucky numbers. 
 
Finn Mayer-Kuckuk 
Undankbares Volk? 
Nevděčný národ ? 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 8 (13.1.2009), S. 3 
Zkušenosti ekonomů a názory občanů na plán japonské vlády vyplatit jednotlivcům "finanční injekci" 
na podporu spotřeby v době hrozící recese (uvažuje se o hotovosti ve výši cca 100 eur, pro osoby 
mladší 18 let/starší 65 let se počítá s dvojnásobkem). Celkový objem vládního dárku se v přepočtu 
pohybuje okolo 16 mld. eur. 
 
Martin Seiwert ... [et al.] 
Wann kommt die Wende? 
Kdy přijde obrat? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2008, Nr. 52, S. 28-44 
K perspektivám a strategiím přežití podniků výrobních a nevýrobních sektorů německé ekonomiky 
(stavebnictví, automobilový průmysl, banky/pojišťovny, obchod, energetika atd.), vliv státního 
podpůrného balíku. 
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Stefanie Augter 
Warum eigentlich ... sind die Subvention für Ökostrom so hoch - und welche Förderung wäre 
sinnvoll? 
Proč vlastně ... jsou subvence na ekologickou elektřinu tak vysoké - a jaká podpora by byla 
smysluplná? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2008, Nr. 50, S. 60 
Podpora obnovitelných energií v Německu; kritika cenové politiky pro oblast alternativních energií 
(na základě zákona o obnovitelných energiích) - vysoké napájecí tarify v konečném důsledku hradí 
energetické koncerny, které je samozřejmě přenášejí na své zákazníky. Příklady nákladů spojených      
s napájením klasicky/alternativně vyrobené energie. 
 
Karl Gabriel 
Wirtschaftsethik und Dritter Sektor 
Hospodářská etika a třetí sektor 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Jg. 9, (2008) Nr. 3, S. 315-330 
Příspěvek se zabývá výkladem vývoje a specifik třetího sektoru a jeho organizací, přičemž podle 
nového pojetí vědeckého výzkumu chápe tyto organizace jako významné aktéry občanské společnosti. 
V další části zkoumá, jak specifika neziskového sektoru odrážejí dva významné modely hospodářské 
etiky v Německu. - Pozn. -- Na příspěvek reagují dva koreferáty, s. 331-336 a s. 337-344. 
 
Gideon Rachman ... [et al.] 
The world in 2009 
Svět v r. 2009 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36910 (28.1.2009), sep. sect. (8 p.). Rubrika: Special report [FT] 
Světová hospodářská situace a vyhlídky v r. 2009; předpovědi růstu; podrobněji k některým regionům 
- Evropa, USA, Čína, Velká Británie; obchod a protekcionismus; banky a finanční trhy; energetika aj. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Jan Kinšt 
Jak hospodaří Evropská unie : Evropský účetní dvůr 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 2, s. 60 
K výsledkům auditu hospodaření Evropské unie v roce 2007. Podrobněji o výhradách Evropského 
účetního dvora k různým oblastem (nejvíce nedostatků bylo objeveno v projektech na podporu 
hospodářské a sociální soudržnosti). Doporučení účetního dvora. 
 
Single-market blues 
Blues jednotného trhu 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8617, p. 30 
Zaměřeno na otázku, jaké nové hrozby pro jednotný evropský trh představuje hospodářská recese. - 
Zkrácený překlad článku viz Informace Odborné knihovny MF č. 3/2009. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Andreas Henry 
Das böse R-Wort 
Ani to ošklivé slovo začínající na r nechtějí vyslovovat 
WirtschaftsWoche, Jg. 2008, Nr. 52, S. 94-97 
Americké podniky i spotřebitelé přecházejí na režim recese, novým cenovým standardem k oživení 
spotřeby se stal minimálně 50procentní rabat či různé slevové akce a speciály a také masivní 
výprodeje. 
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Erdal Demirhan, Mahmut Masca 
Determinants of foreign direct investment flows to developing countries : a cross-sectional 
analysis 
Determinanty toků přímých zahraničních investic do rozvojových zemí : průřezová analýza 
Prague economic papers, Vol. 17, (2008) No. 4, p. 356-369 
Autoři pomocí průřezového ekonometrického modelu zkoumají určující faktory toků přímých 
zahraničních investic do rozvojových zemí v letech 2000-2004. Využívají soubor průřezových dat 
třiceti osmi rozvojových zemí. Pozornost věnují též teoretickým aspektům zkoumaného problému. 
 
Richard Milne 
Each to their own 
Každý pro sebe 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36917 (5.2.2009), p. 7 
Vlády v celé Evropě se snaží ochránit své občany před dopadem hospodářského poklesu, což vede      
k obavám z ochranářství. Podle WTO nelze hovořit o návratu obchodního protekcionismu a Evropská 
unie vylučuje, že by se mohl rozšířit prostor pro zvýšení cel. Objevují se však jiné formy 
hospodářského nacionalismu, jako hesla "Britská pracovní místa pro Brity", a v souvislosti s bankami 
se hovoří o finančním protekcionismu. 
 
Elisa Galeotti, Eva Ryšavá 
The endogeneity problem and FDI in transition : evidence from the privatized glass sector in the 
Czech Republic 
Endogenní faktory a přímé zahraniční investice v období transformace : příklad 
privatizovaného sklářského odvětví v České republice 
Prague economic papers, Vol. 17, (2008) No. 4, p. 319-339 
Příspěvek analyzuje klíčové faktory ovlivňující příliv přímých zahraničních investic do sklářského 
sektoru v České republice. Ekonometrická analýza využívá panelu dat z let 1990-2006. Dokládá, že 
investoři volili větší a ziskové firmy, u kterých proběhl proces výrazné restrukturalizace a které byly 
privatizovány v počátečním období transformace. - Pozn. 
 
Marek Jemala 
Globalizácia ako sústava procesov vytvárania vyspelejšieho, ale rizikového sveta 
Ekonomický časopis, Sv. 56, (2008) č. 9, s. 925-942 
Vývoj globalizačních procesů ve světě, současný stav a související trendy a rizika. Podrobněji             
o hlavních globálních ekonomických trendech (stálý růst celosvětové produkce, nízká celosvětová 
míra inflace a úroků, přiměřená dostupnost bankovních úvěrů, pokles amplitudy podnikatelských 
cyklů, akcelerace intenzity světového obchodu apod.) a o klíčových globálních rizicích. - Pozn. 
 
Roman Kališ 
Mezinárodní investice jako předmět ochrany poskytované mezinárodním právem investičním 
Právní fórum, Sv. 5, (2008) č. 11, s. 467-474 
"Investice" jako ekonomický termín, právní definice tohoto pojmu. Podrobněji k definici investice na 
základě mnohostranných a regionálních smluv. - Pozn. 
 
Elke Pickartz 
Natürlicher Reflex 
Přirozený reflex 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 1-2, S. 14-18 
Předpokládané dopady finanční a hospodářské krize na proces globalizace. K otázkám další 
budoucnosti svobodného obchodu a eventualitě hrozby nové epochy protekcionismu. Prognóza 
zpomalení globalizace, návrat/přesun aktivit na národní/lokální úroveň. Zpřísnění bankovního dozoru 
a regulace, redukce bankovního sektoru v USA i v Evropě. Shrnutí 500leté historie globalizace            
s milníky propadu a pokroku. 
 
 

25 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Andreas Breitenfellner, Jesús Crespo Cuaresma 
Rohölpreis und USDEUR-Wechselkurs 
Cena ropy a kurs amerického dolaru a eura 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 4. Q., S. 110-131 
Studie zkoumá, do jaké míry se promítají změny směnného kursu amerického dolaru a eura do cen 
ropy. Negativní korelace těchto dvou proměnných je připisována pěti možným převodním kanálům, 
které studie dále rozebírá. Představuje též teoretické modely a empirické důkazy souvislosti mezi 
cenou ropy a směnným kursem. - Pozn. 
 
Ondřej Sekanina 
Salini test a posuzování existence investice v arbitrážích vedených podle rozhodčích pravidel 
Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID) 
Jurisprudence, Sv. 17, (2008) č. 7, s. 10-18 
K definici pojmu investice, k jeho významu v oblasti mezinárodního práva ochrany zahraničních 
investic a k řešení sporů z investic. Vznik a obsah Salini testu, jeho aplikace. - Pozn. 
 
Ján Záborský 
V Amerike lacno, v Európe draho 
Trend, 2008, č. 47, s. 26-28, 31 
Důvody a zdroje cenových rozdílů mezi USA a Evropou resp. SR (vysoká DPH, spotřebitelské a 
ekologické směrnice/poplatky, velikost trhů příp. dlouhý dodavatelský řetězec). Sales tax. 
 
When a flow becomes a flood : global economic imbalances 
Když je z přílivu záplava : globální ekonomické nerovnováhy 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8615, p. 70-72 
Globální nerovnováhy jako hlubší příčina finanční krize; vývoj a dopad amerického schodku běžného 
účtu; velký přebytek běžného účtu v Číně; co nutí rozvojové země vyvážet kapitál do bohatého světa; 
jak a zda by mohla makroekonomická politika ovlivnit globální nerovnováhy; úloha MMF. 
 

Podnik a podnikání 
 
Raphaël Cancé 
French companies abroad 
Francouzské podniky v zahraničí 
Trésor-economics, Vol. 3, (2008) No. 45  October, p. 1-8 
Příspěvek rozebírá působení francouzských podniků v zahraničí: sleduje jejich počet, zaměření, 
teritoriální strukturu, význam pro získání a udržení podílu na zahraničních trzích. V roce 2006 
působilo v zahraničí třicet tisíc francouzských podniků zaměstnávajících šest milionů osob s obratem 
850 mld. eur. - Pozn. 
 
Julie MacIntosh, Nicole Bullock and Aline van Duyn 
Liquidated assets 
Majetek v likvidaci 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36927 (17.2.2009), p. 7 
V souvislosti s probíhající vlnou bankrotů v USA se rozebírá platné konkurzní právo, které dává 
nesolventním firmám šanci zbavit se dluhů a začít znovu. Většina podnikových restrukturalizací 
probíhá nesoudní cestou, kdy se firmy snaží o dohodu s věřiteli, držiteli dluhopisů a dodavateli. 
Protože si však věřitelé v současnosti více uvědomují rizika, lze očekávat při restrukturalizacích 
značnou kreativitu. Objevují se i spekulace, že v některých případech by mohla jako věřitel poslední 
záchrany vystoupit vláda. 
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C. Schlautmann 
Das weiße Gold verliert den Glanz 
Bílé zlato ztrácí na lesku 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 8 (13.1.2009), S. 12 
Změna životního stylu a dovozy laciného porcelánu (např. z Číny po zrušení kontingentace) vedou      
k likvidaci německých producentů zavedených značek; bankrot porcelánky Rosenthal. 
 
Janina Curbach 
Zwischen Boykott und CSR : eine Beziehungsanalyse zu Unternehmen und NGOs 
Mezi bojkotem a sociální odpovědností korporací : analýza vztahů mezi podniky a nevládními 
organizacemi 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Jg. 9, (2008) Nr. 3, S. 368-391 
Autorka analyzuje různé struktury vztahů - od konfliktů po partnerství - mezi nevládními 
organizacemi a podniky. Zvláštní pozornost věnuje možnosti ovlivňování podniků ze strany 
nevládních organizací na jedné straně a možným reakcím podniků na straně druhé. Problematiku 
dokumentuje na konkrétní případové studii konfliktu kolem koncernu Coca-Cola v Indii. - Pozn. -- Na 
příspěvek tématicky navazuje koreferát, s. 392-395. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Vladimír Přikryl, Jana Čechová 
K návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém 
Pojistný obzor, Sv. 85, (2008) č. 4, s. 6-8 
V úvodu k dosavadní právní úpravě (zákonu č. 97/1963 Sb. a jeho novelám), dále k návrhu zákona      
o mezinárodním právu soukromém (se zaměřením na oblast pojišťovnictví). O hlavních principech 
navrhované právní úpravy (dle důvodové zprávy), o mezinárodním prvku, o úpravě pojistných smluv a 
o kolizních ustanoveních ve vztahu k pojištění a zajištění. 
 
Monika Šťástková, Petr Jiška 
Prováděcí právní předpisy k návrhu nového zákona o pojišťovnictví 
Pojistné rozpravy, 2008, č. 23, s. 6-15 
Ke dvěma navrhovaným prováděcím vyhláškám České národní banky (v souvislosti s návrhem 
nového zákona o pojišťovnictví). Obezřetnostní vyhláška - vyhláška, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o pojišťovnictví. Výkaznická vyhláška - vyhláška o způsobu předkládání, formě a 
náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny. 
 
Grzegorz Krasiński 
Reforma polského penzijního systému 
Pojistný obzor, Sv. 85, (2008) č. 4, s. 28-30 
O zkušenostech s reformou penzijního systému v Polsku, která započala v roce 1999. Předpoklady 
reformy, systém tří pilířů, doplňkové pojištění, rekapitulace placení příspěvků zaměstnancem a 
zaměstnavatelem. Současný stav penzijního systému, pokračování reformy. 
 
Bertrand Labilloy ; překlad Jaroslav Mesršmíd 
Regulace pojišťovnictví v Evropské unii. 4. část,  Evropa pojištěných osob a ochrana 
spotřebitele  
Pojistné rozpravy, 2008, č. 23, s. 163-221 
Pohled na vývoj evropského pojistného trhu, na uplatněné způsoby regulace a na jejich dopad jak na 
trh samotný, tak i na spotřebitele. V této části o právním rámci pro plnění pojistných smluv,                  
o pravidlech Společenství týkajících se pojistných smluv a o povinném pojištění odpovědnosti              
z provozu vozidla. Podrobněji např. k problematice vyřizování přeshraničních sporů v pojištění a         
o Bruselské konvenci, k pravidlům jurisdikce, k mimosoudnímu řešení přeshraničních sporů,               
k předsmluvním informacím pro pojistitele a k pravidlům, která se týkají prodeje pojistných smluv,     
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k nepřiměřeným podmínkám v pojistných smlouvách, k aplikaci dohledu nad nepřiměřenými 
podmínkami v pojišťovnictví apod. - Překlad z publikace European insurance regulation: new 
opportunities for insurers and consumers, vydané Comité Européen des Assurances - CEA. 
 
Olaf Petersen, Markus Bechtoldt, Katja Krazeisen 
Teuerungsanpassung der Betriebsrenten in 2009 : Anstieg von Lebenshaltungskosten und 
Nettoeinkommen im Zeitraum 2006/2009 bzw. ab Rentenbeginn 
Vyrovnání inflace u podnikových důchodů v roce 2009 : nárůst životních nákladů a čistý příjem 
v období 2006/2009 resp. od počátku pobírání důchodu 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 5, S. 228-233 
Zohlednění inflace v podnikových důchodech v Německu; zjišťování inflační míry pro rozhodující 
časové období, určení výše nároku dorovnání (při zohlednění hospodářské situace zaměstnavatele), 
dodatečné dorovnání inflace. Zjišťování míry zdražení od počátku pobírání důchodu s přihlédnutím     
k principu polovičního dorovnání platnému do 1.1.1975. Doplněno příklady a aktuálními 
směrodatnými statistickými údaji. - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Bert Losse 
An der Kante : Arbeitsmarkt 
Na pokraji : trh práce 
WirtschaftsWoche, Jg. 2008, Nr. 50, S. 24-29 
Německý trh práce se prozatím jeví jako relativně stabilní (trh práce je tzv. dobíhajícím 
konjunkturálním indikátorem, který reaguje na konjunkturální zvrat s 6-8měsíčním zpožděním), bacil 
krize však už přeskočil z bankovního sektoru do reálné ekonomiky. Již je jasné, že Německo čeká 
nejtěžší recese od poválečných let a v mnoha podnicích revidují počty zaměstnanců. Odhady časové 
odolnosti trhu práce; k možnostem podniků, jak se bránit propouštění. - K tématu též na s. 114-118, 
120, 124 a 126. 
 
Caroline Newhouse-Cohen 
The Japanese job market 
Japonský trh práce 
Conjoncture, 2008, No. 12, p. 17-28 
Příspěvek analyzuje vývoj japonského trhu práce v delším časovém období a charakterizuje jeho 
specifické faktory. Dokládá dlouhodobý trend plné zaměstnanosti trvající do poloviny devadesátých 
let a zkoumá příčiny následných změn. Pro začátek 21. století je typický nárůst počtu pracovníků bez 
řádných smluv, na krátkodobý či částečný úvazek. - Pozn. -- Součástí příspěvku je vložený box na       
s. 20 s tématem hospodářského poklesu v Japonsku. 
 
Dietrich Creutzburg 
Koalition zieht Mindestlöhne durch 
Koalice realizuje minimální mzdy 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 13 (20.1.2009), S. 4 
Rozšiřování počtu pracovních pozic se stanovenou minimální mzdou v Německu; v tabulce přehled: 
pracovních odvětví s MM určenou zákonem o vysílání zaměstnanců, pracovních odvětví s MM 
zavedených nově v roce 2007 a 2008, přehled dalšího plánovaného rozšíření MM. 
 
Mirjam Bick 
Tarifverdienste in Deutschland - was sagt die Tarifstatistik? 
Tarifní mzdy v Německu - co říká statistika tarifních sazeb? 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2008, Nr. 12, S. 1101-1106 
Příspěvek představuje systém tarifních mezd v Německu a zvažuje, jaké informace o vývoji struktury 
tarifů a tarifních mzdách přináší statistika tarifních mezd. Vzhledem ke změnám v oblasti tarifních 
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smluv, které v Německu v současnosti probíhají, se zabývá i plánovaným dalším vývojem statistik 
tarifních sazeb. - Pozn. 
 

Právo 
 
Petra Myšáková, Jiří Valdhans 
K právním aspektům Světové obchodní organizace ve vztahu k ES. Část 4. 
Obchodní právo, Sv. 17, (2008) č. 11, s. 16-27 
K otázkám práva Světové obchodní organizace v kontextu práva evropského. Tato část příspěvku je 
věnována judikatuře, která se týká přímého účinku práva WTO na teritoriu ES. - Pozn. 
 
Petr Havlan 
Několik poznámek k transformaci příspěvkových organizací na tzv. neziskové organizace 
Správní právo, Sv. 41, (2008) č. 8, s. 449-456 
K podstatě příspěvkových organizací, k pojmu "veřejný ústav" a k problematice neziskových subjektů 
jako subjektů majetkových. Dále kriticky k novým formám neziskových subjektů v českém právu.      
V závěru o dalších krocích v procesu transformace v dané oblasti. - Pozn. 
 
Tomáš Richter 
O logice a limitech korporačního práva: srovnávací pohled 
Právní rozhledy, Sv. 17, (2009) č. 1, s. 11-20 
Srovnání problematických ustanovení českého obchodního zákoníku, jichž se dotýká novelizace 
projednávaná jako sněmovní tisk 498, s právními úpravami několika vybraných evropských států. 
Podrobněji k otázkám rozhodování o "velkých" transakcích s majetkem akciových společností,           
o transakcích zatížených konfliktem zájmů, o zneužití většiny a menšiny,  o důkazním břemenu při 
sporech o porušení povinností managementu apod. - Pozn. -- Příspěvek navazuje na autorovu stať       
s názvem O logice a limitech korporačního práva: teoretické základy, uveř. v čas. Právní rozhledy, 
2008, č. 23. 
 
Tomáš Rychlý 
Právní úprava boje proti korupci a současná praxe: rizika pro mezinárodní společnosti a jejich 
manažery 
Jurisprudence, Sv. 17, (2008) č. 8, s. 25-30 
K současné právní úpravě v oblasti postihu korupce (se zaměřením na korupci v soukromém sektoru) 
a k rozhodovací praxi českých vyšších soudů (zejména Nejvyššího soudu ČR) v této oblasti. 
Podrobněji např. ke dvěma klíčovým pojmům - úplatek a obecný zájem, k trestnosti aktivního              
i pasivního úplatkářství, k trestnosti korupce v obchodních vztazích, k právním rizikům korupčního 
jednání pro mezinárodní společnosti apod. - Pozn. 
 
Zuzana Slováková, Radka MacGregor Pelikánová 
Promlčení nároků z nekalé soutěže ve světle české a vybraných zahraničních právních úprav 
Právní rozhledy, Sv. 17, (2009) č. 1, s. 1-11 
K problematice promlčení nároků z nekalé soutěže. Značné rozdíly v právní úpravě nekalé soutěže      
v jednotlivých právních řádech, přehled právních prostředků ochrany proti nekalé soutěži v rámci 
české a slovenské úpravy (i jinde v zahraničí) a jejich promlčení, promlčení odstraňovacího a 
zdržovacího nároku, promlčení nároku na náhradu škody a nároku na bezdůvodné obohacení, 
přiměřené zadostiučinění. - Pozn. 
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Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Právní rozhledy,  2009,  roč.  17,  č.  4 
 
Veřejnost údajů o příjmech z výdělečné činnosti a kapitálu: směrnice č. 95/46: rozhodnutí                        
o předběžných otázkách, které vznesl Korkein ballinto-oikeus (Finsko):  veřejný ochránce pro ochranu 
osobních údajů v. Markiinapörssi a Satamedia 
rozsudek ze dne 16.12.2008        C-73/07 
 
Daně a finance,  2009,  roč. 17,   č.  3 
 
Šestá směrnice o DPH, čl. 6, odst. 2 - poskytování služeb, které bezplatně provádí osoba povinná 
k dani k jiným účelům  než pro potřebu svého podniku:  nárok na odpočet DPH – čl.17 odst. 6 druhý 
pododstavec – Možnost členských států zachovat vynětí z nároku na odpočet daně obsažená v jejich 
vnitrostátních předpisech v době vstupu Šesté směrnice v platnost: Danfoss A/S, AstraZeneca A/S      
v. Skatteministeriet 
rozsudek z 11.12.2008         C-371/07 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Patricia Lugert 
Aufbereitung von Daten der gesetzlichen Krankenversicherung für das Jahr 2002 : ein 
Projektbericht 
Příprava dat nemocenského pojištění ze zákona pro rok 2002 : projektová zpráva 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2008, Nr. 12, S. 1041-1045 
Příspěvek představuje výsledky projektu Spolkového statistického úřadu "Příprava dat nemocenského 
pojištění ze zákona" ukončeného v prosinci 2008. V jeho rámci byla namátkovým šetřením 
shromážděna data od 2,3 mil. pojištěnců za rok 2002 sledující počet ambulantních a stacionárních 
ošetření, předepsaná léčiva, pracovní neschopnost a výši nemocenské. Kromě výkladu metodiky, 
podkladových zdrojů a struktury pojištěnců se vysvětlují i možné způsoby přístupu k databázi. - Pozn. 
 
Thomas Schäfer, Gunter Brückner 
Soziale Homogenität der Bevölkerung bei alternativen Definitionen für Migration : eine Analyse 
am Beispiel von Bildungsbeteiligung, Erwerbstätigkeit und Einkommen auf der Basis von 
Mikrozensusdaten 
Sociální homogenita obyvatelstva v podmínkách různě definované migrace : analýza na 
příkladu zapojení do systému vzdělávání, zaměstnanosti a příjmů na bázi dat mikrocenzu 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2008, Nr. 12, S. 1046-1066 
Příspěvek statistickými metodami analyzuje shody a rozdíly mezi migranty a domácím obyvatelstvem 
v Německu u šesti vybraných socioekonomických ukazatelů a v podmínkách čtyř alternativních 
definic migrace. Výsledky dokládají zřetelné rozdíly mezi oběma skupinami i výraznou nesourodost 
uvnitř skupiny migrantů. - Pozn. 
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Účetnictví 
 
Georg Thurnes, Rainer Vavra 
Betriebliche Altersversorgung im internationalen Jahresabschluss : Bewertungsannahmen zum 
31.12.2008 
Podnikové důchodové zabezpečení v mezinárodní roční závěrce : přijímání oceňovacích 
parametrů  k 31.12.2008 
Der Betrieb, Jg. 61, (2008) Nr. 50, S. 2719-2723 
Podnikové důchody v Německu. K problematice stanovení propočtových parametrů u penzijních a 
dalších podnikových závazků pro účely roční závěrky podle IFRS a US-GAAP s doplněním odkazů a 
vysvětlivek pro volbu parametrů k 31.12.2008; řešení otázek vyplývajících z finanční krize, 
ne/problematické parametry (volba/postup stanovení účetního úroku). - Pozn. 
 
David Bauer, Robert Piffl, Petr Plesnivý 
Opravy účetních záznamů, jejich doplňování a označování identifikátorem 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, 2008, č. 4, s. 2-4 
V úvodu autoři předkládají stručný nástin problematiky, dále se věnují otázce reakce právních 
předpisů v oblasti účetnictví na rozvoj technologií. V dalším textu o opravách a doplňování účetních 
záznamů (současný stav, stav od 1. ledna 2009). V závěru o uvádění jednoznačného identifikátoru dle 
§ 11 odst. 1 zákona o účetnictví (s účinností od 1.1.2009). 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 3/2009  
Záloha a účtování. Účtování o postoupení pohledávky. Účtování o kurzových rozdílech. Dotazy 
z praxe účetnictví. Pohledávky a závazky v roce 2009. Dotazy z praxe k daňové evidenci. 
Účetní TIP 
 
č. 3/2009  
Informace k novele zákona o dani z nemovitostí. Registrace plátců DPH v roce 2009. Omezení plateb 
v hotovosti po novele zákona č. 303/2008 Sb. Průměrná hodinová mzda v Evropě. 
 
č. 4/2009  
Aktuální informace - určení sazby daně při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu dle novely 
ZDPH od 1.1.2009. První novela zákona o daních z příjmů - změny pro zaměstnance v r. 2009. 
Účtování v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad zaměstnancům. Zkušenosti z kontrol - 
zůstatky na účtech vnitřního zúčtování k rozvahovému dni. Uplatnění daňového bonusu. 
 
č. 5/2009  
Pomůcka pro vyplňování přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní 
rok) 2008. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Sandy Freret 
Analysing the determinants of social services expenditure in France's départements 
Analýza determinant výdajů na sociální péči ve francouzských územních správních jednotkách 
Trésor-economics, Vol. 3, (2008) No. 48 December, p. 1-8 
Příspěvek analyzuje určující faktory vývoje výdajů na sociální péči ve francouzských územních 
správních jednotkách (departmánech) v letech 1992-2006. Upozorňuje např. na rozdílný trend             
v období 1992-1996, kdy nedošlo k přesunu pravomocí departmánů, a v období výrazných změn         
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v tomto směru v letech 2000-2006. Sleduje též rozdíly mezi departmány ve výdajích na hlavu, ve 
struktuře dávek aj. - Pozn. 
 
František Kalouda 
Asymetrie v přístupu k veřejným prostředkům jako strategická hrozba odvětví : bankovnictví a 
pojišťovnictví v ČR v letech 1990-2006 
Pojistné rozpravy, 2008, č. 23, s. 117-129 
K otázce, nakolik je oprávněná pomoc státu celým odvětvím národního hospodářství, a to v podobě 
dotací z rozpočtových (veřejných) prostředků. Jako modelový příklad bylo zvoleno srovnání poměrů   
v bankovnictví a pojišťovnictví v ČR v období 1990 až 2006 (s ohledem na způsob zvládání 
podnikatelských rizik). Podrobněji k základním funkcím bank a pojišťoven a k míře jejich plnění. 
 
Ian Hawkesworth ... [et al.] 
Budgeting in Greece 
Rozpočtový proces v Řecku 
OECD journal on budgeting, Vol. 8, (2008) No. 3, p. 77-126 
Řecko provádí významné reformy zaměřené na to, aby se z rozpočtu stal moderní dokument 
strategické politiky. V článku se rozebírají výsledky fiskálního a ekonomického hospodaření země a 
podněty, které v r. 2008 vedly k zahájení pilotního projektu programového rozpočtování. Je popsán 
proces sestavování rozpočtu, úloha parlamentu a různé aspekty plnění a řízení rozpočtu. Na závěr jsou 
analyzovány otázky účetnictví, auditu a odpovědnosti. - Pozn. 
 
Teresa Curristine, Chung-Keun Park and Richard Emery 
Budgeting in Portugal 
Rozpočtový proces v Portugalsku 
OECD journal on budgeting, Vol. 8, (2008) No. 3, p. 7-66 
Portugalská vláda nedávno provedla komplexní strukturální reformy veřejného sektoru a podařilo se jí 
snížit rozpočtový deficit. V článku se rozebírají charakteristiky portugalského rozpočtového systému a 
navrhované další reformy včetně přijetí střednědobého výdajového rámce a výkonového rozpočtování. 
- Pozn. 
 
Deutsches Stabilitätsprogramm : Aktualisierung Dezember 2008 
Německý program stability : aktualizace prosinec 2008 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2008, Nr. 12, S. 37-46 
V souvislosti se schválením aktualizace německého Programu stability na rok 2009 příspěvek 
seznamuje s hlavními zásadami finanční politiky Německa v podmínkách současné hospodářské 
situace, s jeho strategií a s aktuálními opatřeními na podporu zaměstnanosti a hospodářského růstu. 
Zdůrazňuje též význam strukturální vyrovnanosti veřejných rozpočtů. - Pozn. 
 
Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2009 
(Haushaltsgesetz 2009) : vom 21. Dezember 2008 
Zákon o sestavení spolkového rozpočtového plánu pro rozpočtový rok 2009 (Zákon o státním 
rozpočtu 2009) : z 21. prosince 2008 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2008, Nr. 64, S. 2899-2916 
Znění zákona o sestavení spolkového rozpočtového plánu pro rozpočtový rok 2009 v Německu           
z 21. prosince 2008. Souhrnný plán spolkového rozpočtu 2009 je představen ve třech částech: 
rozpočtový přehled, přehled financování a plán úvěrového financování. 
 
Christian Ramthun, Malte Fischer, Andreas Große Halbuer 
Gute Schulden, schlechte Schulden 
Dobré dluhy, špatné dluhy 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 3, S. 16-21 
Státní záchranné balíky německé vlády na podporu konjunktury nenacházejí příliš pochopení              
u ochránců spolkového rozpočtu: všechny ty ochranné deštníky, spotřební kupony, cílené investice či 
daňové úlevy znamenají pro stát další a značné dluhy, které se budou jednou muset zaplatit z daní.      
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O slovo se opět hlásí již poněkud pozapomenutá dluhová brzda, jeden ze zemských premiérů dokonce 
podmiňuje svůj souhlas s balíkem konjunktury II zavedením dluhové brzdy pro všechny veřejné 
rozpočty. Plánované výdaje a pomoci ze strany státu se začínají dělit na dobré a špatné dluhy - tj.        
z hlediska impulsů pro konjunkturu; argumentací pro to je např. aktuální studie H. Uhliga a               
A. Mountforda, podle níž lze lepší stimulace ekonomiky dosáhnout snížením daní (na dluh) nežli 
výdajovým programem (na dluh). K doporučení reformy podnikových daní namísto státní pomoci ke 
zlepšení likvidity podniků. Vývojová křivka zadluženosti Německa od roku 1950. 
 
Benny Geys, Friedrich Heinemann, Alexander Kalb 
Local governments in the wake of demographic change : evidence from German municipalities 
Místní správa na počátku demografických změn : příklad německých obcí 
FinanzArchiv, Vol. 64, (2008) No. 4, p. 434-457 
Příspěvek analyzuje dopady očekávaných velkých demografických změn v Německu v příštích 
desetiletích (úbytek obyvatelstva, změny demografické struktury). Zaměřuje se přitom na  fiskální 
důsledky těchto změn (a z toho odvozenou zranitelnost místní správy). K průzkumu elasticity nákladů 
místní správy využívá vzorku dat 1021 německých obcí. - Pozn. 
 
Karel Zaoral; Eduard Janota 
Nenasytné monstrum : státní dluh 
Euro, 2009, č. 8, s. 28-31 
Příspěvek upozorňuje na problematiku státního dluhu v České republice a jeho financování. Uvádí 
strukturu státního dluhu, způsoby krytí (včetně novinky - tzv. floaterů, dluhopisů s pohyblivým 
kuponem), hlavní věřitele a dlužníky. Pozornost věnuje i aktuálním dopadům finanční krize na 
případnou emisi eurobondů. - Pozn. -- Součástí příspěvku je rozhovor s E. Janotou Dluhy mají 
přednost, s. 30. 
 
George Kopits 
The political economy of fiscal reform in Central and Eastern Europe 
Politická ekonomie fiskální reformy ve střední a východní Evropě 
OECD journal on budgeting, Vol. 8, (2008) No. 3, p. 127-137 
V článku se rozebírají fiskální reformy ve střední a východní Evropě z pohledu politické ekonomie. Po 
přehledu hlavních reformních trendů se pozornost zaměřuje na hlavní hybatele a překážky reforem     
v regionu a na to, jakou podobu by úspěšná reforma měla mít. - Pozn. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedli] Josef Pravec, Aleš Vojíř 
Pomohou německé balíčky 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 5, s. 34-37 
V rozhovoru na téma finanční krize se ministr financí vyjadřuje k různým protikrizovým opatřením, 
mj. i k německým balíčkům na podporu konjunktury. Zastává názor, že české "recepty" musejí být co 
nejlevnější, a nadále trvá na co nejmenším deficitu státního rozpočtu. V závěru stručně o práci 
NERVu. - K tématu finanční krize viz i další příspěvky v tomto čísle čas. na s. 24-33, 38. 
 
Eduard Komárek 
Státní rozpočet a územní rozpočty na rok 2009 : rizika a rezervy 
Moderní obec, Sv. 15, (2009) č. 1, s. 8-9 
Pohled na (schodkový) státní rozpočet pro rok 2009, stručně k příjmům a výdajům (vč. příjmů/výdajů 
z/do rozpočtu EU), ukazatel v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, úpravy predikce, mandatorní 
výdaje atd. Rizika a rezervy rozpočtu, rozpočtové hospodaření ÚSC, rozpočty obcí, rozpočty krajů. 
 
Jeffrey Sachs 
The Tarp is a fiscal straitjacket 
TARP je fiskální svěrací kazajkou 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36910 (28.1.2009), p. 9 
Autor v americké diskusi o fiskálním stimulu postrádá pohled ze střednědobého hlediska. Nikdo se 
nezabývá tím, jak navrhované megadeficity ovlivní rozpočtové a vládní programy v horizontu delším 
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než 12-24 měsíců. Účinky stimulačních opatření jsou navíc pochybné, což platí i o programu TARP. 
Ten nepřispěl k oživení bank nebo jejich půjček, ale podpořil masivní transfer peněz daňových 
poplatníků k manažerům a vlastníkům finančních institucí. 
 
Eduard Komárek 
Upozorňujeme na změny v pravidlech územních rozpočtů 
Moderní obec, Sv. 15, (2009) č. 2, s. 8-9 
Komentář ke změnám v oblasti rozpočtových pravidel územních rozpočtů, které od 1.4.2009 přináší 
zákon č. 477/2008 Sb. Základní principy nové úpravy, rekapitulace vybraných závažných změn. 
 
Eduard Komárek 
Veřejné rozpočty v roce 2009 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 2, s. 11-16 
Přiblížení soustavy veřejných rozpočtů ČR; úloha šesti státních fondů, ke specifikům Pozemkového 
fondu a systému veřejného pojištění. (Zásadní problém) sestavování  a schvalování veřejných rozpočtů 
na rok 2009, reálnost očekávaných daňových příjmů. Státní rozpočet pro rok 2009, odhad daňových 
příjmů pro rok 2009. Rozpočtové provizorium, praxe sestavování rozpočtu na úrovni obcí/krajů. 
Celkové finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům ÚSC (dotace, příspěvky). Specifické formy 
územních rozpočtů. 
 

Životní prostředí 
 
Seznam platných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a 
sdělení platných v resortu životního prostředí ke dni 1. ledna 2009 
Věstník Ministerstva životního prostředí, Sv. 19, (2009) č. 1, s. 1-41 
V přehledu jsou uvedeny platné právní předpisy v členění podle složek, které spadají do kompetence 
Ministerstva životního prostředí, a předpisy související. 
 

Životní úroveň 
 
Bericht über die Höhe des Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern für das Jahr 2010 
(Siebenter Existenzminimumbericht) 
Zpráva o výši existenčního minima pro dospělé a děti na rok 2010 (sedmá zpráva o existenčním 
minimu) 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2008, Nr. 12, S. 79-87 
Příspěvek představuje Zprávu o existenčním minimu předloženou německou spolkovou vládou dne 
19. listopadu 2008 a koncipovanou jako prognózu vývoje nezdanitelného existenčního minima 
dospělých a dětí v Německu. Zaměřuje se na vyměřování nezdanitelného existenčního minima pro rok 
2010. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Miroslav Krč, Gamil Al-Madhagi 
Ekonomická bezpečnost jako zdroj mezinárodní spolupráce 
Ekonomický časopis, Sv. 56, (2008) č. 9, s. 892-911 
K novému pojetí ekonomiky obrany státu. Vymezení kategorie bezpečnost, vztah bezpečnosti a 
mezinárodní ekonomiky, mezinárodní ekonomická kooperace, mezinárodní bezpečnostní a vojenská 
spolupráce (a její přímé a nepřímé užitky pro ekonomickou bezpečnost), trendy a tendence 
mezinárodní spolupráce podporující národní ekonomickou bezpečnost. - Pozn. 
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Helmut Mayer, Christine Flachmann 
Energieverbrauch der privaten Haushalte 1995 bis 2006 
Energetická spotřeba soukromých domácností v letech 1995 až 2006 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2008, Nr. 12, S. 1107-1115 
Příspěvek analyzuje spotřebu energie a výši emisí kysličníku uhličitého soukromých domácností         
v Německu v letech 1995 až 2006. Představuje tuto spotřebu v rámci ekologických souhrnných účtů a 
to ve spotřebních oblastech bydlení, individuální doprava a spotřeba. Ukazuje též,  jaké faktory měly 
ve sledovaném období vliv na vývoj spotřeby energie a výši emisí soukromých domácností. - Pozn. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 
Bernd Wittkowski 
Wer enteignet wen? 
Kdo koho vyvlastňuje? 
Auszüge aus Presseartikeln, 25. Februar 2009,  Nr. 9, S. 18 
 
„Vlastnictví zavazuje. Jeho využívání by mělo sloužit zároveň i blahu společnosti. Vyvlastnění je 
přípustné jen v případě jeho prospěšnosti pro společnost.“ Tato ustanovení jsou obsažena v článku     
14 německé ústavy z roku 1949. V Německu je zákonné odnětí vlastnických práv výsostným aktem, 
ale ve skutečnosti – aniž by si toho veřejnost povšimla – dosti běžným postupem. Zpravidla jde             
o zabavení pozemku (proti přiměřenému odškodnění) v případě projektů v oblasti infrastruktury, což 
pro postiženého představuje nepopíratelný vážný zásah. Již z tohoto důvodu se jeví zděšení ohledně 
možného zespolečenštění bank – na prvním místě jmenovitě Hypo Real Estate (HRE) – dosti 
přehnané. Výkřiky o překročení jistého tabu jsou na každý pád naprostý nesmysl. 

Ti, kteří u tohoto bezpochyby vysoce výbušného tématu mávají dogmatickými hesly o společenském 
řádu, jako například průmyslový svaz BDI nebo hospodářská rada CDU, by měli zvážit, zda ještě 
berou vážně realitu. Také kritika ze strany ochránců akcionářů, kteří  kvůli údajnému porušení zásady 
přiměřenosti hrozí dokonce žalobou u ústavního soudu (proti zákonu o záchranném převzetí), míjí 
podstatu věci. Ne náhodou se k těmto kritikům samotné banky nepřipojují, zejména pak ne velké 
soukromé banky. Dokonce šéf Deutsche Bank Ackermann, kterého sotva kdo podezřívá 
z marxistických úletů, považuje vyvlastnění bankovních akcionářů ve smyslu ultima ratio za legitimní. 

Kritici v kauze HRE ignorují rozhodující skutečnosti a zaměňují příčiny a následky. Skutečnost je 
jednoznačná: jde o globální krizi století nebývalého rozsahu, s  bankovními systémy zápasícími 
v mnoha směrech s insolventností. Četné velké banky, bez jejichž alespoň dočasného dalšího 
fungování by světový koloběh financí zkolaboval, přežívají pouze díky miliardovým záchranným 
balíčkům pomoci. Právem hovoří americký ekonom Roubini o „zombie – bankách“.  Je stále 
zřejmější, že řešení z učebnic o kapitalistickém ekonomickém systému v této mimořádné situaci 
nepřinášejí nápravu  (o obecných sloganech z arzenálu standardních argumentů tržního liberalizmu ani 
nemluvě). 

Formálně vyžaduje vyvlastnění právní základ (tak jak jej nyní připravila německá spolková vláda) a 
správní rozhodnutí. Fakticky ovšem vyvlastnění akcionáře dostihlo už dávno  – nejenom v případě 
HRE. Takovéto odnětí soukromého majetku – v tomto případě ovšem bez odškodnění – není 
výsledkem státní intervence. Vlastníci přicházeli o svůj majetek díky gigantickému znehodnocování 
svých kapitálových podílů, jako důsledek nezodpovědné a bezohledné obchodní politiky většiny bank 
v celém světě, doprovázené pozoruhodným selháním kontroly. Proto lze sotva tvrdit, že zákon o HRE 
by mohl poškodit důvěru domácích a zahraničních investorů vůči německému podnikatelskému 
prostředí. Poškození a ztráta důvěry jsou mnohem většího rozsahu a hlubšího charakteru, než aby se 
dala vztáhnout jen k jednomu teritoriu, a hlavní vinu tentokrát nenese spolkový ministr financí.  

Jako postižený investor by člověk neměl nad ztraceným kapitálem prolévat krokodýlí slzy. 
Nepodepisoval snad někdy každý z nás, že investice do rizikových papírů v sobě zahrnují možnost 
rizika totální ztráty? Zbytkovou hodnotu, kterou dnes ještě tyto akcie mají – a tomu  odpovídající 
nárok na odškodnění (a to platí jak pro velkého akcionáře, jakým je Christopher Flowers, tak pro malé 
akcionáře) mohou vykazovat jen díky dosavadní velkoryse poskytované státní pomoci. Alternativou 
by byl nejen faktický, ale i právní bankrot s nedozírnými systémovými důsledky. 

Otázku, „kdo tady vlastně koho vyvlastňuje“ lze tedy klást ještě v jiném kontextu, který nicméně 
hlavní ochránci pravosti tržní ekonomiky nonšalantně přecházejí. Skutečnými „vyvlastněnými“ v této 
krizi jsou totiž daňoví poplatníci, kteří na celém světě miliardovými sumami platí škody, způsobené 
aktéry finančního systému, kterým se situace vymkla z ruky a jejichž selhání je třeba nyní napravit. Již 
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nyní ve svém rozsahu sotva představitelné přerozdělování od daňových poplatníků k bankám             
(a nepřímo i k oněm drobným akcionářům) nemá zatím žádnou konečnou mez. Lze očekávat 
objevování dalších „odpadů konstruktů špatných bank“ a jejich důsledky v podobě stovek miliard 
dolarů a eur za účelem „sdílení zátěže“.  

Člověk opravdu nemusí být stoupencem státem řízené ekonomiky, aby v tomto případě souhlasil se 
spolkovou kancléřkou: zákon o vyvlastnění je bez alternativy. Mnozí přesvědčení zastánci tržní 
ekonomiky mohou být zděšeni tím, jak se znovu vrací socialismus ve své původní podobě, 
považovaný za překonaný a mrtvý, a to dokonce na Západě! K jejich uklidnění lze ovšem říci, že 
přechodné vyvlastnění – jako poslední prostředek, když už nic jiného nezabírá – je kvůli ochraně 
stability finančních trhů a k zabezpečení zájmů daňových poplatníků možné a přípustné. Vyjádřeno 
ústavou: pokud to vyžaduje blaho veřejnosti. A tato situace nastala, minimálně v případě banky Hypo 
Real Estate. 

 
Zpracovala Ing. K. Gubová 

 
 
Donata Riedel 
Grundgesetz verbietet Schattenetats 
Ústava zakáže stínové rozpočty 
Handelsblatt, 5.3.2009, Nr. 45, S. 4 
 
Nové dluhové předpisy v německé ústavě budou mnohem přísněji kontrolovány než dosud, nová 
stabilizační rada (tvořená spolkovým ministrem financí, zemskými ministry financí a spolkovým 
ministerstvem hospodářství coby poradním členem)  bude průběžně u všech rozpočtů (státu a zemí) 
kontrolovat, zda od roku 2011 dodržují  striktní konsolidační kurs. Počínaje rokem 2011 budou 
zakázány nové stínové rozpočty, takže Soffin (stabilizační fond zřízený na záchranu bank) se 480 mld. 
eur a komunální investiční fond se 14 mld. eur (z 2. balíku na podporu konjunktury) by tedy měly být 
už posledními svého druhu v Německu. To vše vyplývá z navrhovaných zákonů, kterými se má 
zabývat závěrečné jednání Komise pro reformu federalismu:  sporným bodem už není hranice dluhu, 
ale otázka, zda stát smí v budoucnu poskytovat obcím přímé pomoci (tato možnost byla zrušena první 
reformou federalismu v roce 2006). Někteří politici však dnes s odkazem na úmluvu o vysokých 
školách a balík na podporu konjunktury poukazují, jak nesmyslný je zákaz kooperace mezi státem a 
obcemi.  

Naproti tomu se již Komise shodla na textu ústředního článku ústavy  115 k maximální výši dluhu, na 
změnách předpisů k vedení rozpočtu v článku 109, jakož i na novém článku 109a vč. prováděcího 
zákona o stabilizační radě. Pokud bude reforma ústavy schválena Spolkovým sněmem a Spolkovou 
radou do léta, pak by budoucí úřadující spolkový ministr měl s deficitem skoncovat v roce 2011.  

Komise se nepřiklonila k tvrdší podobě předpisů, neboť jak uvádí zdůvodnění, není jisté, zda by pak 
bylo možné zvládat finanční krizi. Od roku 2016 může stát brát úvěry maximálně ve výši                 
0,35 procenta HDP - což odpovídá zhruba 8 mld. eur. 

„V případě přírodní katastrofy či mimořádně svízelné situace, která se vymyká státní kontrole a 
zásadně poškozuje finanční situaci státu“ však může Spolkový sněm rozhodnout o vyšších dluzích; 
k těmto dluhům ale musí předložit splátkový plán. V zásadě mohou být dluhy v době hospodářského 
poklesu i vyšší - ale musejí být vyrovnány v době vzestupu. Tím se však prognóza růstu při plánování 
rozpočtu stává ještě důležitější nežli dnes. 

Kontrolní konto v budoucnu ohlídá, aby se omyly neodbyly pouhým pokrčením ramen a nevedly 
k novým dluhům: pokud bude vykazovat minus vyšší než 1,5 procenta HDP, nesmí už si stát v příští 
fázi vzít nový dluh ve výši 0,35 procenta HDP, ale pouze 0,2 procenta HDP. Proti tomuto pravidlu 
však zatím tvrdě vystupují levicoví z SPD, takže změkčení tohoto bodu není vyloučeno. 
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Země budou dle zákona povinny své rozpočty sestavovat tak, aby byly po roce 2020 již prosté dluhů. 
Konsolidační kurs bude uložen pouze Brémám, Sársku, Berlínu a Sasku-Anhaltsku v případě, že 
využijí plánovanou sanační pomoc.  

Stabilizační rada jednou ročně zkontroluje rozpočty všech zemí vč. spolkového - proto musejí ministři 
financí při prezentaci vývoje rozpočtu postupovat podle jednotné normy. 

V případě porušení dluhové hranice rozhodne Stabilizační rada hlasováním spolkového ministra 
financí a 2/3 zemských ministrů financí o postupu sanace. Dotyčná země (ale také i stát ) bude potom, 
v případě rozpočtových problémů, z hlasování vyloučena. Rada  má zahájit práci 1.1.2010, zasedat by 
měla dvakrát ročně. 

 
Zpracovala M. Beránková 
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PŘEHLED MONITORINGŮ ZPRACOVÁVANÝCH               
ODBORNOU KNIHOVNOU MF 

 
Sledovaná témata:  
 
Akruální účetnictví 
Informační zdroje: Aktivní noviny, Factiva, ProQuest 
Měsíčně 
Rešeršér: Ing. Jana Böhmová 
 
Ceny vody, léků, nájmů, PHM  a  energie  
Informační zdroje:  archivy německých periodik, internet 
Měsíčně 
Rešeršér:  Mária Beránková 
 
Daň dědická a darovací – legislativa  
Informační zdroje:  archivy německých periodik, internet 
Měsíčně 
Rešeršér:  Mária Beránková 
 
Ekologické daně, ekologická daňová reforma 
Informační zdroje: ProQuest, Factiva  
1x za 14 dní 
Rešeršér: Ing. Jaroslava Musilová 
 
Ekonomika zemědělství 
Informační zdroje: Aktivní noviny, ČTK 
Týdně 
Rešeršér:  Ing. Jana Böhmová 
 
Hospodářské soutěže, postihy za kartelové, cenové dohody a úmluvy 
Informační zdroje: archivy německých periodik, internet 
Měsíčně 
Rešeršér:  Mária Beránková 
 
Financování zdravotnictví, reformy zdravotnických systémů, nemocenské pojištění…(z našich zdrojů) 
Informační zdroje: Informace odborné knihovny (příp. KP) 
Čtvrtletně 
Rešeršér: Ing. Jaroslava Musilová 
 
Finanční mechanismy EHP 
Informační zdroj:  Aktivní noviny 
Týdně 
Rešeršér:  Mgr. Jana Kindlová 
 
Finanční  trhy (všechna témata) - zpravodajství zahraničních  zdrojů  
Informační zdroje: Economist, Financial Times, Wall Street Journal (ProQuest) 
1x za 14 dní 
Rešeršér:  Mgr. Marie Tichá 
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Finanční vzdělávání, finanční gramotnost 
Informační zdroje: Aktivní noviny, ProQuest 
Měsíčně 
Rešeršér:  Mgr. Marie Tichá 
 
Implementace a použití standardů IPSAS 
Informační zdroje: Aktivní noviny, Factiva, ProQuest 
Měsíčně 
Rešeršér:  Ing. Jana Böhmová 
 
Loterie, hazardní hry, kasina, internetové sázky 
Informační zdroj:  Aktivní noviny 
Denně 
Rešeršér:  Mgr. Jana Kindlová 
 
Loterie a témata s tím spojená 
Informační zdroje: časopisy, různé 
Průběžně 
Rešeršér: Věra Šťastná 
 
Materiály z oblasti účetnictví 
Infomační zdroje: časopisy, různé 
Průběžně 
Rešeršér:  Věra Šťastná 
 
Nové částky Sbírky zákonů ČR 
Informační zdroj: Sbírka zákonů České republiky 
Průběžně 
Rešeršér: Alena Jelínková 
 
PPP, PPP Centrum, ohlasy v tisku, projekty, zavádění 
Informační zdroj: Aktivní noviny 
Týdně 
Rešeršér:  Mgr. Jana Kindlová 
 
PPP + procesy, legislativa, dohody, výběr dodavatelů (zkušenost v zahraničí) 
Informační zdroj: ProQuest 
Měsíčně 
Rešeršér:  Mgr. Jana Kindlová 
 
Penzijní připojištění, životní pojištění 
Informační zdroj: časopisy 
Průběžně 
Rešeršér:  Věra Šťastná 
 
Procedura při nadměrném schodku (deficitu) v rámci pravidel Paktu stability a růstu = EDP - 
Excessive deficit procedure 
Informační zdroje: ProQuest, Factiva  
1x za 14 dní 
Rešeršér: Ing. Jaroslava Musilová 
 
Předsednictví ČR a jiných zemí v EU, informal Ecofin 
Informační zdroje: Aktivní noviny, Factiva, ProQuest 
Měsíčně (po dobu předsednictví týdně) 
Rešeršér:  Ing. Jana Böhmová 
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Přijetí eura v nových členských státech - česká média 
Informační zdroj:  Aktivní noviny 
Týdně 
Rešeršér:  Mgr. Jiří Machonský 
 
Přijetí eura v nových členských státech - zahraniční zprávy a odborné informace 
Informační zdroj: ProQuest 
1x za 14 dní 
Rešeršér:  Mgr. Jiří Machonský 
 
Reforma veřejných financí 
Informační zdroje: Aktivní noviny, ASPI, EPIS, internet 
Týdně 
Rešeršér: Ing. Jana Böhmová 
 
Rizika veřejných financí  
Informační zdroj: Aktivní noviny 
Týdně 
Rešeršér: Mária Beránková 
 
Rohstoffe, Ne- und Edelmetalle  
Informační zdroj: Handelsblatt 
Denně  
Rešeršér:  Mária Beránková 
 
Rovnost mužů a žen, gender budgeting mužů 
Informační zdroje: časopisy a další 
Průběžně 
Rešeršér:  Mária Beránková 
 
Rozvojová spolupráce a pomoc (ODA, EDF, ACP, HIPC, MDRI, FEMIP, IDA a EBRD) 
Informační zdroje:  Aktivní noviny, ProQuest, Factiva 
Měsíčně 
Rešeršér:  Ing. Jana Böhmová 
 
Řízení o porušení smlouvy 
Informační zdroje: Aktivní noviny, Factiva, ProQuest 
Měsíčně 
Rešeršér:  Ing. Jana Böhmová 
 
Společenství vlastníků bytu a příbuzná témata 
Informační zdroje:  časopisy, různé 
Průběžně 
Rešeršér:  Věra Šťastná 
 
Státní pokladna  
Informační zdroje:  Aktivní noviny, ihned.cz,  monitoring  Newton Media, ČTK   www.novinky.cz  
Denně 
Rešeršér: Mgr. Jiří Machonský 
 
Strukturální fondy, Kohezní fond, strukturální politika, komunitární programy, operační programy 
Informační zdroj:  Aktivní noviny 
Týdně 
Rešeršér:  Mária Beránková 
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Strukturální fondy EU (čerpání peněz EU, Auditní orgán, operační programy, regionální operační 
programy, OP Praha – Adaptabilita, OP Praha – Konkurenceschopnost, OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Rybářství)  
Informační zdroj: Aktivní noviny 
1x za 14 dní 
Rešeršér: Mgr. Jana Kindlová 
 
Strukturální politika EU, strukturální fondy, Kohezní fond, komunitární programy, operační programy, 
program rozvoje venkova, vinice, vinařství 
Informační zdroje: ProQuest, Factiva 
Týdně 
Rešeršér:  Ing. Jaroslava Musilová 
 
Světová ekonomika (HDP či výhled růstu, inflace, spotřebitelské ceny, výrobní ceny v eurozóně,  
EU-27, Maďarsku, Polsku, Slovensku, USA; ceny komodit, kurz dolar/euro) 
Informační zdroje: Aktivní noviny, ČTK 
Čtvrtletně 
Rešeršér: Ing. Jaroslava Musilová 
 
Teorie měnové politiky, porovnání měnové politiky USA, EMU a České republiky 
Informační zdroje: Aktivní noviny, ČTK, ProQuest 
Týdně 
Rešeršér:  Mgr. Jiří Machonský 
 
ÚZSVM 
Informační zdroj: Aktivní noviny 
Týdně 
Rešeršér:  Ing. Jana Böhmová 
 
Změny v legislativě účetnictví 
Informační zdroje:  Aktivní noviny, internet, EPIS, ASPI 
Měsíčně 
Rešeršér:  Ing. Jana Böhmová 
 
Automaticky nastavené monitoringy s denní aktualizací 
přístupné na adrese:  
http://knihovna.mfcr.cz/autom_res_08.php 
Rešeršér:  Mgr. Jiří Benda 
 
Bankovnictví 
Kapitálový trh 
Konkurzy ve finanční oblasti 
Oceňování majetku, nemovitostí 
Ochrana klientů ve finančním sektoru 
Penzijní fondy, penzijní připojištění, životní pojištění 
Regulace a dozor finančního trhu 
Stavební spoření 
Úvěry a úspory obyvatelstva, zadlužení domácností 
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Automatické monitoringy k předsednictví ČR v EU na adrese  
http://knihovna.mfcr.cz/autom_res_pres.php 
Rešeršér: Mgr. Jiří Benda 
 
Ecofin 
Ministři financí EU 
Miroslav Kalousek a Evropská unie 
Rozpočet Evropské unie 
Směrnice CRD 
Solvency II 
Tisková mluvčí pro PRES 
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