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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  duben).  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:   zaměstnanecké benefity v daňových podmínkách roku 
2009,  implementace  práva  EU  do  českého  právního  řádu, 
mezinárodní  pomoc  při  vymáhání  finančních  pohledávek, 
ekonomické  sankce,  výroční  zpráva  NKÚ  2008,  neziskové 
subjekty  a  DPH,  PPP  v oblasti  vězeňství,  EU  a  federalismus, 
úvěrová  podpora  investování  v ČR,  přímé  zahraniční  investice 
(země  SVE),  emise  občanských  dluhopisů  v  ČR  a  dále  dva 
články  v anglickém  jazyce:  cenová  bublina  rezidenčních 
nemovitostí v ČR a rozdělení české a slovenské ekonomiky.  

Ze  zahraničních  zdrojů  pak  upozorňujeme  např.  na  
články  vztahující se k rostoucí odpovědnosti orgánů finančního 
dohledu  a k  zablokovanému úvěrování  v Maďarsku, k  rizikům 
veřejných  financí  a  cenám  léků  v SR,  z německého  tisku  pak      
k  bankovnímu  tajemství  v souvislosti  s daňovými  úniky,  dani 
dědické, požadavku  Němců používat eurobankovky německého 
původu,  znevýhodnění  veřejnoprávních  spořitelen  a  konečně 
z britských pramenů: přehled daní z obratu ve světě ,  informace 
o evropské DPH a analýza  integrační politiky v  EU. 

V další  části    Informací Vám  nabízíme  překlady:   Co 
dělat  proti  státním  pomocem?  (státní  pomoc  jednotlivým 
podnikům  v Německu)  a  Změny  ve  světovém  hospodářství 
(důsledky krize). 
 
 Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, 
co potřebujete.       

     
  Mgr. A. Sahánková 

       VO 303 
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UPOZORNĚNÍ 
 
 
Media Monitoringy 
Na  stránkách  Odborné  knihovny MF  je    pro 
Vás připraven nový      speciální monitoring   na   
téma    Zahraniční  pohledávky  ČR    (zdroje: 
tištěná  média,  televize  a  rozhlas,  agenturní 
zpravodajství  a  internetové  servery),    který 
naleznete v sekci Monitoring médií a na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring. php 
 
 
Odborná  knihovna  MF  spustila  možnost 
objednávek  a  rezervací  v uživatelských 
kontech 
 
Uživatelská konta 
 
Rádi  bychom  Vás  informovali  o  tom,  že   
 Odborná  knihovna MF  zpřístupnila  na  svých 
intranetových  stránkách  uživatelská  konta. 
Jejich  prostřednictvím  si  zájemci  z řad 
uživatelů  Odborné  knihovny  MF  mohou  po 
přihlášení  sledovat  stav  svých  výpůjček, 
objednávat  nebo  rezervovat  nové  dokumenty, 
popř. si je sami prodlužovat. 
 
Uživatelská  konta  jsou  přístupna  ze   sekce 
„Katalog“  na  intranetové  adrese  Odborné 
knihovny MF:  http://knihovna.mfcr.cz 
 
K vlastní  práci  s  uživatelskými  konty  je  vlevo 
nahoře  k dispozici  nápověda,  podobně  jako 
k ostatním  částem  webového  katalogu. 
Upozornili  bychom  Vás  v   krátkosti  jen  na 
nejdůležitější body: 
 

‐    Přístup  do  Uživatelských  kont  je  na 
základě  vyplnění  Vašeho  příjmení  a 
čísla  legitimace.  Toto  číslo  Vám  na 
požádání sdělí pracovnice knihovny   

       ( pí Šťastná nebo Jelínková)  na l. 2588, 
případně  Mgr.  Kindlová  na  l.  2700. 
S číslem  legitimace  ve  vlastním  zájmu 
nakládejte dle obvyklých pravidel  jako 
s jakýmkoliv  jiným  heslem  v  systému 
s informacemi osobního charakteru. 

‐    Po  přihlášení  budete  mít  k dispozici 
seznam  vypůjčených  dokumentů, 
přičemž  v příslušných  polích  uvidíte, 
kdy jste si dokument půjčili, do kdy jej  
máte  vrátit,  popř.  kolikátá  upomínka 
k vrácení Vám již byla zaslána. 

‐           Dokumenty,  které  máte  zatím  pouze                                                  
rezervovány,  mají uvedeno číslo 

 
rezervace  (REZ.1  nebo  REZ  NEO,  což  je 
neodeslaná  rezervace,   a  REZ  ODE  ‐ 
 odeslaná  rezervace).  V  případě,  že  již 
nemáte  o  rezervovaný  dokument  zájem, 
můžete  si  sami  rezervaci  zrušit  kliknutím 
na  ikonku popelnice. Pro zrušení rezervací 
ve  stavu  REZ  NEO  a  REZ  ODE musíte 
požádat pracovnici knihovny.  

‐    Prodloužení  výpůjčky  provedete  kliknutím 
na  zelenou  ikonu  nalevo  od  názvu 
dokumentu.  Prodlužovat  lze  pouze 
dokumenty,   na  něž  není  rezervace  a  na 
něž  jste neobdrželi upomínku. V opačném 
případě  se  u  takového  dokumentu  zelená 
ikona  nezobrazuje.  Prodloužení  je možné 
na standardní dobu 1 měsíc. 

 
Dále  bychom  Vás  chtěli  upozornit  na  jeden 
problém při  vyhledávání  v katalogu, na  který  řada 
lidí naráží. Minimální délka  slova pro  vyhledávání   
v systému je standardně 3 znaky (nezadávejte proto 
slova  jako  „a“,  „je“,  „do“  apod.).  Pokud  neurčíte 
jinak, systém automaticky hledá dokumenty, kde se 
v příslušném  poli  (záleží,  kde  hledáte  ‐  viz 
nápověda)  vyskytují  zároveň  všechna  požadovaná 
slova. Pokud však zadáte  slovo kratší než 3 znaky, 
výsledkem bude vždy nula, přestože ve fondu může 
být  řada  dokumentů,  které  Vašemu  požadavku 
odpovídají.  
 
 
Objednávky a rezervace 
 
Objednání,  popř.  rezervace,  je‐li  kniha  právě 
půjčena,  se  provádí  v příslušném  záznamu  knihy 
v katalogu: 
http://knihovna.mfcr.cz/Opac/index.php 
Pokud  máte  knihu  nalezenou  a  zobrazen  její 
záznam,  objednávku  provedete  odkazem 
„Objednávka“  na  konci  záznamu,  pod  údaji             
o  exemplářích.  Systém  si  potom  vyžádá  Vaše 
příjmení  a  číslo  čtenářského  průkazu,  podobně, 
jako když se hlásíte do svého konta.  
 
Ve  svém  čtenářském  kontu  v kolonce  rezervace       
u knih uvidíte následující zkratky: 
Obj.  –  znamená,  že  knihu máte  objednanou,  ale 
pracovníci knihovny objednávku zatím nevyřídili 
Obj. vyř. – objednávka je vyřízená, kniha je pro Vás 
připravena a byl Vám poslán informační  
e‐mail 
REZ  (číslo)  –  kniha  je  půjčena  a  máte  ji 
rezervovanou. Číslo udává, kolikátí jste v pořadí 
REZ NEO –  rezervovaná kniha se vrátila,  ještě  jste   
o tom ale nebyli informováni e‐mailem, přesto si ji 
můžete již vyzvednout 
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REZ ODE – rezervovaná kniha se vrátila, je pro 
Vás  připravena  a  byli  jste  o  tom  již  e‐mailem 
informováni. 
 
Rezervace knižních novinek  
 
V souvislosti  se  zprovozněním  elektronického 
objednávání  se  mění  též  systém  rezervací 
knižních  novinek  na  výstavce  v knihovně. 
Nadále bude možné  si  je objednávat už pouze 
elektronicky  na  webu  Odborné  knihovny MF 
v sekci Knižní novinky. 
 
Aby  bylo  zachováno  pořadí,  v jakém  si  lidé 
rezervovali  novinky  (i  elektronicky  ze  své 
kanceláře),  nebude  již  možné  zapisování  na 
lístečky  umístěné  přímo  na  publikacích 
v knihovně.  Rezervaci  v knihovně  lze  provést 
na  počítači  ve  studovně,  obsluha  Vám  ráda 
poradí.  
 
Dále bychom Vás  chtěli na  základě dotazů na 
čtenářská  konta  upozornit,  že  důvodem,  proč 
Vám nejde kniha prodloužit, nemusí být pouze 
to,  že  je  kniha  někým  rezervována,  ale  též 
počet možných prodloužení. Každý uživatel má 
možnost si sám prodloužit výpůjčku pouze 5x!!! 
Proto  nedoporučujeme  „zbytečné 
prodlužování“  o další měsíc,  pokud Vám  ještě 
zbývá dlouhý čas do vrácení knihy. 
 
Pevně  věříme,  že  s novým  systémem  budete 
spokojeni.  Zároveň  bychom Vás  rádi  poprosili  
o pochopení, pokud bude v počátcích docházet 
v systému  k drobným  potížím.  Systém 
průběžně dolaďujeme. 
 
V případě  jakýchkoliv  problémů  nebo  dotazů 
kontaktujte Mgr. Jiřího Bendu – linka 2182,  
e‐mail: jiri.benda@mfcr.cz  
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Daně 
 
Thomas Töben, Allit Lohbeck, Hardy Fischer 
Aktuelle steuerliche Fragen im Zusammenhang mit Inbound-Investitionen in deutsches 
Grundvermögen : Vermietungseinkünfte, Veräußerungsgewinne, Gewerbesteuer, Zinsschranke 
Aktuální daňové problémy v souvislosti se zahraničními investicemi do německého 
pozemkového vlastnictví : příjmy z pronájmů, zisky z prodeje, živnostenská daň, úroková 
hranice 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 4, S. 151-162 
Příspěvek přehledně seznamuje s aktuálním vývojem v oblasti zdanění příjmů zahraničních investorů   
z nemovitostí, které užívají v Německu, včetně praktických problémů spojených s aplikací úrokové 
hranice. Problémů se dotýká jak z hlediska zákonné úpravy, tak i finanční správy a vykonávání soudní 
pravomoci. - Pozn. 
 
Joachim Englisch 
Anforderungen an die Leistungsbeschreibung in der Rechnung für Zwecke des Vorsteuerabzugs 
: zugleich Anmerkung zu BFH, Urt. v. 8.10.2008 - V R 59/07, UR 2009, 196 
Požadavky na popis výkonu ve vyúčtování pro účely odpočtu DPH na vstupu : zároveň 
poznámky k rozsudku Spolkového finančního dvora z 8.10.2008 - V R 59/07, UR 2009, 196 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 6, S. 181-185 
V souvislosti s rozhodnutím Spolkového finančního dvora z 8.10.2008 týkajícím se požadavků na 
řádné údaje ve vyúčtování jako předpokladu pro odpočet DPH na vstupu autor přehledně informuje    
o této problematice a promítá důsledky nové právní úpravy do podnikové praxe. - Pozn. -- Zmiňovaný 
rozsudek je zveřejněn v tomto čísle časopisu na s. 196-199. 
 
Ivan Brychta 
Automobil v roce 2009. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 6, s. 25-30 
Používání automobilu v rámci podnikatelských aktivit z daňového pohledu. V této části příspěvku       
o daňových odpisech, o pořízení automobilu na finanční leasing, o využívání automobilu na základě 
operativního pronájmu, o jiných výdajích u automobilu v majetku nebo v pronájmu poplatníka a         
o použití automobilu k soukromým i služebním účelům. Problematika je ilustrována na dvou 
příkladech. 
 
Ivan Brychta 
Automobil v roce 2009. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 7, s. 14-17 
Používání automobilu v rámci podnikatelských aktivit z daňového pohledu. V této části příspěvku se 
výklad zaměřuje na automobil nevložený do obchodního majetku podnikatele - fyzické osoby (určení 
výše náhrady za spotřebované pohonné hmoty a základní náhrady, které mohou být daňovým 
nákladem). V závěru stručně o povinnosti hradit daň silniční. 
 
Petr Gola 
Daně u našich sousedů 
Daně a finance, Sv. 17, (2009) č. 3, s. 13-15 
Stručný pohled na nejdůležitější daně a povinné odvody v Polsku, Rakousku, Německu a na 
Slovensku (daň z příjmů fyzických osob a právnických osob, sociální a zdravotní pojištění, DPH). 
 
 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

7 

Jan Čapek 
Daňové plánování ve spárech ducha zákona. 2. 
Daňový expert, Sv. 5, (2009) č. 1, s. 27-31 
K problematice posuzování daňového plánování soudy a k aplikaci doktríny zneužití práva. V této 
části příspěvku ke zneužití práva (zneužití práva v judikatuře Evropského soudního dvora a v české 
daňové judikatuře). - Pozn. -- První část příspěvku byla zveřejněna v č. 6/2008. 
 
Václav Benda 
Daňové přiznání za skupinu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 7, s. 1-8 
K tzv. skupinové registraci, která byla zavedena novelou zákona o dani z přidané hodnoty (zákon       
č. 261/2007 Sb.). Vymezení skupiny, práva a povinnosti členů skupiny, praktické dopady vytvoření 
skupiny. Doplněno příkladem zpracování daňového přiznání za skupinu a vzorem vyplněného 
přiznání. 
 
Peter Fischer 
Das EuGH-Urteil Persche zu Auslandsspenden - die Entstaatlichung des Steuerstaates geht 
weiter 
Rozsudek Evropského soudního dvora ohledně darů do zahraničí (Persche) - zprivatizování 
daňových kompetencí státu pokračuje 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 6, S. 249-257 
Autor kriticky analyzuje rozsudek Evropského soudního dvora  (C-318/07 - Persche) z 27.1.2009 
týkající se otázky, zda si daňový tuzemec (v Německu) může odečíst z daní věcný dar pro zahraniční 
zařízení s obecně prospěšným zaměřením (§ 10b zákona o dani z příjmů). Dotýká se mimo jiné otázky 
primárního práva EU a kompetencí členských států, národní daňové správy v rámci zbytkových 
pravomocí aj. - Pozn. 
 
Walter Niermann 
Das Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspauschale 
Zákon k pokračování právního stavu z roku 2006 v případě paušálních náhrad cestovních 
výdajů 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 15, S. 753-755 
Spolkový ústavní soud prohlásil výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a odpočet provozních 
podnikových výdajů za cestu z/do práce od roku 2007 za neústavní, zákonodárce se proto vrací           
v případě cestovních paušálů k předpisům platným v roce 2006. Pohled na důsledky tohoto postupu, 
možnosti řešení. K výši paušálů od roku 2001. Daňové úlevy při cestování veřejnou dopravou            
(v případě nákladů převyšujících paušál). Přehled nákladů, které jsou zahrnuty pod cestovní paušál. - 
Pozn. 
 
Drahomíra Martincová 
Devadesátá čtvrtá novela zákona o daních z příjmů v části týkající se daně z příjmů právnických 
osob 
Účetnictví, 2009, č. 3, s. 49-53 
K novele zákona o daních z příjmů (zákon č. 2/2009 Sb.). Autorka podrobně rozebírá změny 
některých ustanovení, která se týkají daně z příjmů právnických osob (např. osvobození od daně, 
odpočet daru, pravidlo tzv. nízké kapitalizace apod.). 
 
Hendrik Jacobsen 
Die Suche nach steuerlicher Gestaltung 
Hledání daňové úpravy 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 4, S. 162-173 
Autor podrobně rozebírá metodiku hledání optimální daňové úpravy v rámci daňového plánování při 
podnikání. Teoretické základy tohoto procesu zkoumá z hlediska tří modelových konstant, které tvoří 
základ a rámec vzniku daňového nároku. Dále probírá jednotlivé kroky spojené s daňovým 
plánováním a jejich vzájemnou koordinaci při utváření konečné optimální formy. - Pozn. 
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Norbert Herzig, Christian Joisten, Stephan Vossel 
Die Vermeidung der Doppelbelastung mit ESt und ErbSt nach Einführung des § 35b EStG 
Zamezení dvojího zatížení daní z příjmů a daní dědickou po zavedení § 35b zákona o dani          
z příjmů 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 12, S. 584-592 
V rámci reformy německé daně dědické byl zaveden "nový" § 35b zákona o dani z příjmů (jedná se      
o původní znění § 35a, který byl v roce 1999 vyškrtnut, a v zákonu o dani z příjmů toto ustanovení 
chybělo až do 31.12.2008), který má zmírnit možné souběžné zatížení daní z příjmů a daní dědickou. 
Pohled na působení § 35b zákona o dani z příjmů, oblast aplikace, časové a jiné omezení aplikace, 
limit výše daňové úlevy. Nedostatečná funkce § 35b zákona o dani z příjmů při snižování dvojí 
daňové zátěže z titulu daně dědické a daně z příjmů. Příklady propočtů. - Pozn. 
 
Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich [2008] 
Nejdůležitější daně v mezinárodním srovnání [2008] 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 3, S. 90-109 
Analýza vývoje nejdůležitějších daní v roce 2008 a daňové zátěže v mezinárodním srovnání (země EU 
a vybrané vyspělé průmyslové země) se zaměřením na hodnocení pozice Německa v mezinárodní 
daňové konkurenci. Dokládá, že se v rámci reformy podnikových daní 2008 atraktivita Německa jako 
místa pro podnikání, a tím i jeho postavení v mezinárodním srovnání, výrazně zlepšila. 
 
Stefan Lahme, Eva Zikesch 
Erbschaftsteuerliche Begünstigung von Kapitalgesellschaftsanteilen mittels Poolvereinbarungen 
Zvýhodnění kapitálových společností u daně dědické pomocí poolových dohod 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 11, S. 527-532 
Podle reformované daně dědické jsou z pohledu daně dědické/darovací zvýhodněny menšinové podíly 
na kapitálových společnostech do 25 procent, pokud jsou svázány s podíly jiných společníků v tzv. 
poolové dohodě. Poolové dohody jsou z hlediska (nově zavedeného testu) správy majetku výhodné      
i pro menšinové účasti na kapitálových společnostech, které jsou drženy v podnikovém majetku. 
Předpoklady poolových dohod. Poolové dohody a občanské právo. - Pozn. 
 
Eva Pařízková 
Formy mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 7, s. 32-37 
Legislativní úprava mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek v rámci EU 
(směrnice, nařízení), zákon č. 191/2004 Sb. (s účinností od 1.5.2004), žádost o informace, žádost         
o doručení, žádost o vymáhání nebo o předběžná opatření. 
 
Petra Eckl 
Germany: the Annual Tax Act 2009 
Německo: daňový zákon na r. 2009 
European taxation, Vol. 49, (2009) No. 3, p. 115-121 
V článku jsou shrnuty nejdůležitější změny, které přináší německý daňový zákon na r. 2009 
(Jahressteuergesetz 2009) ve vztahu k investorům - podnikům a jednotlivcům - zabývajícím se 
příchozími a odchozími investicemi. - Pozn. -- Res. 
 
Gesetz zur steuerlichen Förderung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
(Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz) : vom 7. März 2009 
Zákon o daňové podpoře kapitálových účastí zaměstnanců : ze 7. března 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 2009, Nr. 12, S. 451-455 
Znění zákona o daňové podpoře kapitálových účastí zaměstnanců ze 7. března 2009 v Německu, který 
mimo jiné určuje navýšení limitu osvobozeného od daní a sociálního pojištění ze 135 eur na 360 eur. 
Cílem zákona zaměřeného zejména na zaměstnance malých a středních podniků je podpora partnerství 
mezi podnikem a zaměstnanci. 
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Reinhold Beiser 
Grenzüberschreitende Einbringungen zwischen Österreich und Deutschland 
Přeshraniční převody podniků, jejich částí a spolupodnikatelských podílů mezi Německem a 
Rakouskem 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 13, S. 645-647 
Přeshraniční převody podniků/jejich částí ap. mezi Německem a Rakouskem z pohledu národního 
daňového práva, smlouvy o dvojím zdanění a základních svobod smlouvy o Evropském společenství. 
K německému/rakouskému zákonu o zdanění podnikových transformací. Oceňovací kompetence země 
sídla podniku. - Pozn. 
 
Haven hypocrisy : the G20 and tax 
Pokrytectví kolem rájů : G20 a daně 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8624, p. 77 
Velké země naléhají na menší státy a ostrovy označované za daňové ráje, aby ustoupily v otázce svého 
výhodného daňového režimu. Jak se však v článku dokazuje, i ve vyspělých ekonomikách lze narazit 
na křiklavé příklady bankovního tajemství, praní špinavých peněz a daňových podvodů. Toto tvrzení 
je demonstrováno na příkladu USA (státy Nevada, Delaware a Wyoming) i dalších zemí. 
 
Jiří Nesrovnal, Iveta Nesrovnalová 
Hekticky schválená novela zákona o daních z příjmů - vybrané oblasti daně z příjmů 
právnických osob. 1. 
Daňový expert, Sv. 5, (2009) č. 1, s. 2-14 
Komentář k novele zákona o daních z příjmů (zákon č. 2/2009 Sb.). Autoři se soustředili na změny 
týkající se daně z příjmů právnických osob (např. osvobození příjmů z převodu podílu v dceřiné 
společnosti, leasing, tzv. nízká kapitalizace aj.). Kromě schválených změn jsou zmíněny i změny 
neschválené. V některých případech jsou uvedeny odkazy na závěry z jednání Koordinačních výborů. 
Doplněno příkladem. - Pozn. 
 
Frank Balmes, Christoph Felten 
Hoch bewertet und dennoch verschont? : Folgen und Gestaltungen für die 
Unternehmensnachfolge nach dem Erbschaftsteuerreformgesetz 
Vysoce oceněn a přesto ušetřen? : důsledky a úprava pro podnikového nástupce podle zákona     
o reformě daně dědické 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 6, S. 258-271 
Příspěvek poskytuje první přehlednou informaci o předpokladech a právních důsledcích zvýhodnění 
podnikového majetku a jeho oceňování podle nové úpravy v zákoně o reformě daně dědické 
(Erbschaftsteuerreformgesetz - ErbStG) z 27.11.2008 s platností od 1.1.2009. Odvozuje též možné 
důsledky zejména pro malé a střední podniky a pokyny pro právní úpravu podnikového nástupnictví. - 
Pozn. 
 
Alexander v. Wedelstädt 
Lockerung des Bankgeheimnisses? - Fertigung von Kontrollmitteilungen aus Anlass von 
Außenprüfungen bei Kreditinstituten : Anm. zum BFH-Urteil vom 9.12.2008 - VII R 47/07, DB 
2009 S. 659 
Uvolnění bankovního tajemství? - Vyhotovení kontrolního sdělení při příležitosti daňových 
kontrol v úvěrových institucích : poznámky k rozsudku Spolkového finančního dvora                  
z 9.12.2008 - VII R 47/07, DB 2009 S. 659 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 14, S. 700-701 
Poznámky k problematice přípustnosti kontrolních sdělení (o poměrech třetích osob) při příležitosti 
daňových kontrol v bankách v Německu v souvislosti s rozsudkem Spolkového finančního dvora, 
který byl tiskem vyložen jako omezení bankovního tajemství a rozšíření možnosti vyhotovovat 
kontrolní sdělení pro finanční úřady. Přiblížení rozsudku, předpoklady/podmínky vyhotovení 
kontrolního sdělení všeobecně a v úvěrových institucích. - Pozn. -- Zmiňovaný rozsudek je publikován 
v časopise Betrieb, 2009, č. 13, s. 659-662. 
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Petr Gola 
Majetkové daně v Evropě 
Daně a právo v praxi, Sv. 14, (2009) č. 3, s. 41-44 
O nejčastějších majetkových daních v EU a o výši jejich sazeb. Podrobněji např. k sazbě daně dědické 
a darovací v Nizozemsku a v Rakousku, stručně také k problematice daně z bohatství. 
 
Michael Rutemöller 
Mehrfachbelastung von Bauherren mit Grunderwerb- und Umsatzsteuer : zugleich Anmerkung 
zu EuGH, Beschl. v. 27.11.2008 - Rs. C-156/08 - Vollkommer, UR 2009, 136 
Několikanásobné zatížení stavebníka daní z převodu nemovitosti a obratovou daní : zároveň 
poznámky k rozsudku Evropského soudního dvora z 27.11.2008, ve věci C-156/08 - Vollkommer, 
UR 2009, s. 136 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 4, S. 109-118 
Příspěvek zkoumá příčiny a právní pozadí dvojího zdanění stavebníků (v případě "budoucích 
stavebních výkonů" nejen daní z převodu nemovitosti, ale i daní z obratu) v Německu. Zvažuje jeho 
slučitelnost s národním i evropským právem a podrobněji rozebírá rozsudek Evropského soudního 
dvora z 27.11.2008 ve věci Vollkommer. - Pozn. - K tématu viz též rubrika Rechtsprechung, s. 136-
138 (Kein Umsatzsteurcharakter der deutschen Grunderwerbsteuer - Německá daň z převodu 
nemovitostí nemá charakter obratové daně). 
 
Eva Pařízková 
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 5, s. 33-36 
K problematice mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek (se zaměřením na 
tuto pomoc z pohledu správy daní a poplatků). Legislativní úprava (EU, ČR), termín "některé finanční 
pohledávky", dožadující orgán a dožádaný orgán, úloha Ministerstva financí, formy pomoci apod. 
 
Patrick Wille 
New EU place-of-supply rules for services 
Nová pravidla EU pro místo poskytování služeb 
International VAT monitor, Vol. 20, (2009) No. 1, p. 8-17 
12. února 2008 schválila Rada balíček opatření k DPH, který sestává ze dvou směrnic a jednoho 
nařízení. Jedna ze směrnic přináší novelizaci pravidel týkajících se místa poskytování služeb a má 
zajistit, aby většina druhů služeb byla zdaňována v tom členském státě, kde je spotřebována. Směrnice 
také umožňuje, aby plátci daně, kteří poskytují určité služby zákazníkům nepodléhajícím dani, mohli 
splnit své ohlašovací povinnosti k DPH za celou Evropskou unii v jediném členském státě. V článku 
se rozebírají nová pravidla ohledně místa poskytování služeb a související otázky. - Pozn. -- 
Problematikou místa poskytování služeb z hlediska DPH se zabývá i článek v International VAT 
Monitor č. 2 na s. 100-110 nazvaný The new EU place-of-supply rules from a business perspective. 
 
Zdeněk Morávek 
Neziskové subjekty a DPH 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 4, s. 7-12 
Ke změnám, které vyplývají pro neziskové subjekty z novely zákona o dani z přidané hodnoty             
č. 303/2008 Sb. Zrušení kategorie veřejnoprávních subjektů. Změna v pojmu obratu od 1.1.2009, 
zavedení pojmu úplata, nová definice obratu. Změna podmínek pro osoby identifikované k dani. 
Podmínka existence provozovny. Změny v registraci plátců daně, změna ve vymezení osob. 
Registrace osob identifikovaných k dani. 
 
Zdeněk Kuneš 
Osoby povinné k dani po 1.1.2009 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 6, s. 15-19 
Osoby povinné k dani dle zákona o DPH, podrobně ke stanovení obratu po 1.1.2009. Stanovení obratu 
na přelomu roku, dobrovolná registrace. Doplněno příklady. 
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Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
Overview of general turnover taxes and tax rates : January 2009 
Přehled všeobecných daní z obratu a daňových sazeb : leden 2009 
International VAT monitor, Vol. 20, (2009) No. 2, green pages (10 p.) 
Pravidelný přehled daní z obratu a daňových sazeb platných v různých zemích světa od 1. ledna 2009. 
Uvádí se typ daně (DPH, daň z obratu, příp. jiný). - Pozn. -- Res. 
 
Zdeněk Morávek 
Porušení rozpočtové kázně - co dál? [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 7, s. 20-24 
K postupu daňového subjektu (příjemce dotace) v případě, kdy při kontrole dojde správce daně           
k závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně. Postup při daňové kontrole a její ukončení, kroky ke 
zmírnění dopadů závěrů kontroly. V této části podrobně o některých z nich (žádost o prominutí 
odvodu za porušení rozpočtové kázně, žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem, žádost          
o posečkání daně). 
 
Václav Benda 
Pořízení zboží z jiného členského státu v roce 2009 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 5, s. 1-8 
K uplatňování daně z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu (dle zákona             
č. 302/2008 Sb.). Pravidla pro stanovení předmětu daně a místa plnění při pořízení zboží z jiného 
členského státu, vymezení pořízení zboží, přiznání daně, daňové doklady, základ a oprava základu 
daně, nárok na odpočet daně. Připojeny příklady praktického postupu. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
Practical information on European VAT : January/February 2009 
Praktické informace o evropské DPH : leden/únor 2009 
International VAT monitor, Vol. 20, (2009) No. 1, green pages (12 p.) 
Jako již tradičně v prvním čísle každého roku přinášejí tzv. zelené stránky informace o hlavních 
charakteristikách systému DPH ve většině evropských zemí (členů i nečlenů EU), včetně standardních 
a snížených sazeb DPH, různých prahových hodnot, formátu identifikačních čísel DPH a informací      
o úřadovnách národní daňové správy. Údaje obsažené v přehledu získali editoři od korespondentů 
časopisu na počátku r. 2009. - Pozn. 
 
Jiří Šimek 
Proč se snažit o změny v uplatňování DPH v projektech PPP? 
PPP bulletin, Sv. 4, (2008) č. 4, s. 12-13 
K problematice uplatňování zákona o DPH v projektech PPP v ČR; vzorové propočty peněžních toků 
u fiktivní investice s úhradou DPH a v případě vrácení DPH v plné výši. 
 
Iveta Říčková 
Přípravné fáze pro prodej movitých věcí celními orgány 
Právní rádce, Sv. 17, (2009) č. 3, s. 36-42 
K oprávnění celních úřadů vykonávat exekuce movitých věcí. Právní úprava (zákon o správě daní a 
poplatků, občanský soudní řád), předmět exekuce, věci vyloučené z exekuce (u fyzické osoby, která 
není podnikatelem; u podnikatele), k zajištění osobního automobilu, jednotlivé fáze exekuce (exekuční 
příkaz celního úřadu, návrh na výkon rozhodnutí, soupis a zajištění movitých věcí, odhad movitých 
věcí a jejich dražba). - Pozn. 
 
P. David 
Selected aspects of taxation of cigarettes in the EU member states 
Vybrané aspekty zdaňování cigaret v členských státech EU 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 55, (2009) No. 1, p. 40-50 
Příspěvek zkoumá daňové aspekty trhu s tabákovými výrobky v členských státech Evropské unie. 
Zabývá se např. úpravami akcízu uvaleného na cigarety v souvislosti se sledovanými cíli fiskální 
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politiky, dále otázkou ovlivňování spotřeby cigaret, ochranou domácího trhu aj. Zvažuje též, zda tuto 
daň ukládat prostřednictvím specifické sazby, sazby ad valorem nebo jejich kombinací. - Pozn. 
 
Michael Scharl 
Sonderprobleme der Abgeltungsteuer bei der Veräußerung oder Einlösung von Forderungen 
Zvláštní problémy (definitivní) srážkové daně při prodeji a proplacení pohledávky 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 11, S. 532-536 
Od 1.1.2009 v Německu platí pro kapitálové příjmy srážková daň (zakotvená v zákoně o reformě 
podnikových daní z roku 2008), která přináší zdanění nejen kapitálových příjmů, ale i substančních 
zisků. Aplikace předpisu, výjimky. Kritika přechodné úpravy, která je primárně zaměřena na bankovní 
produkty, což vede k problémům s pohledávkami a dluhy ve všeobecném obchodním styku. K otázce 
daňového osvobození v případě prodeje či proplacení pohledávek nabytých před 1.1.2009 pod 
nominální hodnotou. - Pozn. 
 
Eva Sedláková 
Stanovení základu daně z příjmů podnikateli pro podání daňového přiznání za rok 2008 
Účetnictví, 2009, č. 3, s. 34-45 
K problematice zjištění základu daně z příjmů fyzických osob s příjmy z podnikatelské nebo jiné 
samostatné výdělečné činnosti. Úprava základu daně o hodnotu pohledávky, úprava základu daně při 
ukončení a přerušení činnosti poplatníka v roce 2008 a při změně způsobu uplatňování daňových 
výdajů v roce 2009 oproti roku 2008, úprava základu daně o právně zaniklý závazek apod. 
Problematika je ilustrována na mnoha příkladech. - Na s. 45 je k čl. připojen test. 
 
Walter Niermann 
Steuerliche Förderung von Mitarbeiterbeteiligungen durch das neue 
Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz 
Daňová podpora spoluúčasti zaměstnanců na základě nového zákona o podílové účasti 
zaměstnanců 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 10, S. 473-475 
Zlepšení daňových úlev vázaných na podílnictví zaměstnance na podnikovém majetku v Německu. 
Daňové osvobození resp. zvýšení nezdanitelné částky na 360 eur ročně dle § 3 č. 39 zákona o dani       
z příjmů; zachování aplikace dřívějších předpisů (§ 19a zákona o dani z příjmů) pro případy vzniklé    
v přechodném období, tj. od 1.1.2009 do 1.4.2009. K podmínkám založení a správy fondu 
zaměstnanecké účasti (Mitarbeiterbeteiligungsfonds). - Pozn. 
 
Dobrinka Atanasova, Thomas Küffner 
Stornorechnungen in der Umsatzsteuer 
Stornofaktury v DPH 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 10, S. 479-480 
K pojmu tzv. stornofaktury v Německu, posouzení jejího vlivu z hlediska předpisů k odpočtu daně      
z obratu resp. DPH. - Pozn. 
 
Antje Fellinger 
Tagungs- und Diskussionsbericht zum Steuerkongress "Personengesellschaften im 
Internationalen Steuerrecht" am 28.11.2008 in Berlin 
Zpráva o jednání a diskusi v rámci daňového kongresu "Osobní společnosti v mezinárodním 
daňovém právu" konaného dne 28.11.2008 v Berlíně 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 5, S. 221-225 
Příspěvek stručně rekapituluje hlavní body referátů pronesených na daňovém kongresu v Berlíně a 
věnovaných problematice osobních společností v mezinárodním daňovém právu. Vzhledem k rostoucí 
internacionalizaci německých osobních společností je harmonizace národního daňového práva             
s mezinárodními normami v rámci OECD, příp. EU a zamezení dvojímu zdanění velmi aktuální. - 
Pozn. 
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Luc De Broe and Robert Neyt 
Tax treatment of cross-border pensions under the OECD Model and EU law 
Daňový režim pro přeshraniční penze v rámci Vzorové smlouvy OECD a práva EU 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 3, p. 86-93 
Článek přináší shrnutí závěrů ze semináře o přeshraničních penzích, který se konal v rámci kongresu 
IFA v r. 2008 v Bruselu. V panelových diskusích se rozebírala čtyři témata: příspěvky na přeshraniční 
penze, převoditelnost práva na důchod, zdanění příjmu penzijních fondů z investic a přidělení práv na 
ukládání daní. O těchto tématech se pojednává z pohledu Vzorové smlouvy OECD a práva EU. Pokud 
jde o přidělení práv na ukládání daní, rozebírá se mj. otázka určení zdroje penze pro smluvní účely. - 
Pozn. 
 
Ioannis F. Stavropoulos 
The EC parent-subsidiary directive and the decision of the European Court of Justice in Burda 
Směrnice ES pro mateřské a dceřiné společnosti a rozhodnutí Evropského soudního dvora          
v případě Burda 
European taxation, Vol. 49, (2009) No. 3, p. 150-154 
Autor rozebírá vývoj pojmů "srážková daň" a "daňová neutralita" v rámci směrnice ES pro mateřské a 
dceřiné společnosti a z pohledu precedenčního práva uplatňovaného Evropským soudním dvorem, 
zejména pokud jde o nedávný případ Burda (C-284/06). - Pozn. -- Res. 
 
Paul Cahu, Lilas Demmou, Emmanuel Massé 
The economic impact of the 2008 research tax credit reform (Crédit d'Impôt Recherche) 
Ekonomický dopad reformy daňového úvěru na výzkum 
Trésor-economics, Vol. 4, (2009) No. 50, p. 1-8 
Rozbor ekonomických dopadů reformy daňových úvěrů na výzkum z roku 2008 ve Francii. Vysvětluje 
důvody změn souvisejících se snahou o větší podporu rozvoje vědy a výzkumu a propojení vědecké a 
výzkumné činnosti univerzit a výzkumných pracovišť s podnikovou sférou a sleduje konkrétní dopad 
Crédit d'Impôt Recherche - CIR - na stimulaci rozvoje této oblasti. - Pozn. 
 
Frans Vanistendael 
The European interest savings directive - an appraisal and proposals for reform 
Evropská směrnice pro úroky z úspor - hodnocení a reformní návrhy 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 4, p. 152-162 
Článek přináší shrnutí prezentace ke směrnici EU pro úroky z úspor na kongresu IFA v r. 2008, které 
se zúčastnili daňoví odborníci z různých sfér. Prezentace obsahovala přehled cílů a mechanismu 
směrnice a také jejích nedostatků a dále přinesla několik zlepšovacích návrhů. Článek navíc zkoumá 
zjištění a návrhy Evropské komise a celé dosavadní působení směrnice je hodnoceno kriticky. - Res. 
 
Jenny Nittmann 
The VAT revolution - 2010 and beyond 
Revoluce v DPH - r. 2010 a dále 
International VAT monitor, Vol. 20, (2009) No. 1, p. 18-22 
Od 1. ledna 2010 se změní systém DPH v Evropské unii, pokud jde o pravidla týkající se místa 
poskytování služeb a vracení DPH zaplacené v ostatních členských státech EU. Tyto změny se 
dotknou řady podniků; v článku se vysvětluje, jak by se na ně firmy měly připravit. - Pozn. 
 
Joep J.P. Swinkels 
Transitional restrictions on the right to deduct EU VAT 
Přechodná omezení práva odečítat DPH v rámci EU 
International VAT monitor, Vol. 20, (2009) No. 2, p. 111-119 
Restrikce týkající se práva odečítat DPH na vstupu patří mezi nákladné rysy systému DPH a přitahují 
tedy pozornost podnikatelů. Současná směrnice pro DPH stanoví, že Rada EU musí určit, z jakého 
výdaje se daň neodečítá, a také stanoví, že v žádném případě nelze odečítat daň  u výdaje, který není 
striktně obchodním či podnikovým výdajem, jako je luxusní zboží, zábava nebo pohoštění. V článku 
se stručně rozebírá rozsah výjimek z práva odečítat DPH na vstupu, právní historie tohoto ustanovení, 
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jeho výklad Evropským soudním dvorem a otázky, které v současnosti ESD projednává. - Pozn. -- 
Res. 
 
Daniel Schönwitz 
Trügerische Idylle 
Zdánlivá idyla 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 16, S. 86-91 
K problematice bankovního tajemství v souvislosti s rozšiřováním informační výměny a 
zprostředkováním informací o kontech ze strany evropských daňových oáz vůči německému fiskálu. 
Ke třem typům úskalí v případě přiznání daňového úniku v Německu (sebeudání). Tabulka                  
s propočtem trestního úroku v případě sebeudání. Význam akceptace standardu OECD (zakotveného 
ve smlouvě o dvojím zdanění) zeměmi daňových rájů pro německou finanční správu. 
 
Mike Wienbracke 
Überblick über das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz i.d.F. des ErbStRG                   
v. 24.12.2008 
Přehled zákona o dani dědické a darovací ve znění zákona o reformě daně dědické (ErbStRG)    
z 24.12.2008 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 5, S. 197-207 
Příspěvek přehledně informuje o četných změnách zákona o dani dědické a darovací v Německu, jak 
je ustanovuje aktuální zákonná úprava tohoto zdanění (zákon o reformě daně dědické - ErbStGS -        
z 24.12.2008 s platností od 1.1.2009). - Pozn. 
 
Jochen Hundsdoerfer, Christian Sielaff 
Umsatzsteuerliche Behandlung ausländischer Gastwissenschaftler an deutschen Hochschulen : 
Darstellung und Kritik 
Obratové zdanění hostujících zahraničních vědců na německých vysokých školách : popis 
situace a kritika 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 5, S. 145-148 
Příspěvek seznamuje se současným stavem zdanění daní z obratu vědecké a přednáškové činnosti 
zahraničních hostujících vědců a profesorů na německých univerzitách. Zaměřuje se přitom na ty 
hostující odborníky, kteří vůči vysoké škole vystupují jako samostatné osoby (ve smyslu § 2 zákona   
o dani z obratu). Vyslovuje se pro sjednocení pravidel zdanění těchto aktivit a pro omezení zbytečných 
administrativních nákladů. - Pozn. 
 
Otto-Gerd Lippross 
Umsatzsteuerliche Behandlung der Vollübertragung eines privaten Entsorgungsunternehmens 
in Form einer GmbH auf einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
Obratové zdanění plného převodu soukromého podniku na likvidaci odpadu, který má právní 
formu společnosti s ručením omezeným, na veřejnoprávního provozovatele likvidace odpadu 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 4, S. 118-123 
Autor se zabývá obratovým zdaněním právnických osob veřejnoprávního charakteru se zaměřením na 
provozovatele likvidace odpadu. Nejprve vysvětluje, kdy činnost těchto provozovatelů podléhá 
obratovému zdanění. Dále se zabývá daňovými důsledky přesunu úkolů veřejnoprávního 
provozovatele na třetí osobu (provozovatele ve formě společnosti s ručením omezeným) a úplným 
zpětným převodem. - Pozn. 
 
Adam Junek 
Vyhnáni do ráje : finanční krize 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 10, s. 16-21 
Obsáhlý materiál informuje o tom, jak české firmy stále více využívají výhod daňových rájů. 
Podrobně seznamuje s některými z nich (např. Bahamy, Belize, Jersey, Monako, Kajmanské ostrovy 
aj.), vysvětluje rozdíly mezi daňovými ráji a daňově výhodnými zeměmi a poukazuje na výhody 
offshorových finančních center. - Součástí materiálu jsou vlož. stručné příspěvky s názvy 
Lichtenštejnské mlčení a Slovenská daňová oáza. 
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Jaroslav Kobík 
Waterloo daňové správy, anebo návrat k právnímu státu? 
Daňový expert, Sv. 5, (2009) č. 1, s. 32-36 
Autor v úvodu konstatuje, že se v poslední době činnost správců daně sjednocuje a kultivuje. Není to 
však zásluhou legislativních změn (v zákoně o správě daní a poplatků), ale především judikatury 
Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Blíže k otázce počátku běhu lhůty pro vyměření daně 
za zdaňovací období (teorie 3+1 nebo 3+0), ke způsobu zahájení daňové kontroly, k zákazu opakované 
kontroly i v odvolacím řízení a k zahájení vytýkacího řízení. - K tématu viz přísp. A. Kohoutkové        
s názvem Waterloo daňové správy, anebo návrat k právnímu státu? Toť otázka na s. 36-38. 
 
Ivan Macháček 
Zaměstnanecké benefity v daňových podmínkách roku 2009 
Daně a právo v praxi, Sv. 14, (2009) č. 3, mimořád. příl. (34 s.) 
Daňové řešení vybraných peněžních a nepeněžních plnění zaměstnavatele poskytovaných jeho 
zaměstnancům v roce 2009 v souvislosti s uplatňováním zákoníku práce, zákona o stabilizaci 
veřejných rozpočtů a novely zákona o daních z příjmů (zákon č. 2/2009 Sb.). Podrobněji např.              
k poskytování stravenek, k odbornému rozvoji zaměstnanců, k bezplatnému poskytnutí osobního 
automobilu k soukromým účelům, k problematice cestovních náhrad apod. Doplněno mnoha příklady. 
 
Václav Benda 
Změny v odpočtu daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 6, s. 1-7 
K dílčím změnám v pravidle pro uplatňování nároku na odpočet daně, které přinesla novela zákona     
o dani z přidané hodnoty (s účinností od 1.1.2009). Prokazování odpočtu daně, odpočet daně při 
změně režimu, zákaz odpočtu, zkracování nároku na odpočet daně, oprava a úprava odpočtu daně, 
vyrovnání odpočtu daně. Problematika je ilustrována na několika příkladech. 
 
Věra Engelmannová 
Změny v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. 1. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2009, č. 6, rubrika 12, s. 1-10 
K zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. V této části 
příspěvku ke změnám od 1.1.2004, které přinesla rozsáhlá novela zákona o trojdani (zákon                 
č. 420/2003 Sb.), dále pak ke změnám vyvolaným legislativními úpravami v jiných zákonech (např. 
zrušení Fondu národního majetku, zákon o vyvlastnění aj.). Podrobněji k problematice prominutí daně 
a k osvobození I. a II. skupiny od daně dědické a daně darovací. 
 
Katarína Dobešová 
Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků od roku 2009 
Práce a mzda, Sv. 57, (2009) č. 2, s. 7-26 
Nejdůležitější změny, které přinesla novela zákona o daních z příjmů pro zaměstnance (zákon            
č. 2/2009 Sb.). Změny týkající se oblasti daňové uznatelnosti zaměstnaneckých výhod pro 
zaměstnavatele. Změny sazby daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění, podmínky pro poskytování 
daňových úlev zahraničním zaměstnancům (nerezidentům ČR), daňový režim částek vynakládaných 
na vzdělávání zaměstnanců, změny při stanovení základu daně a výpočtu tzv. superhrubé mzdy           
u zaměstnanců atd. Doplněno několika příklady. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 5/2009  
Novela zákona o DPH - účinná od 1.4.2009. Zdanění dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr. Srážky ze mzdy  v roce 2009. Slevy na dani z příjmů FO. Výdaje na reklamu, reprezentaci a 
propagaci z hlediska ZDP. Dotazy z praxe k dani z příjmů. DPH u technického zhodnocení v roce 
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2009. Zdaňování přijatých záloh v roce 2009. Dotazy z praxe DPH. Nebytové prostory v dani 
z nemovitostí.  
 
Daňové a účetní poradenství 
 
č.  15-16/2009  
Paušální výdaje [Dokonč.]. Po novele zákona o DPH účinné od 1.4.2009. Odpisy hmotného majetku 
[Pokrač.]. Nejčastější chyby a omyly v personální práci (3).  
 
 
č. 17-18/2009  
K uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů. Odpisy hmotného majetku [Dokonč.]. 
Úprava daňové exekuce zákonem o správě daní a poplatků. Dovolená. 
 
č. 19-20/2009  
Daňové přiznání jako dědictví. Odpočet daňové ztráty u daně z příjmů fyzické osoby. Úprava daňové 
exekuce zákonem o správě daní a poplatků (Pokrač.). Dovolené. Noční práce a práce přes čas. 
Nejčastější chyby a omyly v personální práci. 
 
 
Daňový TIP 
 
č. 8/2009  
České účetní standardy pro podnikatele v daňových souvislostech. DUZP u nákladů řízení  - zpoždění 
rozsudku. DPH a poskytnutí služby v rámci EU. Obchodní podíl na s.r.o. - společné jmění manželů. 
Účtování akontace a splátek leasingu. Krácení stravného. Jsou výherní poukázky na nákup daňově 
uznatelné? 
 
č. 9/2009  
Uplatnění darů a daň z příjmů v r. 2009. Chystané daňové změny v rámci řešení finanční krize. 
Cestovní výdaje jednatele bez pracovní smlouvy. Vyřazení nefunkčního majetku a jeho likvidace. 
Prodej majetku za cenu nižší, než je daňová zůstatková cena. Půjčka zaměstnanci na daňové účely. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Pavel Sirůček 
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1995 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 17, (2009) č. 1, s. 95-100 
Příspěvek představuje nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1995 - amerického ekonoma 
Roberta Emersona Lucase jr. působícího na University of Chicago. Lucas byl oceněn za rozpracování 
a aplikace hypotézy racionálních očekávání na makroekonomické problémy nezaměstnanosti, inflace a 
hospodářského cyklu. - Pozn. - Časopis AOP navazuje na dlouhodobý cyklus představování nositelů 
Nobelovy ceny za ekonomii (AOP 2003, č. 2 až AOP, 2005, č. 5). 
 
Pavel Sirůček 
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2008 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 1, s. 116-122 
K udělení Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2008 americkému ekonomovi a publicistovi                 
P. Krugmanovi za přínos v analýze obchodních zákonitostí a lokalizace ekonomických aktivit         
(tzv. nová teorie obchodu). Životní a profesní dráha, oblasti vědeckého zájmu. Krugman jako 
sloupkař, Bushův kritik a znalec finančních krizí. Připojen přehled hlavních akademických knižních 
děl a vybraných statí. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Peter Thal Larsen 
A lot to be straightened out 
Dost věcí k nápravě 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36963 (31.3.2009), p. 9 
Otázka finanční regulace, dlouho přehlížená jako něco, co zajímá jen technokraty, se dostala vysoko 
na pořad jednání politiků. Ti se nyní předhánějí v navrhování obrovských změn, které by byly ještě 
před dvěma lety nemyslitelné. Otázkou je, zda je správné navrhovat nové bezpečnostní systémy          
v době, kdy se ještě sčítají oběti. Regulátoři se rovněž všeobecně shodují v tom, jaké změny by měly 
zabránit návratu současné krize. Za celkovou shodou se však skrývá řada věcí, které bude obtížné 
vyřešit - např. vlády budou muset rozhodnout, jakým způsobem v budoucnu použít veřejné peníze, až 
bude třeba zachránit velké finanční instituce se zahraniční působností. 
 
Haig Simonian 
A vault unlocked 
Otevřený sejf 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36957 (24.3.2009), p. 7 
Díky nečekanému přijetí mezinárodních standardů ohledně daňové transparentnosti bude Švýcarsko 
ušetřeno zařazení na černou listinu. Pro diskrétní privátní banky alpského státu to však znamená 
velkou změnu. Vše začalo šetřením kolem banky UBS, které zahájily USA, pak se přidaly další státy. 
Tlaku na země, jejichž zákony o bankovním tajemství mohou napomáhat daňovým únikům, podlehly   
i Rakousko, Lucembursko a další. Švýcarsko je však největší kořistí: finanční služby zde představují 
kolem 13 % HDP a vysoce ziskový byznys privátního bankovnictví je pro výdělky bank rozhodující. 
 
Miroslav Singer 
Blahodárné euro? Sledujme Slovensko 
Hospodářské noviny, Sv. 53, (2009) č. 73 (15.4.2009), s. 9 
Viceguvernér České národní banky reaguje na hlasité přesvědčování představitelů českého průmyslu, 
vývozců a výrobců automobilů, že s eurem by bylo lépe. Připomíná výchozí podmínky pro přijetí eura 
na Slovensku a dále srovnává vývoj české a slovenské ekonomiky v posledním období. Dochází          
k závěru, že vstup do eurozóny slovenské exportéry a průmyslové výrobce před důsledky dopadu 
globální krize nijak neochránil. - K tématu viz diskusní přísp. Jiřího Plecitého s názvem Divné počty 
viceguvernéra Singera, uveř. v HN z 21.4.2009, s. 9. 
 
Callum McCarthy 
Britain is not a regulatory island 
Británie není regulatorním ostrovem 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36964 (1.4.2009), p. 11 
Finanční regulace ve Velké Británii; potřeba systémového přístupu; kroky na národní a mezinárodní 
úrovni ke zlepšení regulace; nutnost velkých změn v členstvu a postupech Basilejského výboru pro 
bankovní dohled. 
 
Raghuram Rajan 
Cycle-proof regulation 
Regulace odolná vůči hospodářskému cyklu 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8626, p. 71 
Argumenty ve prospěch bankovní regulace, která by byla odolná vůči cyklickým výkyvům; "tři C" 
nové regulace - comprehensive, contingent, cost-effective (komplexní, podmíněná, nákladově 
efektivní); plán "odloženého bankrotu" pro banky. 
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Ilona Švihlíková 
Česká republika, euro a exportní orientace 
Současná Evropa a Česká republika, Sv. 2008, č. 1, s. 81-102 
Článek se věnuje tematice zavedení eura v ČR. Ekonomické a politické důvody zavedení společné 
měny. Konvergenční kritéria a jejich mikroekonomické a makroekonomické aspekty. Analýza plnění 
konvergenčních kritérií Českou republikou, argumenty pro a proti (brzkému) zavedení eura. 
Teritoriální orientace českého exportu, vazba na země eurozóny. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank Geschäftsbericht 2008 
Výroční zpráva Německé spolkové banky za rok 2008 
Deutsche Bundesbank - Geschäftsbericht, [2009], S. 8-162 
Deutsche Bundesbank - Annual Report [2009], p. 8-157 
Výroční zpráva Německé spolkové banky za rok 2008. Obsahuje účetní závěrku této banky za rok 
2008 doplněnou o přehled peněžní politiky a hospodářského vývoje v Německu včetně mezinárodního 
rámce. Sleduje též stopy finanční krize v měnovém a finančním systému i aktuální otázky německého 
finančního systému a bankovního dohledu. - Pozn. -- Deutsche Bank Annual Report 2008 - verze         
v anglickém jazyce. 
 
Alena Pauličková, Renáta Ježková 
Dopady zavedenia eura na malé a stredné podniky v Slovenskej republike 
Daně a finance, Sv. 17, (2009) č. 3, s. 8-13 
V úvodu o přijetí eura na Slovensku, dále o dopadech zavedení eura na malé a střední podniky a         
o nevýhodách a nákladech zavedení eura z podnikového hlediska. V závěru jsou uvedeny klíčové 
zásady přechodu na euro pro MSP. - Pozn. 
 
Dr Geithner's bank rehab : America's toxic-asset plan 
Sanace bank podle doktora Geithnera : americký plán pro toxická aktiva 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8624, p. 73-74 
V analýze plánu amerického ministra financí Tima Geithnera na pomoc bankám se konstatuje, že 
soukromých zájemců o koupi "toxických" bankovních aktiv bude vzhledem k různým zvýhodněním 
zřejmě dost. Otázkou však je, zda budou banky ochotny prodávat. - K problematice viz i článek na      
s. 14 a 16 pod názvem Only halfway there: saving America's banks a na s. 74 pod názvem It takes two 
to tango: American banks. 
 
Elke Pickartz, Silke Wettach, Christian Ramthun 
Drückende Last 
Tíživé břímě 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 12, S. 20-24 
Počet zemí s platebními problémy v eurozóně roste a proto vyvstává otázka, zda mají silné země 
pomáhat těm slabým a na kolik přijde německé občany solidarita s postiženými zeměmi. Dávno 
neplatí, že se potíže týkají jen zemí jižní Evropy - mnohonásobku dřívějších rozpočtových deficitů 
dosáhlo počátkem roku Irsko, pohledávky rakouských bank dosahují 80 procent HDP. Zátěž 
rizikových úroků v postižených zemích; k obavám z konkurenčních (amerických aj.) půjček. 
Prezentován je názor některých ekonomů, že "pohodlné" země jako je Itálie či Řecko, jejichž výkony 
průběžně od přijetí eura klesají a nyní jsou navíc zaskočeny krizí, by za svou situaci také konečně 
měly nést zodpovědnost a pykat - Pakt stability by totiž mohl být natolik narušen, že by měnová unie 
dříve nebo později implodovala. Přehled pomocných instrumentů pro země v tísňové situaci. 
 
Jaroslav Husár, Karol Szomolányi 
Dynamický model stability inflačného procesu na báze kvantitatívnej teórie peňazí 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 1, s. 46-55 
Inflační proces a jeho stabilita, matematická formulace stability inflačního procesu, problém 
"zbavování se peněz" (odlivu) a stabilita inflačního procesu. 
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Stefan Wagstyl 
Eastern eggshells 
Východní skořápky 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36971 (9.4.2009), p. 9 
Zaměřeno na otázku finanční stability zemí střední a východní Evropy. Výše zadlužení, protikrizové 
programy MMF, situace v bankovnictví, možnost nákazy pro ostatní evropské země. 
 
Miklós Farkas 
Investment funds in the financial crisis 
Investiční fondy v době finanční krize 
Development and finance, Vol. 2009, No. 1, p. 81-87 
Článek analyzuje vývoj událostí v roce 2008 - zapříčiněný světovou finanční krizí - v oblasti 
investičních fondů se zaměřením na Maďarsko. Autor charakterizuje podstatu krize, mezinárodní 
události a následnou situaci v Maďarsku; zabývá se nedostatkem likvidity a ztrátou důvěry, odlišností 
reakcí retailových a institucionálních investičních fondů. - Pozn. 
 
Jan Štekl 
Jak se propříště vyvarovat krize 
Kapitál, 2009, č. 4, s. 8-10 
Úvaha o možných opatřeních, jejichž přijetí by mělo směřovat k tomu, aby se hypoteční a úvěrová 
krize již neopakovala. Podrobněji k žádoucím preventivním opatřením na hypotečním trhu (zejména     
v USA), v činnosti ratingových agentur a v bankovním sektoru. V závěru o potřebě zjednodušení 
oceňování strukturovaných cenných papírů. - Tento přísp. navazuje na statě uveř. v čas. Kapitál č. 2 a 
3/2009. 
 
Vladimír Tomšík, Eva Zamrazilová 
Jedna velikost všem nepadne : finanční trhy 
Euro, Sv. 2009, č. 14, s. 84-85 
V souvislosti se snahami o nové uspořádání regulace finančního trhu a dohledu nad ním autoři 
upozorňují, že návrh centrálního evropského regulátora nerespektuje princip rovnováhy pravomoci a 
odpovědnosti. Za správnější považují sjednocení postupů dohledu na národní úrovni a ve všech 
segmentech finančního trhu. 
 
Viktor Michalík 
Jüan vykročil do světa : čínská měna 
Euro, Sv. 2009, č. 16, s. 70-71 
Autor upozorňuje na nový dokument čínské vlády týkající se přijetí politiky internacionalizace 
čínského jüanu (CNY). Probírá hlavní body tzv. "Tří direktiv" pro Čínskou národní banku, kde byl 
nově vytvořen odbor pro kurzovní politiku. Podle odhadů by do deseti let mohl jüan vedle japonského 
jenu zaujmout místo nejvýznamnější asijské měny. 
 
Mark Schrörs 
Nein zum Euro-Eilbeitritt 
Ne uspěchanému vstupu do eurozóny 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 12, S. 8 
Autor dokládá, že jakékoli změkčování kritérií pro přijetí do eurozóny je v neprospěch jak pro 
stávající členské země, tak i pro kandidátské země. Vychází z dosavadních zkušeností i z aktuální 
hospodářské situace a na konkrétním příkladu Maďarska, těžce postiženého hospodářskou krizí, 
ukazuje nutnost plnění maastrichtských kritérií. - Přetištěno z Financial Times Deutschland,                 
z 13. března 2009. -- Překlad viz Informace Odborné knihovny MF č. 5/2009. 
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Rolf Benders 
Nur Bares ist Wahres 
Jen hotové jsou opravdové 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 58 (24.3.2009), S. 27 
Prudký nárůst prodeje trezorů reflektuje obavy o peníze a nedůvěru Američanů všech příjmových 
skupin vůči vládě, a to i přesto, že v USA byla garance za vklady zvýšena ze 100 000 USD na 250 000 
USD. Kolaps investiční banky Lehman Brothers a skandál okolo podvodu Bernarda Madoffa americké 
občany šokoval natolik, že mnozí raději sázejí na jistotu a "skladují" hotovost v bezpečí sejfů; velmi 
bohatí občané často místo investování drží milionové sumy na žirokontech, aby měli ke svým 
penězům kdykoliv přístup. 
 
Ondřej Schneider 
Pro koho je dnes výhodné přijmout euro 
Hospodářské noviny, Sv. 53, (2009) č. 78 (22.4.2009), s. 9 
Zamyšlení nad přijetím eura v zemích střední Evropy v souvislosti se současnou světovou finanční 
krizí. Ke snaze pobaltských zemí o členství v eurozóně, o přijetí eura ve Slovinsku a na Slovensku a    
k postoji České republiky a Polska. 
 
Frank Doll 
Schöner Schein mit "X" 
Pěkná bankovka s "X" 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 11, S. 104-105 
Nedůvěřiví Němci (obávající se např. státního bankrotu v jiných zemích eurozóny) vyžadují pouze 
bankovky s kódem země X (označuje eura německého původu). V tabulkách písmenný klíč označení 
eur v zemích eurozóny vč. ratingového hodnocení zemí, objemu státního dluhu, oficiálních zlatých 
rezerv a počty/hodnoty eurobankovek v oběhu. 
 
Marek Janšta 
Smrt krásných fondů : kapitálové trhy 
Euro, Sv. 2009, č. 16, s. 82-83 
Autor se zabývá plánem Ministerstva financí na vydání státních dluhopisů občanům v rámci hledání 
zdrojů pro financování státního dluhu. Z hlediska trhu však upozorňuje na sporné nastavení parametrů 
pro emisi občanských dluhopisů a na předpokládaný způsob jejich distribuce. Zpochybňuje i vliv akce 
na zvyšování finanční gramotnosti obyvatel. 
 
Philippe Sabuco 
Spanish banks : after the ball 
Španělské banky : konec zábavy 
Conjoncture, Vol. 2009, No. 3, p. 19-35 
Autor rozebírá aktuální vývoj španělského bankovnictví. Upozorňuje, že po období relativně malých 
dopadů světové finanční krize na španělské banky v roce 2008 nastává složitější období reflektující 
zhoršené domácí ekonomické poměry. - Pozn. 
 
Peter Köhler 
Sparkassen fürchten Wettbewerbsnachteile 
Spořitelny se obávají znevýhodnění v soutěži 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 55 (19.3.2009), S. 24 
Německé veřejnoprávní spořitelny kritizují deformaci soutěže způsobenou bankami, které využily 
krizové státní pomoci. Spořitelny se cítí být znevýhodněny při získávání klientů - konkrétně např. 
úrokovou politikou Dresdner Bank - a požadují, aby v bankách se státní podporou byly nabídky úroků 
nastaveny zákonem. Stížnosti spořitelen míří i na státní záchranný fond Soffin (zvláštní fond ke 
stabilizaci finančního trhu), který zatím údajně působí dojmem, že "byl vytvořen pouze pro soukromé 
banky" a zemské banky/spořitelny zůstaly odkázané pouze na země, což "odporuje smyslu a účelu 
zákona o stabilizaci finančního trhu". 
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Martin Jesný, Jana Bednárová 
Squeeze out po slovensky 
Trend, 2009, č. 12, s. 68-69 
Squeeze out, hodnocení slovenské legislativy k vytlačování menšinových akcionářů vč. pohledu na 
odlišnosti v české úpravě. 
 
Sven Afhüppe, Donata Riedel 
Steinbrück lehnt Bad Bank ab 
Steinbrück odmítá koncepci Bad Bank 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 64 (1.4.2009), S. 1 
Spolkový ministr financí kritizuje britský a americký model "vyskladňování" rizikových cenných 
papírů a odmítá právní úpravu, která by umožňovala odsun nelikvidních cenných papírů z bankovních 
bilancí mj. i proto, že problémy německých bank jsou v porovnání s britskými a americkými podstatně 
menší. Steinbrück chce německým bankám umožnit převod momentálně nelikvidních cenných papírů 
(typu řeckých státních půjček) na zvláštní fond Soffin, v případě toxických cenných papírů si však 
banky musí poradit samy -  Steinbrück je každopádně proti tomu, aby očištění bankovních bilancí 
probíhalo na účet daňových poplatníků. - Na s. 3 tohoto čísla HB je k tématu uveřejněn rozhovor          
s ministrem P. Steinbrückem. -- Tématu se věnuje i příspěvek v HB, 2.4.2009, č. 65, s. 5. 
 
Éva Várhegyi 
The credit crunch and the Hungarian banking system 
Zablokované úvěrování a maďarský bankovní systém 
Development and finance, Vol. 2009, No. 1, p. 14-24 
Odezva mezinárodního zablokovaného úvěrování z podzimu 2008 v maďarském bankovnictví, 
analýza důvodů a míry postižení (zranitelnost hospodářství, úvěry v cizích měnách a přítomnost 
zahraničních bank aj.). Credit crunch v Maďarsku, jeho prognóza, protiopatření vlády. Zvažování 
úlohy a fungování regulace a dohledu nad finančními institucemi. - Pozn. 
 
Antoine Bouveret 
The credit default swap (CDS) market 
Trh s úvěrovými swapy (CDS) 
Trésor-economics, Vol. 4, (2009) No. 52, p. 1-8 
Příspěvek rozebírá trh s tzv. credit default swap (CDS), derivátem, který chrání investora před 
úvěrovými riziky na firemní úrovni a může sloužit i jako nástroj na vyčíslení nákladů na pojištění 
státního dluhu. Vysvětluje podstatu fungování tohoto nástroje a jeho vývoj na trhu v posledních pěti 
letech a zejména v současném krizovém období. - Pozn. 
 
The curse of politics 
Prokletí politiky 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8627, p. 76 
Trvalým poučením z finančních krizí je, že politická omezení brání ekonomicky efektivním řešením. 
V článku se toto tvrzení demonstruje na příkladu některých vyspělých zemí, kdy se veřejnost spolu        
s opozicí postavila proti účinnému řešení krizových situací. 
 
István Farkas 
The growing responsibility of financial supervisory authorities 
Rostoucí odpovědnost orgánů finančního dohledu 
Development and finance, Vol. 2009, No. 1, p. 36-43 
Autor, předseda Maďarského úřadu pro finanční dohled, analyzuje události ve finančním světě            
v průběhu posledních dvou let a zamýšlí se nad úlohou orgánů dohledu a kontroly nad finančními 
institucemi v rámci vzniklé krize. Analyzuje asymetrie a rozpory, které přispěly ke krizi (znalostní a 
informační rozdíly mezi poskytovateli služeb a klienty, selhání interních rozhodovacích mechanismů a 
kontroly fin. institucí, deregulace finančního sektoru). Charakterizuje priority a změny podmínek 
fungování orgánů dohledu v budoucnu. - Pozn. 
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Luboš Prchal 
Výzvy v modelování finančních rizik : posílí současná krize ve svém důsledku bankovní sektor? 
Bankovnictví, Sv. 17, (2009) č. 3, s. 26-27 
K dopadům současné finanční a ekonomické krize na bankovní sektor (zpřísnění přístupu k úvěrům, 
úplné zastavení úvěrování, ztráty bankovních institucí) a zejména k hledání cest, jak podobným 
situacím předejít. Podrobněji k zefektivnění modelování a řízení kreditního rizika (zapojení 
vrcholového vedení bank, zátěžové testování, nezávislé ověřování modelů, interní audit). 
 
Alan Greenspan 
We need a better cushion against risk 
Potřebujeme lepší opatření proti riziku 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36960 (27.3.2009), p. 9 
Vznik nové disciplíny řízení rizik v padesátých letech 20. století; krach struktury řízení rizik v srpnu 
2007 a jeho příčiny (spoléhání na osvícený přístup manažerů a vlastníků finančních institucí při 
ochraně proti nesolventnosti, neefektivní regulace); potřeba soutěže, nikoliv protekcionismu; problém 
podceňování rizik; náprava amerického bankovního systému jako hlavní požadavek pro obnovení 
globální rovnováhy. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Bundesregierung stockt die Abwrackprämie auf 
Spolková vláda navýší šrotovné 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 60 (26.3.2009), S. 1 
Po vyčerpání celkové sumy ve výši 1,5 mld. eur vyčleněné na šrotovné plánuje německá spolková 
vláda dodatečné navýšení o další 1 mld. eur, aby "šrotovného mohl využít každý, kdo v roce 2009         
o tento příspěvek požádá". Potenciální kupci nových vozů, dovozci automobilů nebo výrobci lidových 
vozů (VW, Opel) rozhodnutí vítají, kdežto německé automobilky jako je Audi, BMW ap. těžko efektu 
šrotovného využijí - v jejich cenách příspěvek nehraje významnou roli. Odpůrci šrotovného vnímají 
cílenou podporu prodeje automobilů jako krátkozrakou, uměle podnícené prodeje se podle nich vymstí 
značným propadem už v roce 2010. Ekologové považují prodloužení podpory šrotovného za nesmysl  
s tím, že by k němu měl být alespoň nastaven přísný limit CO2. 
 
Romain Bouis, Caroline Klein 
Competition and productivity gains : a sectoral analysis in the OECD countries 
Konkurence a růst produktivity : odvětvová analýza v zemích OECD 
Trésor-economics, Vol. 4, (2009) No. 51, p. 1-8 
Příspěvek ekonometrickými metodami zkoumá vzájemný vztah mezi konkurencí a produktivitou 
práce. Využívá databáze 27 zemí OECD (EU KLEMS - členské země EU, Japonsko a USA) v letech 
1970-2004. Odvětvová analýza zahrnuje 71 sektorů na různých úrovních. Výsledky dokládají, že 
konkurence podporuje růst produktivity jen do určité úrovně a že efekty konkurence na produktivitu 
odrážejí i rozdílnost sektorů. - Pozn. 
 
Andreas Henry 
Die neue US-Doktrin 
Nová americká doktrína 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 12, S. 38-41 
Kritické pohledy na Obamův balík na podporu konjunktury, struktura plánovaných výdajů v období let 
2009-2019; doplněno přehledem (charakteristika, objem) podpůrných balíků v Německu, USA, 
Japonsku, Číně, Rusku, Velké Británii a Francii. 
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V. Mau 
Drama 2008 goda: ot ekonomičeskogo čuda k ekonomičeskomu krizisu 
Drama roku 2008: od hospodářského zázraku k hospodářské krizi 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 2, s. 4-23 
V článku se rozebírají kořeny současné globální ekonomické krize a protikrizová opatření. Hloubka 
krize je vysvětlována vzájemným působením různých faktorů, mezi něž patří: globalizace s rekordní 
mírou růstu, která zakrývala kumulaci hlubokých disproporcí; chyby v hospodářské politice předních 
vyspělých zemí (včetně procyklické politiky v USA); nedostatky ruské hospodářské politiky zejména 
v době vysokých cen ropy; podstatné změny v technologické bázi ekonomického rozvoje. Následuje 
analýza konkrétních charakteristik ruské protikrizové politiky v porovnání s vyspělými ekonomikami. 
Za hlavní problém v Rusku je považována stagflace, zatímco ostatní země zápasí s deflací. - Pozn. 
 
Guy Longueville, François Faure 
Emerging countries are on the verge of recession in 2009 
Rozvojové země jsou v roce 2009 na pokraji recese 
Conjoncture, Vol. 2009, No. 2, p. 27-37 
Příspěvek analyzuje příčiny zpomalení hospodářského růstu v rozvojových zemích v roce 2008. 
Zkoumá vzájemné vazby mezi reálnou ekonomikou a finanční sférou a odvozuje důsledky pro další 
hospodářský vývoj v roce 2009. Zvláštní pozornost věnuje čínské ekonomice. - Pozn. 
 
Stefan Wagstyl 
IMF warns of strains exerted on east Europe 
MMF varuje před zátěží, které je vystavena východní Evropa 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36968 (6.4.2009), p. 2 
Analýza hospodářské situace v zemích střední a východní Evropy v souvislosti s krizí, zpracovaná 
Mezinárodním měnovým fondem. Doporučení fondu pro region. - Zkrácený překlad článku viz 
Informace Odborné knihovny MF č. 5/2009. -- Viz i článek na s. 1 pod názvem IMF urges eastern EU 
states to adopt euro. 
 
Jakub Slavík 
IPPP - lék na obavy z PPP nebo výkřik z Bruselu? 
PPP bulletin, Sv. 4, (2008) č. 2, s. 10-11 
IPPP; k institutu institucionalizovaného/institucionálního public private partnership. Praxe s IPPP        
v zahraničí, k možnostem institucionálního PPP v ČR. 
 
Jan Švejnar ; [rozhovor vedl] František Mašek 
Je třeba mít krizový plán B 
FINMAG, Sv. 2, (2009) č. 1, s. 20-24 
K možným dopadům globální recese na českou ekonomiku, k opatřením současné vlády, ale                   
i k potřebě záložního krizového plánu, jehož základem by mělo být snížení daní a odvodů. 
 
Konjunkturgerechte Wachstumspolitik : Finanz- und Wirtschaftspolitik im 
Jahreswirtschaftsbericht 2009 
Politika hospodářského růstu v souladu s konjunkturou : finanční a hospodářská politika           
v hospodářské zprávě na rok 2009 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 2, S. 34-49 
Příspěvek představuje hlavní body zprávy německé vlády o stavu německého hospodářství a               
o zaměření její finanční a hospodářské politiky na dosažení stanovených hospodářských cílů pro rok 
2009. 
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Růžena Vintrová 
Lessons from the Czech and Slovak economies split 
Poučení z rozdělení české a slovenské ekonomiky 
Prague economic papers, Vol. 18, (2009) No. 1, p. 3-25 
Příspěvek srovnává vývoj české a slovenské ekonomiky a jejich vzájemné sbližování v letech 
existence společného státu po druhé světové válce a zejména pak v dalších patnácti letech po jeho 
rozdělení. Analyzuje v makroekonomickém kontextu transformační období, přizpůsobení hospodářské 
politiky a restrukturalizaci výroby, ekonomický růst po přistoupení k EU a ekonomické předpoklady 
pro přijetí společné měny v obou ekonomikách. - Pozn. 
 
Pavol Kárász, Juraj Renčko 
Mikroekonomická adaptácia a jej súvislosti s rozvojom finančného sektora v kontexte 
transformačného procesu Slovenska 
Ekonomický časopis, Sv. 57, (2009) č. 1, s. 21-40 
K průběhu ekonomické transformace na Slovensku a k základním specifikům jejího vývoje,                
k nedostatečné finanční obsluze reálné ekonomiky - hlavní bariéře dalšího vývoje. Podrobně               
o chybějících zkušenostech a nedostatečné legislativě v oblasti komerčního bankovnictví, o použitém 
způsobu privatizace státních podniků, o nedostatečném bankovním dohledu, o neadekvátní 
hospodářské politice a o nízké vymahatelnosti práva. V dalším textu o restrukturalizaci bankovního a 
podnikového sektoru a o vývoji ekonomiky po konsolidaci finančního sektoru. 
 
Drahomíra Dubská 
Mimořádné výkyvy : makroekonomika 
Euro, Sv. 2009, č. 17, s. 80-81 
Autorka upozorňuje, že rok 2008 byl v české ekonomice ve znamení mimořádných výkyvů - změn 
trendů v jednotlivých čtvrtletích, kolísání cen ropy i kurzu koruny, ztrát zahraničních i domácích 
zakázek, volného pádu průmyslu. Domnívá se, že data za první čtvrtletí roku 2009 recesi české 
ekonomiky potvrdí. 
 
Josef Pravec 
Na cestě do pekla : protektorátní ekonomika 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 10, s. 36-39 
Autor připomíná obsazení zbytku Československa německou armádou před sedmdesáti lety a hodnotí 
protektorátní ekonomiku. Podrobněji se věnuje situaci v průmyslu (zbrojovky, Baťa) a ve finančním 
sektoru (banky), stanovení kurzu říšská marka/protektorátní koruna, konfiskaci židovského majetku a 
spuštění systému řízené ekonomiky (přídělový systém). Snaží se také odpovědět na otázku, zda česká 
ekonomika za dobu okupace "narostla", či naopak utrpěla ztrátu. Text je doplněn mnoha číselnými 
údaji (např. o vývoji  HNP v letech 1939-1943) a přehledem ocenění škod způsobených německou 
okupací a válkou na území ČSR. 
 
Jürger Flauger 
Netzbetreiber erhalten mehr Geld 
Provozovatelé vysokonapěťových sítí dostanou více peněz 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 64 (1.4.2009), S. 16 
Německý regulátor schválil vyšší výnosy pro Eon, RWE, Vattenfall Europe a EnBW; na rozdíl od tří 
předchozích let budou tito provozovatelé přenosových sítí moci uplatňovat vyšší náklady, což jim 
přinese zvýšení zisků až o 30 procent (zvýšení je zdůvodněno stále rostoucím podílem obnovitelné 
energie v sítích). V grafu je zachycena struktura nákladů u ceny elektřiny odebírané soukromými 
spotřebiteli. 
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Jaroslava Malcová, Bystrík Bugan 
PFI v zemi vycházejícího slunce 
PPP bulletin, Sv. 4, (2008) č. 1, s. 16-17 
PFI; k japonskému zákonu Private Finance Initiative, který vyvolal boom projektů PPP. Sektorální 
uplatnění PPP projektů. Organizační a odborné zajištění PPP projektů. Případové studie dvou velkých 
PPP projektů. 
 
S. Moisejev 
Regulirovanije dejatel'nosti rejtingovych agentstv na nacional'nom rynke 
Regulace činnosti ratingových agentur na národním trhu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 2, s. 39-50 
Závislost ruského trhu a jeho účastníků na mezinárodních ratingových agenturách podrývá 
věrohodnost odhadu úvěrových rizik a hospodářskou suverenitu země. Rusko by mělo vytvořit 
nezávislý, efektivní a spolehlivý národní ratingový systém. Summit G20 doporučil, aby byl vytvořen 
rámec dohledu nad ratingovými agenturami. V článku se rozebírá model regulace, který by 
minimalizoval rizika spojená s činností těchto agentur. - Pozn. 
 
Charles Clover ... [et al.] 
Russia 
Rusko 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36975 (15.4.2009), sep. sect. (6 p.). Rubrika: Special report [FT] 
Hospodářskopolitický přehled přináší informace o dopadu krize, bankovnictví, očekávané vlně 
bankrotů, kurzu rublu, skupině oligarchů, zahraniční politice, situaci v regionech aj. 
 
Jürgen Flauger 
Stromkunden hängen in der Warteschleife 
Odběratelé energie jsou v pořadí 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 63 (31.3.2009), S. 14 
Hodnocení cenové a servisní politiky dodavatelů elektřiny v Německu; z praxe při přechodu klienta         
k jinému dodavateli. 
 
The incredible shrinking economy : Japan 
Neuvěřitelný pokles ekonomiky : Japonsko 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8625, p. 63-64 
V rozboru hospodářské situace v Japonsku se upozorňuje, že po celých 16 let ekonomika nedosáhla        
v podstatě žádného růstu, a hledá se odpověď na otázku, zda zdánlivě silné oživení v letech 2003-2007 
bylo jen iluzí. Další otázkou je, proč globální krize postihla Japonsko mnohem výrazněji než ostatní 
bohaté ekonomiky, a zda pomohou fiskální stimuly vlády. 
 
Jean-Marc Lucas 
US households have the blues 
Americké domácnosti mají špatné časy 
Conjoncture, Vol. 2009, No. 3, p. 3-17 
Autor upozorňuje, že současná hospodářská recese v USA má negativní dopad zejména na americké 
domácnosti a dokládá tuto skutečnost na vývoji klíčových ukazatelů v oblasti příjmů, majetku a úvěrů. 
Zvažuje též reakce hospodářské politiky americké vlády v tomto směru. - Pozn. 
 
Karel Janda 
Úvěrová podpora investičních záměrů v České republice 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 17, (2009) č. 2, s. 3-20 
Autor seznamuje se současnou praxí státních zásahů do úvěrových trhů v České republice. Zaměřuje 
se na záruční a rozvojové bankovnictví, na státní podporu zemědělských úvěrů, na podporu z fondů 
Evropské unie. Tyto oblasti nejprve obecně charakterizuje, dále je popisuje institucionálně a 
představuje jejich programy. Zvažuje též efektivnost úvěrových podpor používaných v ČR. - Pozn. 
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Stanislava Janáčková 
Vina vlády USA a Fedu : finanční krize 
Euro, Sv. 2009, č. 13, s. 86-89 
Autorka přehledně shrnuje příčiny současné světové finanční krize a hodnotí postupy řešení, které 
uplatňuje vláda USA a další země. Upozorňuje na hlubší příčiny krize dané dlouhodobějšími velkými 
globálními nerovnováhami. V této souvislosti kritizuje nalévání peněz do ekonomiky, na kterém se      
v USA podílí i Fed - nákupem vládních dluhopisů. Situaci v českém bankovnictví i postup české vlády 
při zmírňování dopadů krize hodnotí příznivěji. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová, Adam Junek 
Volný trh: mistr žonglér : zákonitosti ekonomiky 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 11, s. 24-29 
Autoři připomínají základní ekonomické zákony a zároveň představují deset paradoxů současné 
ekonomiky. Na mnoha příkladech dokládají, že zdražovat je mnohem jednodušší, než jít s cenou dolů. 
Zmiňují např. neodůvodněné stále vysoké ceny energií, nemizící palivové příplatky - byť je ropa 
levná, i přes silnou korunu neklesající ceny dovozového zboží, nulovou reakci veřejné dopravy na 
pokles cen pohonných hmot apod. 
 
Malte Fischer 
Wohlstand, ade! 
Sbohem, blahobyte! 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 14, S. 36-37 
Komentář a propočty k dopadu prognózovaného až 7procentního hospodářského poklesu Německa         
v roce 2009 na trh práce, státní rozpočet, sociální pokladny a celou společnost. 
 

Informatika. Počítače 
 
Maija Palmer 
A deeper peeper 
Pohled do hlubin 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36975 (15.4.2009), p. 9 
V souvislosti s tím, že Google zahajuje cílenou reklamu směrovanou na uživatele "podle zájmů", 
začínají se uživatelé a regulátoři stále více zabývat otázkou, co všechno by mohly firmy IT provést        
s osobními daty, která shromažďují. Podrobná analýza problému soukromí na internetu upozorňuje na 
řadu znepokojivých otázek. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Ivana Šimíková 
Evropská unie: může se stát federalismus hlavní integrační teorií? 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 17, (2009) č. 1, s. 27-44 
Příspěvek analyzuje problematiku federalismu jako jednoho z možných řešení vládního a 
institucionálního uspořádání současné EU. Přitom zkoumá, zda se federalismus může stát hlavní 
integrační teorií EU a zda je pravdivé tvrzení (M. Burgess, 2005), že EU je specifickým druhem 
federace. Analyzuje též možnosti aplikace fiskálního federalismu na podmínky současné EU. - Pozn. 
 
Narcissa Balta, Juan Delgado 
Home bias and market integration in the EU 
Domácí preference a integrace trhu v EU 
CESifo Economic studies, Vol. 55, (2009) No. 1, p. 110-144 
Příspěvek analyzuje úspěch integrační politiky v Evropské unii dvacet let po zahájení programu na 
vytvoření jednotného trhu a zkoumá rozsah a vývoj home bias (preferování domácího zboží, služeb, 
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portfolia) napříč zeměmi a trhy. Dokládá značné rozdíly ve stupni home bias mezi členskými zeměmi 
EU a upozorňuje, že tato tendence se v uplynulých letech nezměnila a že tradiční integrační politika 
již není efektivní. - Pozn. - K problematice EU viz též další příspěvky tohoto čísla časopisu. 
 
Massimo Bordignon, Thiess Buettner, Frederick van der Ploeg 
Reinventing Europe : introduction 
Hledání nové podoby Evropy : úvod 
CESifo Economic studies, Vol. 55, (2009) No. 1, p. 1-14 
Úvodní příspěvek speciálního čísla časopisu zaměřeného na lepší porozumění aktuální problematice 
Evropské unie a jejích institucí. Souhrnně představuje probíraná témata, např. otázku hlasování v EU, 
schvalování rozpočtu a národní implementaci legislativy EU, prosazení strukturálních reforem, dopady 
finanční krize na evropskou ekonomiku aj. - Pozn. - K tématu Reinventing Europe viz též další 
příspěvky tohoto čísla časopisu. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Jaroslav Dombrowski 
Celní režimy v návaznosti na prováděcí předpisy k modernizovanému celnímu kodexu 
Daně a právo v praxi, Sv. 14, (2009) č. 3, s. 45-47 
K nařízení ES č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství 
(modernizovaný celní kodex), a k jeho zavádění do praxe. 
 
Radka Druláková, Zuzana Trávníčková, Štěpánka Zemanová 
Ekonomické sankce na počátku 3. tisíciletí 
Mezinárodní vztahy, Sv. 44, (2009) č. 1, s. 66-85 
Základní charakteristika donucovacích a sankčních opatření (vymezení pojmů, cíle sankčních opatření, 
klasifikace sankcí). Ekonomické sankce (využití a cíle, efektivnost, cílené ekonomické sankce). 
Multilaterální ekonomické sankce jako nástroj mezinárodní politiky (sankce uplatňované OSN a EU). 
- Pozn. 
 
Martina Jiránková 
Globalizační procesy, nová konfigurace ekonomického prostoru a národní stát : teoretické 
aspekty a implikace pro Českou republiku 
Současná Evropa a Česká republika, Sv. 2008, č. 1, s. 3-18 
Článek se zabývá teoretickými aspekty prostorového rozšiřování ekonomických aktivit a utvářením 
jejich nové konfigurace bez ohledu na hranice národních států, jakož i žádoucími směry působení vlád 
národních států (s implikacemi pro ČR) k využití výhod, jež globalizace skýtá k uspokojování jejich 
národních zájmů. - Pozn. 
 
Richard Outrata 
K poňatiu, meraniu a globálnej regulácii procesu globalizácie vo svetovej ekonomike 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 1, s. 92-115 
K méně známým poznatkům mezinárodní politické ekonomie, které se týkají chápání ekonomické 
globalizace a interpretace jejího vztahu k procesu internacionalizace a integrace. Podrobněji k fázím 
procesu internacionalizace. 
 
Mission: possible : the IMF 
Uskutečnitelná mise : MMF 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8626, p. 63-65 
Ještě před půl rokem se zdálo, že Mezinárodní měnový fond definitivně směřuje do bezvýznamnosti. 
V současnosti se ale situace mění: fondu bylo přislíbeno daleko víc peněz a má nový pocit smyslu své 
existence. Jak se však v článku dokazuje, bude zapotřebí provést další reformy, aby si fond získal 
respekt bohatých zemí a důvěru těch rozvojových. - Viz i článek na s. 16-17 pod názvem Banking on 
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the fund: the G20 and the IMF a vložený článek na s. 64 pod názvem Held in reserve: Special Drawing 
Rights. 
 
Eva Karpová 
Příliv přímých zahraničních investic do zemí střední a východní Evropy po východním rozšíření 
EU 
Současná Evropa a Česká republika, Sv. 2008, č. 1, s. 61-80 
Přímé zahraniční investice v nových členských zemích EU v letech 2005 a 2006, teritoriální spektrum 
investorů, cílení do terciárního a sekundárního sektoru. Obchodní bilance zboží v zemích SVE v letech 
2004-2006. Vývoj dalších kapitálových toků, fungování finančních trhů, podíl zahraničních bank na 
aktivech obchodních bank. - Pozn. 
 
The nuts and bolts come apart : globalisation and trade 
Základní principy se rozpadají : globalizace a obchod 
The Economist, Vol. 390, (2009) No. 8624, p. 70-72 
Dopad globální recese na obchod; obavy z protekcionismu; zmírňující vliv mezinárodních dohod; 
vertikální specializace v obchodu; Světová organizace obchodu. 
 
Markus Hennes, Susanne Metzger 
Warten auf die Käufer 
Čekání na kupce 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 55 (19.3.2009), S. 12 
K pozici evropských automobilek na burze/trhu, prognóza prodejů v roce 2009, porovnání hlavních 
obchodních ukazatelů roku 2008 (obrat, vlastní kapitál atd.), akciový kurs k 1.10.2008 a k 17.3.2009. 
 
Eva Karpová 
Základní trendy přílivů přímých zahraničních investic do zemí střední a východní Evropy před 
východním rozšířením EU 
Současná Evropa a Česká republika, Sv. 2008, č. 1, s. 34-60 
Přímé zahraniční investice v České republice, Slovenské republice, Maďarsku a Polsku v letech 1995-
2004, jejich trendy, vliv národohospodářského klimatu. Důvěra mezinárodních finančních institucí a 
soukromých věřitelů; dostupnost, kvalita a cena výrobních faktorů; investiční pobídky. V tabulkách 
přehled přílivu PZI do kandidátských zemí EU střední a východní Evropy v letech 1989-2004. - Pozn.  
 

Podnik a podnikání 
 
Axel v. Werder, Till Talaulicar 
Kodex Report 2009: die Akzeptanz der Empfehlungen und Anregungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex 
Zpráva o Kodexu v roce 2009: akceptace doporučení a podnětů Německého kodexu corporate 
governance 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 14, S. 689-696 
Kodex corporate governance v Německu; výsledky (7.) průzkumu věnovaného míře přijímání Kodexu 
v podnicích, tj. rozsahu aplikace 84 doporučení a 19 podnětů aktuálního znění Kodexu v podnicích 
kótovaných na frankfurtské burze cenných papírů. Koncepce studie, všeobecná akceptace norem, 
podněty většinově odmítané. - Pozn. 
 
Christian Ramthun 
Tragische Rolle 
Tragická role 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 13, S. 26-29 
Ohrožení likvidity německých podniků v důsledku nově nastaveného (dřívějšího) termínu pro odvod 
sociálního pojištění a omezení při zúčtování ztrát. 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Pavel Horák ; [rozhovor vedla] Světlana Rysková 
Akord místo reformy 
FINMAG, Sv. 2, (2009) č. 2, s. 20-24 
Rozhovor s ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny o fungování zdravotního pojištění, o reformě 
zdravotnictví, o regulačních poplatcích, o zdravotním pojištění založeném na pojistném principu,            
o projektu koncentrace extrémně nákladné péče a změně způsobu jeho financování, o projektu kvality 
péče Akord a jeho cílech apod. - K tématu viz i další příspěvky ve speciálu Zdravotní pojištění na        
s. 34-38 tohoto čísla čas. 
 
Zuzana Krátka 
Mikroekonomický a makroekonomický význam zaistenia 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 17, (2009) č. 2, s. 38-51 
Autorka rozebírá problematiku specifické formy pojištění - zajištění - a jeho významné 
mikroekonomické a makroekonomické funkce. Jde zejména o ochranu cedenta a ochranu pojistného,  
z makroekonomického hlediska pak o funkce stabilizační, inovační a akumulační. - Pozn. 
 
Alexander Bělohlávek 
O pojistném právu z hlediska změny evropských předpisů o právu rozhodném pro smluvní 
závazky 
Obchodní právo, Sv. 18, (2009) č. 1, s. 2-21 
Význam pojištění z pohledu hospodářské a podnikatelské praxe a jeho nadnárodní rámec, nařízení ES 
č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, právní stav před účinností nařízení. 
Podrobněji ke zvláštní úpravě pojistných smluv. - Pozn. 
 
Michaela Hoffmann, Katharina Koufen 
Offene Rechnung : Gesundheitspolitik 
Otevřený účet : zdravotnická politika 
WirtschaftsWoche, 2009, Nr. 15, S. 20-26 
Zdravotnická politika v Německu; kritický pohled na zdravotní fond (Gesundheitsfonds), schéma 
přibližuje fungování fondu a skladbu příspěvkových plateb zákonných pojištěnců/zaměstnanců a státu. 
Výdajová struktura zákonného nemocenského pojištění (nemocenských pokladen). 
 
Petr Zámečník 
Už tu dlouho nebudou 
FINMAG, Sv. 2, (2009) č. 3, s. 28-29 
K penzijnímu připojištění a k důvodům jeho obliby (státní podpora, garance každoročního 
nezáporného zhodnocení vložených prostředků). Autor zvažuje další vyhlídky penzijního připojištění 
(s poukazem na některé nedostatky), představuje možného nástupce - penzijní spoření a zmiňuje jeho 
výhody. V tabulce uvedeno průměrné zhodnocení penzijních fondů za období 2000 až 2007. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Dirk Heilmann 
Hauspreisverfall verschärft die Rezession 
Propady cen domů přiostřují recesi 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 57 (23.3.2009), S. 5 
Trend a vývoj cen domů v evropských zemích, dopady poklesu cen domů z pohledu bank a 
(zadlužených) majitelů domů. Ceny domů v letech 2007/2008 v grafu. 
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Jan Čadil 
Housing price bubble analysis - case of the Czech Republic 
Analýza cenové bubliny rezidenčních nemovitostí v České republice 
Prague economic papers, Vol. 18, (2009) No. 1, p. 38-47 
Příspěvek analyzuje hypotézu cenové bubliny rezidenčních nemovitostí a spekulativní poptávky na 
bytovém trhu v České republice. Vysvětluje metody identifikace cenové bubliny na tomto trhu a 
modelovým způsobem (VAR model) zkoumá indikátory této bubliny. - Pozn. 
 
Ľuboš Mistrík 
Prenájmy: príde vyššia ponuka a nižšie ceny 
Trend, 2009, č. 10, s. 64-65 
Ceny podnájmů v SR; v tabulce vývoj nájemného ve dvoupokojovém bytě v období červenec 2008-
únor 2009 ve vybraných slovenských městech. 
 
Shelter, or burden? : home ownership 
Přístřeší nebo břemeno? : vlastnictví domů 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8627, p. 60-62 
Z analýzy sociálních výhod vlastního bydlení především v USA a Británii vyplývá, že jsou skromnější 
než se zdálo, zatímco ekonomické náklady jsou mnohem vyšší. Názory řady odborníků a závěry studií 
potvrzují výrok Adama Smithe starý dvě stě let, že "obytný dům jako takový nijak nepřispívá k příjmu 
svých obyvatel". - Viz i článek na s. 16 pod názvem Building castles of sand: housing. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Thomas Sigmund 
"Gleicher Lohn für Frauen" gilt bereits 
"Stejná mzda pro ženy" již platí 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 58 (24.3.2009), S. 5 
K problematice rovného odměňování žen a mužů v Německu; v grafu rozsah mzdového znevýhodnění 
žen ve vybraných evropských zemích (vč. ČR). 
 
Alice Olbrichová 
Bohatí kazí průměr : průměrná mzda 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 10, s. 40-41 
Autorka informuje o různých statistických šetřeních v oblasti mezd, která provádí Český statistický 
úřad (průměrná mzda, medián, strukturální šetření mezd). Také se pokouší odpovědět na otázku, proč 
je průměrná mzda nejsledovanějším údajem české statistiky, když na ni běžný zaměstnanec 
nedosáhne. 
 
Matthias Thibaut 
Briten verlangen Eintrittsgeld für ausländische Arbeiter 
Britové požadují vstupné za zahraniční pracovníky 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 56 (20.-22.3.2009), S. 6 
Občané, kteří chtějí od 1.4.2009 legálně pracovat ve Velké Británii a nepocházejí ze členských zemí 
EU, jsou povinni kromě poplatků za vízum uhradit i tzv. přistěhovaleckou daň ve výši 50 liber.          
K názorům na plán vlády vytvořit fond dočasných integračních nákladů, předpokládané příjmy fondu 
ze vstupních poplatků. 
 
Bohuslav Kahle 
Co novela zákoníku práce nevyřešila 
Práce a mzda, Sv. 57, (2009) č. 3, s. 32-35 
K velké novele zákoníku práce č. 362/2007 Sb. (s účinností od 1. ledna 2008), zejména pak k těm 
ustanovením, která nesplnila očekávání. Autor se zaměřuje na některá těžko odůvodnitelná, 
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nevyhovující a diskriminační ustanovení, která v ZP přetrvala, a která se týkají např. jmenování na 
vedoucí místo ve veřejné správě, zkušební doby a čerpání dovolené, preventivních zdravotních 
prohlídek, převedení na jinou práci, povinného čerpání dovolené atd. 
 
Zdeňka Gregorová 
Labour law of the European Communities in the Czech labour law after recodification of the 
labour code 
Pracovní právo Evropských společenství v českém pracovním právu po rekodifikaci zákoníku 
práce 
Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Vol. 16, (2008) No. 3,                
p. 282-289 
Posouzení odrazu pracovního práva ES v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., implementace jednotlivých 
evropských směrnic pro oblast rovného zacházení, pracovních podmínek (pracovní doba, doba 
odpočinku, dovolená), sociální ochrany zaměstnanců, vyslání k výkonu práce na území jiného 
členského státu EU. Hodnocení dosaženého stupně harmonizace pracovního práva. - Pozn. 
 
Katarzyna B. Budnik 
Rationality of post-accession migration 
Racionálnost migrace po rozšíření EU 
Focus on European economic integration, Vol. 2009, No. 1, p. 57-83 
Vzhledem k velké vlně migrace polských pracovníků do Velké Británie po rozšíření EU v roce 2004 
studie analyzuje tržní efektivnost jejich rozhodnutí pro odchod do lokalit s očekávaným vyšším 
ohodnocením jejich kvalifikace. Představuje aplikovaný model a databázi z let 2004-2008 a dokládá, 
že očekávaný nárůst mezd plně nevysvětluje rozsah této migrace a podtrhuje důležitost 
zakomponování dalších faktorů. - Pozn. 
 
Claus Schnabel, Joachim Wagner 
The aging of the unions in West Germany, 1980-2006 
Stárnutí odborů v západním Německu v letech 1980-2006 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik = Journal of economics and statistics, Vol. 228, (2008) 
No. 5+6, p. 497-511 
Příspěvek analyzuje vývoj německých odborů v letech 1980-2006 na území bývalé Německé spolkové 
republiky se zaměřením na zkoumání vztahu mezi věkem a členstvím v odborové organizaci. Využívá 
reprezentativní databáze německého sociálního průzkumu ALLBUS, kterou zpracovává 
ekonometrickými postupy (D. Blanchflower, 2007). Dokládá, že odboráři na sledovaném teritoriu jsou 
relativně vyššího věku a jsou rovněž starší než ostatní pracovníci, kteří v odborech organizováni 
nejsou. - Pozn. - Tématu aplikování ekonometrických metod na problematiku týkající se trhu práce 
(Labormetrics) jsou věnovány i další příspěvky tohoto monotematického dvojčísla časopisu. 
 
Éva Katalin Polgár, Julia Wörz 
Trade and wages: winning and losing sectors in the enlarged European Union 
Obchod a mzdy: sektory, které získaly a sektory, které ztratily v rozšířené Evropské unii 
Focus on European economic integration, Vol. 2009, No. 1, p. 6-35 
Studie analyzuje dopady větší otevřenosti obchodu, která nastala v důsledku rozšíření EU o deset 
nových členských zemí ze střední a východní Evropy, na trh práce a zejména na vývoj mezd v EU. 
Využívá databáze z 21 sektorů průmyslu a služeb v 25 zemích EU v letech 1995-2005 a 
ekonometrickými metodami testuje různé aspekty problematiky pro 15 starých a 10 nových členských 
zemí EU. - Pozn. - K tématu viz též následující příspěvek The distributional effects of trade on 
Austrian wages (Distribuční dopady obchodu na rakouské mzdy) v témže čísle časopisu, s. 36-56. 
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Thomas Sigmund 
Urlaubsrecht kann für Arbeitgeber zur teuren Falle werden 
Právo na dovolenou se pro zaměstnavatele může stát drahou léčkou 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 60 (26.3.2009), S. 4 
K průlomovému rozhodnutí Evropského soudního dvora, podle nějž dle směrnice 2003/88/ES má 
dlouhodobě nemocný zaměstnanec právo na dodatečnou dovolenou nebo finanční náhradu za ni - 
dosavadní praxe na základě spolkového zákona o dovolených umožňovala čerpání dovolené max. do 
31.3. následujícího roku, poté nárok na dovolenou zanikal. - K tématu blíže viz příspěvek v Der 
Betrieb, 2009, č. 10, s. 510-513. 
 

Právo 
 
Josef Fiala, Markéta Selucká 
Delimitation of consumer protection in Czech law in the context of the European consumer 
acquis 
Vymezení ochrany spotřebitele v českém právu v kontextu evropského spotřebitelského acquis 
Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Vol. 16, (2008) No. 3,                 
p. 241-246 
Souhrnný přehled systému ochrany spotřebitele v soukromém právu, ve veřejném právu v ČR a 
implementace evropských směrnic upravujících ochranu spotřebitele. Spotřebitelská smlouva              
v občanském zákoníku. - Pozn. 
 
Markéta Whelanová 
Implementace práva Evropské unie do českého právního řádu 
Právník, Sv. 148, (2009) č. 3, s. 263-308 
Metodické zajištění sbližování českého práva s právem ES, organizačně technické zajištění 
implementace práva ES/EU, metodika pro implementaci evropského práva, základní požadavky na 
implementační předpisy. V dalším textu o problémech, které se týkají pojmosloví, míry přesnosti 
implementace, "kopírování" směrnic a odkazů na směrnice. Dále o transpozici směrnic ES do českého 
právního řádu a o závaznosti nařízení. 
 
K ocenění nepeněžního vkladu už možná nebude třeba znalce 
Finanční management, Sv. 6, (2009) č. 2, s. 59-61 
Přiblížení návrhu novely českého obchodního zákoníku (§59a - §59c); tvorba/absence tvorby 
znaleckého posudku resp. k možnostem jiných způsobů oceňování nepeněžitých vkladů do základního 
kapitálu, výjimky z povinnosti oceňovat nepeněžitý vklad znalcem. Zjednodušená ochrana věřitelů při 
snižování základního kapitálu. 
 
Petra Myšáková 
Nařízení Řím I - revoluce v oblasti rozhodného práva pro závazky ze smluv? 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 1, (2009) č. 2, s. 39-43 
K nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 593/2008 ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném 
pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Historie přijetí tohoto nařízení, posuny v koncepci v porovnání 
s předchozí úpravou (tzv. Římskou úmluvou), nejdůležitější změny a jejich zhodnocení. - Pozn. 
 
Tomáš Richter 
Použití (mikro)ekonomické metodologie při tvorbě a interpretaci soukromého práva 
Právník, Sv. 148, (2009) č. 3, s. 233-262 
Zamyšlení nad použitím ekonomické metodologie při tvorbě a interpretaci práva. Podrobněji               
k lidskému chování z pohledu ekonomie (např. lidská racionalita a její limity, morální hazard, 
problémy zmocnění, kolektivní jednání a rozhodování aj.). 
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Karel Marek 
Smlouva o prodeji podniku a o nájmu podniku 
Právní rádce, Sv. 17, (2009) č. 3, příl. (11 s.) 
Ke změnám, které v případě prodeje a nájmu podniku přinesla novela obchodního zákoníku provedená 
zákonem č. 370/2000 Sb. a tzv. technická novela (zákon č. 501/2001 Sb.). Smlouva o prodeji podniku 
(forma smlouvy, základní ustanovení, specifikace předmětu prodeje, přechod práv a závazků, podání 
odporu, pracovněprávní vztahy, cena, předání a převzetí, odpovědnost za vady aj.). Smlouva o nájmu 
podniku (práva a povinnosti smluvních stran, doba nájmu, konkurenční doložky atd.). - Pozn. -- 
Praktická příručka. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Právní rozhledy,  2009,  roč.  17,  č.  6 
K riziku vyplývajícímu z distančních smluv: rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Hof van 
beroep te Gent (Belgie):  trestní řízení proti L. Gysbrechtsovi a společnosti Santurel Inter BVBA 
rozsudek ze dne 16.12.2008        C-205/07 
 
 Právní rozhledy,  2009,  roč.  17,  č.  7 
Právo na jméno po obou rodičích: rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Amtsgericht 
Flensburg (Německo): Stefan Grunkin a Dorothe Regina Paul v. Standesamt Niebüll 
rozsudek z 14.10.2008         C-353/06 
 
 
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 
 
Florian Burg, Daniel Seeger 
Das neue Verbundprogramm der Verbraucherpreisstatistik : technische Rahmenbedingungen 
und methodische Neuerungen 
Nový propojovací program statistiky spotřebitelských cen : technické rámcové podmínky a 
metodické změny 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 2, S. 169-174 
Příspěvek nejprve seznamuje s technickými rámcovými podmínkami nového propojovacího programu 
(nového IT systému pro statistiku spotřebitelských cen v Německu) zavedeného v roce 2008. Dále se 
zaměřuje na nový systém výpočtu indexu spotřebitelských cen a představuje důležité metodické 
změny. - Pozn. 
 
Erich Oltmanns, Rita Bolleyer, Ingeborg Schulz 
Forschung und Entwicklung nach Konzepten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
Výzkum a vývoj podle konceptů souhrnných národohospodářských účtů 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 2, S. 125-136 
Příspěvek představuje první návrh německého satelitního účtu pro výzkum a vývoj. Pomocí 
metodického výkladu i na základě předběžných výpočtů ukazuje, jak převést potřebná a disponibilní 
data ze statistik pro výzkum a vývoj do konceptů souhrnných národohospodářských účtů (např. 
celkové výrobní náklady, hrubé investice do zařízení atd.). - Pozn. 
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Slavoj Czesaný, Zdenka Jeřábková 
Metoda konstrukce kompozitních indikátorů hospodářského cyklu pro českou ekonomiku 
Statistika, Sv. 46, (2009) č. 1, s. 21-31 
Význam indikátorů hospodářského cyklu, poznatky o kompozitních cyklických indikátorech               
v mezinárodních institucích a vybraných zemích (metodika OECD, Eurostatu a Conference Board), 
metoda konstrukce kompozitních indikátorů (výběr referenční časové řady a dílčích cyklických 
indikátorů, úprava časových řad zvolených ukazatelů, stanovení vah jednotlivých složek a jejich 
agregace atd.). 
 
Diana Bílková 
Paretovo rozdělení a vývoj mzdových rozdělení v České republice v letech 2001-2006 
Statistika, Sv. 46, (2009) č. 1, s. 32-52 
Použití Paretova rozdělení jako modelu pro mzdové rozdělení. Paretovo rozdělení, odhad parametrů 
Paretova rozdělení, výstižnost. Mzdová rozdělení mužů a žen v ČR v letech 2001-2006. 
 
Daniel Vorgrimler, Frank Blasch 
Schätzmethoden zur Messung bürokratischer Belastungen 
Odhadní metody pro měření byrokratické zátěže 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 2, S. 117-124 
V souvislosti se zavedením tzv. modelu standardních nákladů (SKM) pro zjišťování byrokratické 
zátěže podniků, občanů i státní správy v Německu představuje uvedený příspěvek používané odhadní 
metody. Dále se zabývá šíří jejich praktického využití a jejich přispěním ke zmírnění konfliktu mezi 
potřebou rychlých výsledků a jejich přesností. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Hennig Zülch, Sebastian Hoffmann 
Die Modernisierung des deutschen Handelsbilanzrechts durch das BilMoG : Wesentliche Alt- 
und Neuregelungen im Überblick 
Modernizace německého práva obchodních bilancí zákonem o modernizaci bilančního práva : 
přehled důležitých starých a nových předpisů 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 15, S. 745-752 
Konečné znění zákona BilMoG uzavírá nejrozsáhlejší změnu německého obchodního zákoníku po 
více než dvou desetiletích. Pro potřeby podniků, které čekají práce spojené s přechodem na nové 
předpisy, je zpracován přehled nejdůležitějších změn v právu obchodních bilancí. Úlevy v oblasti 
bilancování a účtování. Individuální účetní závěrka, oceňovací předpisy. Koncernová závěrka. 
Přechodné předpisy. Daňové předpisy. - Pozn. 
 
Karlheinz Küting, Marco Keßler 
Mögliche Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf die kommende Geschäftsberichtssaison am 
Beispiel der Pensionsverpflichtungen nach IAS 19 
Možné dopady krize finančního trhu na nadcházející sezónu výročních zpráv na příkladu 
důchodových závazků podle IAS 19 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 10, S. 465-470 
V Německu je s napětím očekáváno zveřejnění koncernových výročních zpráv za rok 2008, jde 
především o působení finanční krize na majetkovou, finanční a výnosovou situaci podniků - a zvláště 
pak na účetní znázornění podnikového důchodového zabezpečení. Krátký teoretický přehled ev. efektů 
finanční krize je doplněn konkrétními dopady v již zveřejněné výroční zprávě koncernu Siemens. - 
Pozn. 
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Dirk Rabenhorst, Gero Wiechens 
Praxis der Halbjahresfinanzberichterstattung der DAX 30-Unternehmen 
Praxe pololetních finančních zpráv podniků zastoupených v indexu DAX 30 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 11, S. 521-526 
Německý zákon o realizaci směrnice o transparentnosti přinesl zcela nové předpisy k situačním 
(pololetním) finančním zprávám; příspěvek přináší výsledky podrobné analýzy situačních zpráv 
podniků indexu DAX 30 zaměřené na plnění nových předpisů v praxi. Rozsah situačních zpráv           
(a jejích jednotlivých součástí), rozsah zkrácené závěrky, prohlášení zákonného zástupce (bilanční 
přísaha). Zveřejnění/datování situační zprávy. - Pozn. 
 
Blažena Petrlíková 
Přechod z JÚ na PÚ 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 4, s. 22-28 
Účtování právnických osob v jednoduchém účetnictví (JÚ), přehled právních předpisů upravujících 
JÚ. Výhody a nevýhody JÚ. Přechod na podvojné účetnictví (PÚ), k povinnostem před přechodem       
z JÚ na PÚ (inventarizace majetku). Postup uzavírání účetních knih v JÚ. Příklady. 
 
Jana Skálová 
Přeshraniční fúze v roce 2009 
Daňový expert, Sv. 5, (2009) č. 1, s. 17-26 
Přeshraniční fúze do České republiky, přeshraniční fúze do zahraničí. Účetní souvislosti pro 
přeshraniční fúzi do ČR, oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností, oceňovací rozdíly  
z přecenění majetku a závazků (doplněno souhrnným příkladem). Účetní souvislosti pro přeshraniční 
fúze "ven z České republiky". Přeshraniční fúze z daňového hlediska (daňové ocenění majetku 
získaného fúzí, daňové odpisování, převzetí daňových rezerv a opravných položek, převzetí daňové 
ztráty vzniklé v zahraničí apod. 
 
Blažena Petrlíková 
Účetní záznamy - opravy a doplňování 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 4, s. 29-33 
Opravy a doplňování účetních záznamů písemnou formou/s pomocí výpočetní techniky. Ověřování 
účetních záznamů. Přehled právních ustanovení k účetnímu dokladu. Formy účetních záznamů. 
Sankce za neprůkaznost účetních záznamů. Opravy provedené v rozporu se zákonem o účetnictví. 
Příklady. 
 
Jiří Koch 
Změny v účetních předpisech 
Účetnictví, 2009, č. 3, s. 2-8 
K novele vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele (vyhláška č. 469/2008 Sb.). Autor se zaměřuje na 
některá nová ustanovení, která se týkají např. metody komponentního odpisování a zbytkové hodnoty, 
a na další úpravy (spřízněná strana, jednotky přiděleného množství aj.). V dalším textu o změnách      
v Českých účetních standardech pro podnikatele. Doplněno příklady. 
 
Ivana Pilařová 
Změny v účetních předpisech pro rok 2009 
Daně a právo v praxi, Sv. 14, (2009) č. 3, s. 56-59 
Přehledně ke změnám v účetních předpisech pro rok 2009. K zákonu č. 304/2008 Sb. (novele zákona  
o účetnictví), k vyhlášce č. 469/2008 Sb. (prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví pro podnikatele) a 
ke změnám v Českých účetních standardech pro podnikatele. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 5/2009  
Pokladna majitele. Zřizovací výdaje. Výnosy v účtovém rozvrhu podnikatele. Výroční zpráva. Dotazy 
z praxe účetnictví. 
 
Účetní TIP  
 
č. 8/2009  
Aktuální informace - novela zákona o DPH k 1.4.2009. Ekologické daně. Minisluneční elektrárny. 
Daň z příjmů fyzických osob - pohledávky. 
 
č. 9/2009  
Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2009. Podnájem vozidla na finanční leasing. Zaúčtování 
půjčky v CZK a EUR dceřiné společnosti. DPH a čeští plátci na Slovensku. Zaúčtování faktury, 
týkající se nákladů roku 2008. 
 

Veřejná správa 
 
Karel Janda 
Obecní rybníky účetně a daňově 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 4, s. 37-43 
Daňové povinnosti související s držením obecního rybníka a s výkonem rybářského práva. K právu 
obce vlastnit majetek. Charakteristika rybníka coby vodního díla, legislativa rybníkářství a chovu ryb. 
Obecní rybník, rybniční hospodářství obce. Pronájem obecního rybníka. Rybník v účetnictví, ocenění 
rybníka. Rybník v daňovém řízení; daň z nemovitostí, daň dědická, daň darovací, daň z převodu 
nemovitostí, daň z příjmů PO. 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Blahoslav Hruška 
Až to s unií sekne : bankroty států 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 12, s. 26-31 
Obsáhlý materiál objasňuje, co je bankrot státu, dále uvádí přehled zemí, kterým bankrot právě hrozí 
(např. Maďarsko, Lotyšsko, Island aj.), zmiňuje státy, které pro vysoké celkové zadlužení již Brusel 
napomenul, a také informuje o možnostech záchrany. - K tématu viz též komentář L. Niedermayera na 
s. 41 s názvem Krize v Česku a blízkém okolí. 
 
Csaba G. Tóth 
Budget and growth - from adjustment to adjustment 
Rozpočet a růst - od vyrovnání k vyrovnání 
Development and finance, Vol. 2009, No. 1, p. 54-63 
Studie analyzuje proměnlivý vývoj státního rozpočtu v letech 1997-2006 a jeho roli ve zdánlivě 
vyrovnaném hospodářském růstu v daném období v Maďarsku. Dokládá cyklickou povahu rozpočtové 
politiky a zvýšení veřejných výdajů vzhledem k volebním rokům, které se lišilo ve struktuře a míře, a 
v mnoha ohledech pozitivně i negativně ovlivnilo změny a strukturu HDP. Tabulky ilustrují deficit 
rozpočtu, strukturu vládních výdajů a daňové příjmy státu vzhledem k HDP. Proces fiskálního 
vyrovnávání v letech 2006-2009 a důsledky finanční a hospodářské krize. - Pozn. 
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Nora Schmidt 
Bundesausbildungsförderung von den Anfängen bis 2007 
Státní podpora vzdělání od jejích počátků do roku 2007 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 2, S. 157-168 
Příspěvek informuje o vývoji počtu osob pobírajících státní podporu v rámci vzdělávacího procesu a    
o vývoji finančních nákladů s tím spojených. Zahrnuje období od vydání zákona o státní podpoře 
vzdělání v Německu (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAFöG) v roce 1971 po rok 2007. 
Přehledně též seznamuje s nejdůležitějšími změnami uvedeného zákona, které významně ovlivnily        
i vývoj sledovaných ukazatelů. - Pozn. 
 
Je. Gurvič, Je. Vakulenko, P. Krivenko 
Cikličeskije svojstva bjudžetnoj politiki v neftedobyvajuščich stranach 
Cyklické vlastnosti rozpočtové politiky v zemích těžících ropu 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 2, s. 51-70 
V příspěvku se rozebírá fiskální politika v zemích, které staví na využívání neobnovitelných 
přírodních zdrojů. Jsou uvedeny odhady výše "ropného HDP", přírodní renty a fiskálních výnosů        
z ropného sektoru za Rusko. Podobné parametry jsou porovnávány napříč zeměmi, které patří mezi 
velké producenty ropy. Je navržen ekonometrický postup, který měří celkový dopad cen ropy na 
fiskální výkonnost. Na základě tohoto postupu je zkoumána závislost rozpočtových příjmů a výdajů na 
ropě v pěti zemích vyvážejících tuto komoditu. Ukazuje se, že tři země (Írán, Venezuela a Rusko) 
vykazují náznaky procyklické fiskální politiky. - Pozn. 
 
Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im 4. Quartal 2008 und im Jahr 2008 
Daňové příjmy spolkového státu a spolkových zemí ve čtvrtém čtvrtletí 2008 a za celý rok 2008 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 2, S. 50-53 
Příspěvek představuje vývoj daňových příjmů spolkového státu a spolkových zemí v Německu ve 
čtvrtém čtvrtletí roku 2008 a za celý rok 2008. Je uveden i vývoj v jednotlivých měsících čtvrtého 
čtvrtletí a rozdělení příjmů podle jednotlivých úrovní (spolkový stát, EU, spolkové země a obce), 
včetně změn oproti předchozímu časovému období. - Pozn. 
 
Ergebnisse des Länderfinanzausgleichs 2008 
Výsledky finančního vyrovnání mezi spolkovými zeměmi za rok 2008 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 2, S. 59-62 
Příspěvek seznamuje s výsledky finančního vyrovnání mezi spolkovými zeměmi v Německu za rok 
2008. Toto vyrovnání finanční kapacity zemí se v roce 2008 uskutečnilo na základě přerozdělení 
prostředků v celkové výši 8,3 mld. eur. - Pozn. 
 
Fiskalpolitischer Handlungsbedarf zur Konjunkturstärkung : Brief des Wissenschaftlichen 
Beirats beim Bundesministerium der Finanzen an Minister Peer Steinbrück vom 4. Dezember 
2008 
Potřeba fiskálních zásahů na posílení konjunktury : dopis vědecké rady při Spolkovém 
ministerstvu financí ministrovi Peeru Steinbrückovi ze 4. prosince 2008 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 2, S. 63-68 
V souvislosti s hospodářskou situací v Německu zvažuje vědecká rada při Spolkovém ministerstvu 
financí potřebu a oprávněnost zásahů fiskální politiky na stabilizaci konjunktury. Upozorňuje též na 
jejich omezený vliv na souhrnnou poptávku v hospodářství a na negativní důsledky v podobě 
zvyšování zadluženosti veřejných rozpočtů v Německu. 
 
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2009 (Nachtragshaushaltsgesetz 2009) : vom 27. Februar 2009 
Znění zákona o dodatku ke spolkovému rozpočtovému plánu pro rozpočtový rok 2009 
(Dodatkový rozpočtový zákon 2009) : z 27. února 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 2009, Nr. 11, S. 406-415 
Znění zákona o dodatku ke spolkovému rozpočtovému plánu pro rozpočtový rok 2009 z 27. února 
2009. Ustanovení tohoto zákona mění rozpočtový zákon 2009 z 21. prosince 2008 (BGBl. I, s. 2899). 
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Gesetz zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland : vom 2. März 2009 
Zákon o zajištění zaměstnanosti a stability v Německu : z 2. března 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 2009, Nr. 11, S. 416-433 
Znění zákona o zajištění zaměstnanosti a stability v Německu z 2. března 2009. V jeho rámci je mimo 
jiné obsažen zákon o zřízení zvláštního majetkového fondu (Gesetz zur Errichtung eines 
Sondervermögens "Investitions- und Tilgungsfonds" - ITFG) a zákon o realizaci investic obcí a 
spolkových zemí orientovaných na budoucnost (Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der 
Kommunen und Länder - Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG). 
 
Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder : Übersicht zu 
den gesetzlichen Regelungen 
Zákon o realizaci investic pro budoucnost v obcích a spolkových zemích : přehled právní úpravy 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 3, S. 79-82 
Spolkový stát poskytuje obcím a spolkovým zemím v Německu dodatečnou finanční pomoc na 
realizaci investic pro budoucnost ve výši 10 mld. eur. Podpora těchto investic je právně zakotvena       
v zákoně o realizaci investic pro budoucnost v obcích a spolkových zemích 
(Zukunftsinvestitionsgesetz - ZuInvG). 
 
Haushaltsabschluss 2008 
Státní závěrečný účet 2008 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 3, S. 45-78 
Státní závěrečný účet (rozpočtová uzávěrka) za rok 2008 informuje o dopadech zhoršených 
rámcových hospodářských podmínek a s tím spojených opatření spolkové vlády (v rámci 
konjunkturálních balíčků I a II) na rozpočtové výsledky. Přes nezbytné nové zadlužení se nemění 
rozpočtový cíl spolkové vlády - vyrovnaný státní rozpočet. 
 
Reform der verfassungsrechtlichen Verschuldungsregeln von Bund und Ländern : die 
Empfehlungen der Föderalismuskommission II 
Reforma ústavněprávních norem pro zadlužení spolkového státu a spolkových zemí : 
doporučení Komise pro federalismus II 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 3, S. 36-44 
Společná komise Spolkového sněmu a Spolkové rady pro modernizaci finančních vztahů spolkového 
státu a spolkových zemí (Komise pro federalismus II) předložila 5. března 2009 obsáhlý balíček 
konkrétních reformních návrhů pro prosazení druhého stupně reformy federálního uspořádání. 
Uvedený příspěvek představuje závěry komise týkající se nových pravidel zadlužení rozpočtů 
spolkového státu a spolkových zemí. - Pozn. 
 
Luisa Giuriato 
Reforming the EU budgetary procedure: is codecision a step forward? 
Reforma rozpočtového procesu v EU: je spolurozhodování krokem vpřed? 
CESifo Economic studies, Vol. 55, (2009) No. 1, p. 57-93 
Příspěvek se věnuje snaze o zlepšení rozpočtového procesu EU v rámci institucionálních reforem        
v EU v letech 2002-2007 a jejímu vyústění v Reformní smlouvě z roku 2007. Soustřeďuje se 
především na postup spolurozhodování a možnost jeho praktického uplatnění v současném procesním 
rámci při rozhodování o financích EU. - Pozn. -- K tématu Reinventing Europe viz též další příspěvky 
tohoto čísla časopisu. 
 
Clive Crook 
The fiscal hole that must be filled 
Fiskální díra, kterou je třeba zaplnit 
Financial Times, Vol. 2009, No. 36968 (6.4.2009), p. 9 
Obě komory amerického Kongresu schválily verze rozpočtu, které jsou blízko prezidentovým 
návrhům. Ty budou ještě dolaďovány na konferenci Sněmovny reprezentantů a Senátu, ale již nyní je 
jasné, že v dlouhodobém fiskálním výhledu výdaje trvale překračují příjmy. Podle původního návrhu 
americké administrativy měl schodek činit trvale zhruba 3 % HDP, ale na základě novějších údajů by 
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se měl zvýšit na 4 %. Sliby prezidenta Obamy, především závazek ohledně provedení zdravotní 
reformy, budou neuskutečnitelné, pokud USA nezavedou daň z přidané hodnoty. - Odkaz. 
 
Martin Jaroš 
Viac rečí ako skutkov 
Trend, Sv. 2009, č. 11, s. 24-26 
Veřejné finance SR, k vývoji resp. propadu daňových příjmů státního rozpočtu v roce 2009 dle odhadů 
IFP (Institut finanční politiky - analytická jednotka slovenského MF). Prognózy finančních výpadků      
v pojišťovnách sociálního a zdravotního zabezpečení v důsledku poklesu zaměstnanosti. Skrytý 
schodek rozpočtu, atomizace rozpočtu. - Rizikům veřejných financí se v tomto čísle věnuje i rozhovor 
se slovenským ministrem financí na s. 29. 
 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Výroční zpráva 2008 
Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu, Sv. 17, (2009) č. 1, s. 3-74 
Postavení NKÚ ve společnosti, zhodnocení kontrolní činnosti za rok 2008 (plán kontrolní činnosti, 
souhrnné finanční zhodnocení kontrolních akcí, skutečnosti zjištěné při kontrolních akcích 
ukončených v r. 2008 aj.). Podrobněji např. o oblasti příjmů a výdajů státního rozpočtu (dotační 
politika, veřejné zakázky, hospodaření s majetkem státu apod.). Zhodnocení ostatní činnosti NKÚ 
(stanoviska, komunikace s veřejností, publikační činnost, mezinárodní spolupráce, personální zajištění 
činnosti NKÚ apod.). - Text zprávy je zařazen do části C: Informace a dokumenty (s. 75), je 
samostatně číslován. 
 
Zollbilanz 2008 : Jahrespressekonferenz vom 13. März 2009 
Bilance cel 2008 : výroční tisková konference z 13. března 2009 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 3, S. 83-89 
Přehled výsledků celní správy v Německu v roce 2008. Celkový výběr cel dosáhl výše 112 mld. eur a 
představuje téměř polovinu daňových příjmů spolkového státu. Clo hraje rovněž významnou roli         
v rámci boje proti práci na černo a při dohledu nad nejnižšími mzdami. 
 

Zdravotnictví 
 
Gesetz zum ordnungspolitischen Rahmen der Krankenhausfinanzierung ab dem Jahr 2009 
(Krankenhausfinanzierungsreformgesetz - KHRG) : vom 17. März 2009 
Zákon o úpravě financování nemocnic od roku 2009 (zákon o reformě financování nemocnic) : 
ze 17. března 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 2009, Nr. 15, S. 534-549 
Znění zákona o nové úpravě způsobu financování nemocnic v Německu od roku 2009 v rámci 
probíhající reformy financování zdravotnických zařízení v Německu. 
 
Gabriel Beer, Rado Baťo, Ján Záborský 
Vplyvní lobisti, drahé lieky : chorý trh s liekmi 
Trend, 2009, č. 10, s. 24-26, 29 
Ceny léků v SR; nedostatečně fungující cenová regulace, degresivní marže. 
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Zemědělství 
 
Z. Chrastinová, V. Burianová 
Economic development in Slovak agriculture 
Ekonomický vývoj slovenského zemědělství 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 55, (2009) No. 2, p. 67-76 
Příspěvek rozebírá ekonomický vývoj slovenského zemědělství po vstupu Slovenska do Evropské unie 
a po přijetí Společné zemědělské politiky. Hodnotí zemědělství jako celek, jeho zapojení do 
ekonomiky a podíl na hospodářských výsledcích, zabývá se ekonomickou efektivností jednotlivých 
právních forem podnikání a odvětví zemědělské výroby. - Pozn. 
 

Životní prostředí 
 
Alice Olbrichová 
Čistší srdce Evropy : životní prostředí 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 11, s. 40-45 
Obsáhlý materiál mapuje změny v životním prostředí v ČR od listopadu 1989. 

Životní úroveň 
 
Philip Coggan 
Spare a dime? : a special report on the rich 
Nemáte nějaký drobáky? : zvláštní zpráva o bohatých 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8625, centr. sect. (16 p.) 
I bohaté lidi hodně zasáhla finanční krize - koneckonců vlastní značné podíly na akciových                   
i majetkových trzích. Jejich ztráta se odhaduje na 10 bil. USD, neboli čtvrtinu jejich bohatství. Navíc 
ztratili iluze o lidech, kteří spravují jejich majetek. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na otázku, 
jak se menší ochota bohatých utrácet projevuje na trzích luxusního zboží, výtvarného umění, 
nemovitostí a také v oblasti charity a daní. - Viz i článek na s. 11 pod názvem The rich under attack. 
 

Ostatní 
 
Jiří Hezký 
Evropské stavebnictví ve fázi útlumu 
Stavitel, Sv. 17, (2009) č. 3, s. 48-50 
Pohled na evropské stavebnictví v letech 2007-2008; analýza nepříznivého vývoje, dopady finanční 
krize. Stavební produkce v roce 2008, odhady důsledků recese. Intenzita stavění v ČR. V tabulkách 
zachycen vývoj stavební produkce za období 2000-2007/2008 posuzovaný Euroconstructem a 
Eurostatem, dále pak intenzita stavění v paritě eura na obyvatele za léta 2007-2008 prezentovaná 
Euroconstructem. 
 
Jan Šnajdr 
PPP v oblasti vězeňství 
PPP bulletin, Sv. 4, (2008) č. 2, s. 13-14 
Zkušenosti s PPP projekty v oblasti vězeňství v evropských zemích; pozitivní aspekty PPP principu       
v oblasti vězeňství. - Zapojení soukromých partnerů do činností spojených s výkonem trestu odnětí 
svobody (v Německu, Velké Británii) se věnuje i příspěvek v PPP bulletinu 2008, č. 4, s. 14-15. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
Benedikt Fehr 
Weltwirtschaft im Umbruch 
Změny ve světovém hospodářství 
Auszüge aus Presseartikeln, 22. April 2009, Nr. 17, S. 14 
 
Až do léta 2007 běžela světová ekonomika a světový obchod na plné obrátky a mnoho lidí na celém 
světě z tohoto vývoje profitovalo. Nicméně tento příznivý trend měl svoje čertovo kopýtko: „růstový 
hormon“ sváděl k zadlužování a šel ruku v ruce se stále zřetelnějším nárůstem nerovnováhy 
obchodních a kapitálových bilancí. Krize na americkém hypotečním trhu měla za následek 
nastartování tvrdého procesu přizpůsobování. Německé výsledky, měřené hrubým domácím 
produktem, ukazují na zhruba pětiprocentní pokles HDP; rovněž světová ekonomika bude v tomto 
roce poprvé po desetiletích vykazovat zpomalení vývoje. Majetkové škody se odhadují na biliony eur. 
Další hubené roky lze očekávat. 

Motorem světového hospodářství byli dlouhá léta američtí spotřebitelé. Protože ceny jejich 
nemovitostí stoupaly, cítili se bohatšími. Důsledkem bylo, že více spotřebovávali – často za cenu 
úvěrového financování. S větší spotřebou je spojen i větší dovoz: mnoho zemí bylo připraveno krýt 
rostoucí nároky a zajistit si touto cestou zakázky a pracovní místa pro svoje exportní odvětví. Růst 
exportů byl podporován i exportními úvěry. Jako názorný příklad lze uvést Čínu, jejíž export prudce 
stoupal díky státním zásahům do devizových trhů. Jako vedlejší produkt této státní podpory exportu a 
hospodářského růstu se čínské měnové rezervy více než zdesetinásobily a dosáhly téměř 2 000 miliard 
dolarů. Nyní se Čína obává o udržení hodnoty tohoto devizového pokladu. Je zřejmé, že obě země, jak 
USA, tak Čína, žily nad poměry – každá svým způsobem.  

Podobné závěry platí i pro mnoho dalších ekonomik. I v řadě zemí střední a východní Evropy se 
obyvatelé oddávali konzumnímu opojení. Svoje finančníky nalezli na Západě, který v tomto teritoriu 
našel nová odbytiště pro svůj průmysl a nové úvěrové zákazníky pro svoje bankovní domy. Velká 
nerovnováha se nevyhnula ani eurozóně: například řecký schodek ve výkonové bilanci ve výši           
14 procent HDP je třikrát vyšší než v USA.  

Od propuknutí krize se časy změnily. Najednou si jak dlužníci, tak věřitelé začali dělat starosti, zda 
úvěry nepředstavují příliš velkou zátěž. Američané opět více spoří a méně konzumují, protože se 
v důsledku propadu cen nemovitostí cítí být chudšími. Důsledkem je drastický propad dovozů – a 
s tím souvisejících vývozů z Číny, Japonska a také z Německa. Zároveň západoevropské banky 
omezily svoje úvěry pro východoevropské dlužníky, takže i tam došlo k poklesu dovozů. Tato 
adaptační reakce spotřebitelů, bank a podniků měla za následek celkový pokles, který se díky dalším 
vazbám mezi reálnou ekonomikou a trhy s nemovitostmi, akciemi a dalšími finančními tituly dále 
prohloubil. Jedním z příkladů negativních dopadů těchto vzájemných vazeb na reálnou ekonomiku je 
pokles spotřeby v důsledku vyšší nezaměstnanosti. V extrémních případech může dojít k platební 
neschopnosti domácností, k nárůstu počtu nucených exekucí rodinných domů, k dalšímu propadu cen 
nemovitostí, poklesu stavební činnosti, vyšším ztrátám bank – a k větší potřebě státní pomoci. 

V současné době se vlády snaží přibrzdit tuto sestupnou spirálu. Na první pohled reagují paradoxně – 
na klíčový problém krize – předlužení – reagují nárůstem zadlužování, které jim umožní financovat 
náročné plány na záchranu zadlužených bank a na oživení konjunktury. Mělo by se ovšem jednat        
o závěrečné bojové akce, o „boj na ústupu“, v jehož úspěch se doufá. Po potlačení krize by v žádném 
případě nemělo dojít k návratu k dřívějším způsobům, a to ani za příznivějších podmínek. 
V importních zemích budou totiž spotřebitelé v důsledku svého vysokého zadlužení dlouhodobě méně 
konzumovat a rovněž banky budou opatrnější při poskytování úvěrů. Navíc v mnoha zemích bude 
obyvatelstvo nuceno nést vyšší daňovou zátěž, nezbytnou ke splácení úroků ze státního dluhu.  

I v budoucnu budou ve světovém obchodu země s přebytky obchodní bilance a země s deficity. Lze 
však očekávat, že privátní hráči budou poučenější a budou obezřetněji zvládat „růstový hormon“ a 
s ním spojené zadlužování. Totéž by mělo platit i pro centrální banky a vlády. Důležité je, aby vlády 
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neusilovaly o urychlení očekávaného pomalejšího hospodářského rozjezdu (například formou dotační 
podpory zahraničního obchodu) a aby spíše respektovaly a posilovaly tržní síly – třeba zřeknutím se 
zásahů do devizových trhů. Úvěry a zadlužování jsou neoddiskutovatelnými podněcovateli 
hospodářského růstu. Nicméně jejich příliš silná dávka – a to je poučení z této krize – z nich činí 
zničující jed.  

Zpracovala Ing. K. Gubová 

 

Tobias Freudenberg 
Was tun gegen Staatshilfen? 
Co dělat proti státním pomocem?  
Handelsblatt, 15.4.2009, Nr. 72, S. 19  
 
Seznam podniků napojených na státní pomoc v Německu je dlouhý a figuruje na něm mj. 
Commerzbank, Opel  nebo Schaeffler. Tyto finanční injekce však nejsou fenoménem finanční krize, 
podporu z veřejných prostředků např. formou subvencí průběžně dostávají firmy i jednotlivé projekty. 
Finanční výpomoc směrovaná na jednotlivé podniky však může deformovat soutěž a znevýhodňovat 
konkurenty a proto se „odstrčené“ firmy proti těmto platbám mohou bránit. Řízení jsou ale zdlouhavá 
a často neúspěšná a tak by Evropská komise ráda zlepšila právní ochranu [diskriminovaných] 
konkurentů. Přidělení státní výpomoci je upraveno evropským právem; předpisy mají vést členské 
země k umírněnému rozdělování veřejných peněz a zaručovat transparentní a hodnověrný postup, což 
podléhá přísnému dozoru Evropské komise - ve většině případů nesmějí členské země bez jejího 
souhlasu výpomoc přidělit. I již poskytnutá státní podpora může být kdykoli prověřena a pokud se 
prokáže jako protiprávní, může být nařízeno její vrácení. 

Firmy, které jsou znevýhodněny státní pomocí přidělenou konkurenci, mohou požádat Evropskou 
komisi o prověření. Podobné stížnosti konkurentů však nejsou časté, protože těmto podnikům se 
nanejvýš podaří dosáhnout pouze vrácení státní pomoci poskytnuté „favorizované“ konkurenci, vlastní 
nároky týkající se např. náhrady škod však už nemohou u Evropské komise uplatnit. V současné době 
se navíc mnohé firmy obávají, že v budoucnu mohou i ony být odkázány na státní pomoc (např. dnes 
velmi žádané státní záruky): „nechtějí tedy příp. vlastní schvalovací řízení negativně ovlivňovat a 
raději se drží zpět s oficiálními stížnostmi na podporu konkurentů“. Podniky mohou protiprávní 
pomoc konkurentům zažalovat  i u národních soudů a tyto stížnosti mají na rozdíl od předchozích      
[u EK] určité výhody: v soudním řízení lze uplatnit i vlastní nároky a z důvodu menších přezkumných 
povinností soudců probíhají procesy podstatně rychleji; firmy dokonce mohou ve zrychleném řízení 
podat žalobu na finanční pomoc ještě před jejím vyplacením. 

V praxi však jsou procesy většinou neúspěšné; soudy se nakonec rozhodnutí ve věci 
vyhýbají odkazem na probíhající šetření Evropské komise. V řízení před Vrchním zemským soudem 
v Koblenzu nedávno prohrála společnost Lufthansa spor, ve kterém požadovala vrácení údajně 
neprávem poskytnuté státní pomoci provozovateli letiště Frankfurt-Hahn. Soudci žalobu odmítli, aniž 
by blíže prověřili zákonnost státní podpory. Podle jejich názoru nepřipadaly nároky Lufthansy 
v úvahu, protože předpisy EU o podpoře nepřiznávají znevýhodněným podnikům žádná práva. 
Z pohledu (porýnsko-falckých) soudců je strážcem práva o státní pomoci pouze Evropská komise, 
která už případ prověřovala (sp. zn.: 4 U 759/07). 

Pro znevýhodněné firmy je to dvojnásobně trpké, protože řízení je přijdou na hodně času i peněz a 
jejich konkurence může mezitím dále pobírat státní peníze - pravděpodobnost, že by znevýhodněné 
podniky v Německu vyhrály, je nyní spíše mizivá. Proto by také měly velmi dobře zvážit, zda se do 
tak odvážného činu vůbec pouštět.  

Přece však existuje naděje, že tato překážka snad brzy padne; u Spolkového soudního dvora (SSD) už 
totiž probíhají řízení, v nichž rozhodne sám SSD, nebo otázku předloží Evropskému soudnímu dvoru a 
podle očekávání bude výsledek v obou případech identický - tzn., že „padnou dosavadní rozhodnutí 
vrchních zemských soudů“. 
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K tomu by mohla přispět i současná iniciativa Evropské komise, jíž je chápání práva ze strany soudů 
také viditelně trnem v oku. N. Kroes (evropská komisařka pro soutěž) k tomu uvádí, že „musí být na 
úrovni jednotlivých států přiměřeně chráněna práva podniků, která jsou poškozena protiprávní pomocí 
ve prospěch jejich konkurentů“ a také proto již počátkem března prezentovala podněty k lepšímu 
prosazování práva o poskytování státní pomoci. Podle prioritního cíle této iniciativy má být národním 
soudům opětovně objasněn systém právní ochrany proti nezákonným státním pomocem. Informacemi 
a stanovisky k aplikaci evropských předpisů o státní pomoci chce Evropská komise přimět soudce, aby 
sami rozhodovali o zákonnosti reklamovaných státních podpor a nepřenášeli kontrolu na EK. 
Komisařka je přesvědčena, že „jednotlivé národní soudy mohou sehrát rozhodující roli při prosazování 
předpisů o státní pomoci s tím, že Komise je rozhodnuta být jim při tom maximálně nápomocna“. 

Zpracovala M. Beránková 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  


