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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  červen).  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 a internetových stránkách odborné knihovny MF.  

 
V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. 

témata:  závěr  diskuse  k přijetí  společné  evropské měny  v  ČR 
(časopis Euro), výpadek inkasa daní,  implementace evropského 
práva  do  české  daňové  legislativy  (daň  z příjmů),  aktuální 
situace  českého  finančního  sektoru,  ústavnost  daňových 
kontrol,  opravné  prostředky  při  zadávání  veřejných  zakázek, 
sankce  za nerespektování  rozsudku ESD  o  porušení  práva ES, 
sestavení  matic  národního  a  sociálního  účetnictví,  změny 
v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava nového 
zákona  o  rozpočtovém  určení  daní,  problémy  účetnictví ÚSC, 
projekt  JIM  (jedno  inkasní  místo  pro  příjmy  veřejných 
rozpočtů).  

 
Ze  zahraničních  zdrojů  upozorňujeme  např.  na  

články  z německého  tisku  týkající  se    judikatury  Nejvyššího 
soudu  k ručení  daňového  poradce,  zákona  o  zaručeném 
důchodu,  rozšíření  ochrany  vkladů  střadatelů,  aktuálních 
podmínek refinancování  bank, reformy právní úpravy daně ze 
mzdy,  vývoje veřejných financí  roce 2008,  podvodů v oblasti 
daně  z obratu  v EU  a  mezinárodního  bankovního  dohledu. 
Z ostatního  tisku  jsme  zdokumentovali  problematiku 
nestandardních kroků centrálních bank,  partnerství veřejného 
a  soukromého  sektoru  a  akruálního  rozpočtování  z pohledu 
fiskální  politiky.  Dále  pak  zvláštní  zprávu  o  eurozóně  a 
analýzu nákladů na dodržování předpisů proti praní špinavých 
peněz ve Švédsku.  

 
V další  části    Informací  Vám  nabízíme  překlady 

z německého tisku:  Steinbrück zrychluje v boji proti daňovým 
oázám  a  Politika  s prázdnými  pokladnami  (pokles  daňových 
příjmů),  z  anglického  tisku pak Rozděleni  společným  trhem: 
reforma financí:  návrhy Evropské unie.  
 

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

  Mgr. A. Sahánková 
VO 303 
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AKTUALITY 
 
 
 
Media Monitoringy 
 
Na stránkách Odborné knihovny MF je pro Vás 
připraven  speciální  monitoring  na  téma  
Ohlasy  českého  předsednictví  (EU),  který 
naleznete v sekci Monitoring médií a na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring. php 
 
 

Film České televize o Ministerstvu financí 

Paláce  1.  republiky  na  nábřeží  Vltavy  – 
Ministerstvo financí  
 
Česká  televize  v květnu  2009  odvysílala  jeden   
ze  sedmi  dílů  dokumentárního  cyklu  Paláce      
1.  republiky  na  nábřeží  Vltavy,  věnovaný 
Ministerstvu  financí  (architektuře 
reprezentativních  budov). Autorem  scénáře  je 
Mgr.  Petr  Kudela  a  dramaturgem  Miroslav 
Vydra.  Při  vzniku  cyklu  Paláce  1.  republiky  na 
nábřeží  Vltavy  spolupracoval  Mgr.  Kudela           
s  profesorem  Vladimírem  Šlapetou,  s  nímž 
natočil  už  seriál O  nezbytnosti  architektury,  a 
také  s  historikem  Pavlem  Jerie. Dílem, 
věnovaným    Ministerstvu  financí,  provází 
Jaroslav  Satoranský.  Pro  film  byla  využita 
hudba  Jana Klusáka a Gustava Mahlera. Délka 
filmu je asi 17 minut.  

  

 
Kopie filmu na DVD byla zakoupena Odbornou 
knihovnou  MF,  kde  je  archivována                     
k případnému  prezenčnímu využití.   

  

 
Film Paláce 1. republiky na nábřeží Vltavy – 
Ministerstvo  financí  je  tak  možné  na 
požádání  zhlédnout  v Odborné  knihovně 
MF.  
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Daně 
 
Bertrand Monfort 
Auslegung des neuen Unternehmerbegriffs zur Bestimmung des Orts der Dienstleistung nach 
dem Mehrwertsteuerpaket 
Výklad nového definování pojmu podnikatel pro určení místa plnění podle souboru ustanovení   
o DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 9, S. 301-315 
Autor upozorňuje na zásadní změnu pravidel pro určení místa plnění v balíčku DPH 
(Mehrwertsteuerpaket) přijatého v rámci směrnice EU z 12.2.2008. Vysvětluje nová pravidla pro 
stanovení, zda se jedná či nejedná o podnikatelský subjekt a připojuje též kritický rozbor nových 
norem. - Pozn. 
 
Sven Afhüppe 
Banken kritisieren Pläne gegen Steuerflucht 
Banky kritizují plány proti daňovému úniku 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 99 (26.5.2009), S. 3 
Daňovým únikem prostřednictvím daňových oáz přichází ročně německý fiskál o cca 100 mld. eur, 
proto je úkolem připravovaného zákona proti daňovému úniku tyto oázy "vysušit" a především už       
v Německu potlačit obchodní aktivity se zeměmi jako je Švýcarsko či Lichtenštejnsko. Soukromé 
osoby i podniky by měly prokazovat, že obchody/investice nejsou prováděny za účelem daňového 
úniku, v opačném případě jim hrozí sankce. Kritické připomínky bankovního sektoru. 
 
Donata Riedel, Andreas Rinke, Eric Bonse 
Berlin zahlt Bauern Finanzhilfen 
Berlín vyplatí zemědělcům finanční pomoc 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 99 (26.5.2009), S. 3 
K příslibu německé vlády podpořit zemědělce snížením daně z nafty na 25,56 centu [z dosavadních 
cca 40 centů]. Plán výpomoci zemědělcům/producentům mléka na úrovni Evropské komise (exportní 
subvence na podporu prodejů zemím mimo eurozónu po ztrátě odbytu v Číně a Rusku). 
 
Christian Lohse, Bettina Spilker 
Bestimmungslandprinzip und "teilweise steuerpflichtige" Leistungsempfänger : zugleich 
Anmerkungen zum TRR-Urteil des EuGH und zur Neukonzeption der 
Leistungsortbestimmungen für Dienstleistungen 
Princip místa určení a "částečně zdaňovaný" příjemce plnění : zároveň poznámky k rozsudku 
Evropského soudního dvora ve věci TRR a k nové koncepci určování místa plnění pro služby 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 10, S. 325-335 
Autoři analyzují problematiku částečné daňové povinnosti při obratovém zdanění u příjemců plnění 
služeb v Německu v souvislosti s novou právní úpravou místa plnění v rámci EU. Vysvětlují 
dosavadní pravidla platná do 31.12.2009 a nejdůležitější změny v nové úpravě platné od 1.1.2010. Pro 
výklad dosavadních pravidel využívají rozboru rozsudku Evropského soudního dvora ve věci švédské 
nadace TRR. - Pozn. 
 
Jiří Řehák 
Daňové odepisování příspěvkových organizací 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 5, s. 19-22 
K rozšíření možností daňových odpisů příspěvkových organizací (zřizovaných ÚSC). Nabytí majetku 
darem či děděním, nabytí majetku jiným způsobem. Základní zásada daňového odpisování 
příspěvkových organizací (PO), vlastnictví na základě daru. Nová forma nabytí majetku do vlastnictví 
PO, daňové odpisování vlastního dlouhodobého majetku; dělení odpisů majetku. Hmotný příspěvek 
PO. Technické zhodnocení majetku. Bezúplatně převedený majetek. Daňová výhoda  u majetku 
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bezúplatně převedeného na PO. Nový způsob převodu vlastnictví k majetku PO. Tvorba rezerv, zákon 
o rezervách. 
 
Zdeněk Morávek 
Dary neziskovým subjektům z pohledu darovací daně a daně z příjmů 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 5, s. 23-29 
Daňový režim darů přijímaných neziskovými subjekty, dary z pohledu daně z příjmů a daně darovací. 
Osvobození od daně darovací, podmínky osvobození. Povinnost podání daňového přiznání. Příklady. 
 
Karla Maderová Voltnerová, Jan Široký 
Definice veřejnoprávního subjektu k účelům zákona o dani z přidané hodnoty 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 10, s. 15-19 
K novele zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 302/2008 Sb., s účinností od 1. ledna 2009), podle 
které se řada veřejnoprávních subjektů, mj. i obcí, bude muset registrovat za plátce daně. Příspěvek se 
nejprve zabývá vymezením pojmu "veřejnoprávní subjekt" pro účely zákona o DPH (na základě 
judikatury ESD), dále pak vymezením obratu relevantního pro stanovení povinnosti registrace za 
plátce DPH u veřejnoprávních subjektů. 
 
Detlev Fischer 
Die höchstrichterliche Rechtsprechung zur Haftung des steuerlichen Beraters in den Jahren 
2007/08 
Judikatura Nejvyššího soudu k ručení daňového poradce v letech 2007-2008 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 21, S. 1111-1116 
Aktuální judikatura Nejvyššího soudu přibližuje hlavní problémy z praxe ručení daňových poradců      
v Německu; jde především o: uzavření a obsah smlouvy daňového poradce, informační a poradenské 
činnosti poradce, kauzalitu porušení povinnosti a uplatnění škody, náhradu škody a promlčení nároku. 
- Pozn. 
 
Pavel Běhounek 
Dubnová novela zákona o DPH a zákona o daních z příjmů 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2009, č. 9, rubrika 1, s. 1-13 
K novele zákona o DPH (zákon č. 87/2009 Sb.). Podrobněji o osvobození dovozu neobchodního zboží 
od DPH, o odpočtu DPH u osobních automobilů, o základu daně u tzv. samoplnění a o některých 
změnách v sazbách daně. Doplněno příklady. V závěru stručně k novelizaci zákona o daních z příjmů 
(s účinností od 1. dubna 2009). 
 
Thomas Sigmund 
Erben müssen sich bald entscheiden 
Dědicové se musí rozhodnout brzy 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 109 (10.6.2009), S. 15 
30.6.2009 končí v Německu možnost volby mezi aplikací starých nebo nových předpisů k dani 
dědické, která se dle rozhodnutí Spolkového ústavního soudu vztahuje na dědické případy z období 
mezi 1.1.2007 -  31.12.2008. Tabulka přibližuje rozdíl v daňovém zatížení v případě zdědění 
rodinného domu a středně velkého podniku přímým potomkem v režimu staré/nové daně dědické. 
 
Finanční úřady budou muset zdůvodňovat svá rozhodnutí 
Finanční management, Sv. 6, (2009) č. 4, s. 59-61 
K navrhované změně zákona o správě daní a poplatků, konkrétní dopady na praxi daňové správy 
(spravedlivé postavení daňových poplatníků, rozdíly v efektivitě daňové správy, informování 
daňového poplatníka o sankcionování pracovníka daňové správy za porušení mlčenlivosti, 
zdůvodňování rozhodnutí správce daně, odkladný účinek odvolání proti dodatečnému platebnímu 
výměru, posečkání a bezdlužnost atd.). 
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Jiří Nesrovnal, Iveta Nesrovnalová 
Hekticky schválená novela zákona o daních z příjmů - vybrané oblasti daně z příjmů 
právnických osob. 2. 
Daňový expert, Sv. 5, (2009) č. 2, s. 2-10 
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 (v této části příspěvku např. o daňových aspektech 
vzdělávání zaměstnanců, o daňové uznatelnosti speciálních pojistných produktů, o zdaňování 
případných výher u právnických osob apod.). - Pozn. 
 
Gunter Ammann 
Hundertmilliardenschwerer Umsatzsteuerbetrug europaweit ohne die zielführendste 
Eindämmung 
Stamiliardové závažné podvody v oblasti daně z obratu v Evropské unii bez cílených opatření 
proti nim 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 11, S. 372-380 
Podnětem k příspěvku byl odmítavý postoj Rady ECOFIN k zavedení systému reverse-charge (jakožto 
účinné strategie v boji proti podvodům v oblasti obratového zdanění) i na domácí transakce. Autor 
vysvětluje a na praktických příkladech ilustruje princip tohoto neakceptovaného řešení a rozebírá 
důvody jeho odmítnutí. - Pozn. 
 
Jens Kretzschmann 
JStG 2009 - Änderungen der Besteuerung der Investmentanlagen 
Daňový zákon na rok 2009 - změny zdanění investic 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 9, S. 416-423 
Autor upozorňuje, že německý daňový zákon na rok 2009 (JStG 2009) obsahuje řadu změn zákona     
o zdanění investic a dalších předpisů důležitých pro zdanění investičního majetku. Přehledně 
informuje o nejdůležitějších změnách a připojuje též svoje výhrady. - Pozn. 
 
Sven Afhüppe, Peter Müller, Donata Riedel 
Koalition beschließt Steuerentlastung für Unternehmen und Bürger 
Rozhodnutí vládní koalice o daňových úlevách pro podniky a občany 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 100 (27.5.2009), S. 3 
Plán zmírnění dopadu reformy podnikových daní v Německu. V přehledu dočasných daňových úlev 
(do konce roku 2010) pro podniky figuruje např. odklad pro odvod DPH pro východo-
/západoněmecké firmy s obratem nižším než 500 000/250 000 eur (až po zaplacení faktury 
zákazníkem), zvýhodnění odpisů v případě úrokového limitu (zvýšení kvóty Ebitda), možnost převodu 
ztrát v případě převzetí podniku za účelem sanace, pro občany výhodnější daňové odpisy nákladů na 
zabezpečení a prevenci od roku 2010 (nemocenské a pečovatelské pojištění, pojištění proti 
práceneschopnosti, úrazové pojištění, povinné ručení). - K tématu podrobněji viz příspěvek ve WW, 
2009, č. 20, s. 18-21. 
 
Petr Taranda 
Mimosmluvní sankce z titulu neplnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení 
Daně a finance, Sv. 17, (2009) č. 4, s. 13-15 
Nejprve o sankcích, které jsou vyloučeny z uspokojení v rámci insolvenčního řízení, dále k těmto 
otázkám: může správce daně sdělit dlužníkovi v úpadku předpis penále kdykoli; je správce daně při 
sdělení výše penále dlužníkovi v úpadku nějak omezen; co lze z hlediska daňového řízení u dlužníka   
v úpadku považovat za tzv. mimosmluvní sankce? O změnách, které přinesl doprovodný zákon           
k insolvenčnímu zákonu. 
 
Michal Donné 
Nad ústavností daňových kontrol 
Daně a právo v praxi, Sv. 14, (2009) č. 5, s. 34-40 
Autor shrnuje dosavadní judikaturu Ústavního soudu ČR ve věci daňových kontrol, podrobuje ji dílčí 
kritice a zmiňuje její možné dopady na praxi finančních orgánů a rozhodování správních soudů. 
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Podrobněji např. k daňové kontrole a uplatnění daňové ztráty, k opakovaným daňovým kontrolám,      
k pokračování v daňové kontrole pravomocně zrušené pro nezákonnost, k namátkovým daňovým 
kontrolám apod. 
 
Jana Vítková 
Nárok na odpočet daně na vstupu. 1. 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2009, č. 10, rubrika 3, s. 1-12 
V úvodu o nároku na odpočet, který je základním právem plátce daně z přidané hodnoty. V dalším 
textu o všech aspektech nároku na odpočet daně na vstupu (zákonná úprava, podmínka uplatnění 
nároku na odpočet, vazba mezi nárokem na odpočet a plněními na výstupu, prokazování nároku na 
odpočet, lhůta pro uplatnění nároku atd.). Problematika je ilustrována na mnoha příkladech. 
 
Jana Vítková 
Nárok na odpočet daně na vstupu. [2.] - dokonč. 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2009, č. 11, rubrika 3, s. 1-20 
V této části příspěvku autorka pokračuje ve výkladu, který se týká uplatnění nároku na odpočet DPH 
na vstupu (pořízení zboží, reverse-charge služby, krácení nároku na odpočet daně na vstupu, určení 
koeficientu, vypořádání nároku na odpočet, oprava odpočtu daně, vyrovnání odpočtu apod.). Doplněno 
příklady. 
 
Vlastimil Bachor ... [et al.] 
Novela zákona o daních z příjmů od ledna 2009. [2.] 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 17, (2009) č. 2, s. 9-17 
Podrobný komentář k novele zákona o daních z příjmů (zákon č. 2/2009 Sb.). Tato část příspěvku 
přináší přehled jednotlivých změn v §§ 26 až 38 zmíněného zákona. - První část přísp. byla uveř.        
v čas. Finanční, daňový a účetní bulletin č. 1/2009. 
 
Drahomíra Martincová 
Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 87/2009 Sb. ze dne 26. března 2009 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 17, (2009) č. 2, s. 18-20 
Komentář k úpravám ustanovení § 22, § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů, které přinesl zákon          
č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon o dani z přidané hodnoty. V závěru příspěvku je zařazeno plné 
znění čl. V zákona č. 87/2009 Sb. (přechodná ustanovení), významného z hlediska správné časové 
aplikace ustanovení ZDP. 
 
Josef Federsel, Alena Kohoutková 
Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce 2008 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 17, (2009) č. 2, s. 30-32 
Po přehledu všech zákonů, kterými byl v roce 2008 novelizován zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní 
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, následuje komentář k jednotlivým změnám. 
 
Dagmar Masná 
Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2009, č. 12, rubrika 3, s. 1-9 
K novele zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 87/2009 Sb.), která podnikatelské veřejnosti 
přinesla možnost uplatnit nárok na odpočet při pořízení osobního automobilu. Úprava platná do 
31.3.2009 a od 1.4.2009, plný, poměrný a krácený nárok na odpočet, postup v případě ojetých 
osobních automobilů. Problematika je ilustrována na několika příkladech. 
 
Eva Sedláková 
Paušální výdaje poplatníků daně z příjmů fyzických osob 
Účetnictví, Sv. 2009, č. 5, s. 28-36 
K možnosti poplatníků daně z příjmů (fyzických osob) uplatnit daňové výdaje paušální částkou. Na 
mnoha příkladech je znázorněn postup v případě příjmů z podnikatelské nebo jiné samostatné 
výdělečné činnosti, v případě pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
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zaměstnanosti, v případě příjmů z pronájmu apod. Dále k omezení paušálních výdajů, k přechodu       
z uplatňování výdajů ve skutečné výši na výdaje paušální (a naopak) a k paušálním výdajům při 
ukončení činnosti poplatníka. - Na s. 36 je připojen test k tomuto čl. 
 
Petr Gola 
Porovnání daňového zatížení firem ve světě a sazeb daně z příjmů fyzických osob v zemích 
OECD 
Daně a finance, Sv. 17, (2009) č. 4, s. 15-20 
Konkrétní údaje o sazbách daně z příjmů právnických a fyzických osob v zemích OECD doplňuje 
komentář, který se mj. věnuje trendům v daňovém zatížení, daňovému rozpětí v zemích EU, 
snižujícím se nárokům na založení nové společnosti, efektu rovné daně a nulové sazbě daně z příjmů 
fyzických osob. 
 
Pavel Juřík 
Průzkum bojem : daňové ráje a bankovní tajemství 
Bankovnictví, Sv. 17, (2009) č. 5, s. 16-17 
K současnému stavu tzv. daňových rájů a k mechanismu jejich fungování. Evropská legislativa 
(nařízení 2003/48/ES), poskytování informací, bankovní tajemství, jednání EU a OECD o dalším 
osudu tzv. daňových rájů. Doplněno schématem přenosu údajů o klientech bank v rámci EU a 
žebříčkem oblíbených daňových rájů u českých rezidentů (2008). - Zprac. podle zahraničních 
pramenů. 
 
David Hubal 
Předvolání a přímé jednání jako nezákonný zásah a nástroj nedovoleného obcházení zástupce     
v daňovém řízení 
Daňový expert, Sv. 5, (2009) č. 2, s. 26-30 
Předvolání v daňovém řízení, zneužití předvolání, způsob obrany proti zneužití institutu předvolání a 
zneužití přímého jednání se zastoupeným daňovým subjektem. Doplněno vybranou judikaturou. 
 
Martin Houska, Aleš Krempa 
Přetrvají daňové rozpory : Evropská unie 
Euro, Sv. 2009, č. 25, s. 98-99 
Autoři upozorňují na provádění úprav české daňové legislativy po vstupu ČR do Evropské unie, 
jejichž cílem je přizpůsobit se evropským právním předpisům. V této souvislosti se zabývají druhou 
vlnou úprav zaměřenou na zákon o dani z příjmů, která má zabránit diskriminaci zahraničních 
poplatníků (novela ZDP účinná od 1.1.2009). 
 
Zdeněk Kuneš 
Přeúčtování poštovného, zdravotnických služeb a pojišťovacích činností podle zákona o DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 10, s. 4-7 
Ke zrušení § 51 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty (k 1.1.2009). Dále o současných možnostech 
plátce poskytnout plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Na příkladech je řešena 
problematika poštovného, zdravotnických služeb a pojišťovacích činností. 
 
Annette Staschewski, Klaus-Dieter Drüen 
Reform der Umsatzsteuerbefreiungen im Heilbereich : gemeinschaftsrechtliche Vorgaben und 
ihre Umsetzung durch das Jahressteuergesetz 2009 
Reforma osvobození od daně z obratu v oblasti léčebné péče : předloha EU a její realizace          
v rámci daňového zákona 2009 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 11, S. 361-371 
Autoři se zaměřují na problematiku osvobození od daně u výkonů léčebné péče v Německu. 
Vysvětlují aktuální evropskou právní úpravu a na základě judikatury Evropského soudního dvora, 
Spolkového ústavního soudu a Spolkového finančního dvora upozorňují na dosavadní nedostatky 
německé právní úpravy. Dále seznamují s novelou § 4 č. 14 a 16 zákona o dani z obratu v daňovém 
zákonu pro rok 2009 a připojují její kritickou analýzu. - Pozn. 
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Uwe Albert 
Reformüberlegungen zum Lohnsteuerrecht 
Úvahy o reformě právní úpravy daně z mzdy 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 10, S. 460-466 
Autor shrnuje slabiny současné právní úpravy daně ze mzdy v Německu. Dále předkládá návrhy, které 
by měly vést k podstatnému zjednodušení mzdového zdanění, a to zejména z pohledu daňové správy   
u finančních úřadů a z hlediska zaměstnavatelů. - Pozn. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Silniční daň 
Účetnictví, Sv. 2009, č. 5, s. 43-50 
K problematice silniční daně, zejména pak k významným změnám, které přinesla novela zákona         
o dani silniční (zákon č. 246/2008 Sb.). Poplatník a předmět silniční daně, osvobození od silniční 
daně, základ daně a sazby, zvýšení sazby daně u starších vozidel, silniční daň a pracovní cesty 
zaměstnanců, daňové přiznání. Problematika je ilustrována na mnoha příkladech. 
 
Petr Gola 
Spotřební daně v Evropské unii 
Daně a právo v praxi, Sv. 14, (2009) č. 5, s. 45-47 
Spotřební daň u alkoholu, cigaret a paliv v členských zemích EU. 
 
Ondřej Lichnovský 
Stanovení daně dokazováním 
Právní rozhledy, Sv. 17, (2009) č. 8, s. 276-279 
K nejednotné interpretaci procesu stanovení daně dokazováním. Důkazní řízení sensu largo, odraz 
zásady součinnosti v dokazování, důkazní řízení sensu stricto, nepřímé důkazy v daňovém řízení, 
přechod důkazních břemen. Doplněno vybranou judikaturou. - Pozn. 
 
Lilian Klímová 
Stav a vývoj daňových a celních příjmů 
Clo-douane, Sv. 43, (2009) č. 5, s. 6-7 
Přehled celních a daňových příjmů ke 31.3.2009, zůstatky na jednotlivých (daňových) účtech celní 
správy, výše vybrané vnitrostátní SPD, inkaso dělené správy, skladba příjmů z dovozu. 
 
Hans-Friedrich Lange 
Umsatzbesteuerung von Leistungsbündeln : Mehrheit von Leistungen oder einheitliche 
Leistung? 
Obratové zdanění u balíčku výkonů : více dílčích plnění a úkonů nebo jediné plnění? 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 9, S. 289-301 
Autor upozorňuje na problematiku týkající se rozsahu plnění a jeho významu z hlediska DPH (jde        
o určení, zda plnění je tvořeno souborem dílčích plnění a úkonů - a zda tato plnění následují za sebou - 
nebo zda se jedná o jediné plnění). Uvádí všeobecné principy důležité pro toto rozhodování a také na 
konkrétních příkladech z aktuální judikatury ukazuje i nezbytné zohlednění skutečných zvláštností 
jednotlivých sporných příkladů. - Pozn. 
 
Daniel Kunc 
Zástavní právo v daňovém řízení 
Právní rádce, Sv. 17, (2009) č. 5, s. 34-39 
K aplikaci občanskoprávní úpravy zástavního práva v daňovém řízení. Význam zástavního práva, 
předmět zástavy, vznik zástavního práva, práva a povinnosti správce daně, práva a povinnosti 
daňového dlužníka. - Pozn. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 7-8/2009  
Finanční leasing - aktuálně. Daňová řešení vyvolaných investic. Úpravy základu daně z příjmu 
podnikatelů. Uplatnění hospodářského roku u zemědělského podnikatele. Účastníci sdružení osob a 
daň z příjmů. Osvobození od daně z příjmů FO. Zaměstnávání postižených osob, slevy na dani 
z příjmů. Technické zhodnocení nemovitostí. Změny v sazbách daně. DPH u majetkového vkladu. 
DPH u služeb cestovního ruchu. Daň darovací - změny. 
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 27-28/2009  
Leasing - neboli pronájem hmotného majetku. Zdanění ostatních příjmů. Rozhodný den. Nejčastější 
chyby a omyly v personální práci. 
 
č. 29-30/2009  
Leasing neboli pronájem hmotného majetku. Specifika technického zhodnocení. Z černé kroniky, aneb 
z …Netypické pracovní úrazy a jejich odškodňování. 
 
 
Daňový TIP 
 
č. 12/2009  
Propagační předměty a vzorky - rozdíly mezi daní z příjmů a DPH. Kdy zaměstnanci přísluší cestovní 
náhrady. Mimořádný výkon práce mimo rozvrh směn. Výkon práce v bydlišti zaměstnance. Školení 
v sobotu. DPH - český vystavovatel a veletrh na Slovensku. Opravné položky a odpis pohledávky. 
Účtování poplatků za internet manažera pracujícího z domova. Odpis nedobytných pohledávek 
v daňové evidenci. Uplatňování DPH při přemísťování zboží na call-off sklad do zahraničí. OSVČ a 
podnikatelský účet.  
 
č. 13/2009  
Hospodářský rok u účtujících fyzických osob a daňové souvislosti. Současné pojetí technického 
zhodnocení v zákoně o DPH. Podmínky konání pracovní cesty. Účtování soukromě ujetých km. 
Převod výrobků v rámci firmy a úhrn obratu pro posouzení povinnosti ověřování účetní závěrky 
auditorem. Technické zhodnocení na vozidle. Stravné v případě přerušení pracovní cesty. DPH a 
dovoz surovin ze zahraničí. Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě. Daňový bonus a 
exekuce. DPH a nákup ojetého vozidla. Nemocenské pojištění u OSVČ. DPH z rezervačních poplatků 
a záloh. Prodej bytu na hypotéku. Odměna člena dozorčí rady. Daň z příjmů a práce v Rakousku.  
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Pavel Štika 
Ekonomie a štěstí 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 2, s. 250-262 
Štěstí v současné ekonomické teorii (Easterlinův paradox, reakce ekonomické obce, směřování 
současného ekonomického výzkumu). Štěstí a dějiny ekonomického myšlení. Mezilidské vztahy         
v současné ekonomické teorii. 
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A. Moskovskij 
Institucionalizm: teorija, osnova prinjatija rešenij, metod kritiki 
Institucionalismus: teorie, základ rozhodování, kritická metoda 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 3, s. 110-124 
Autor analyzuje stav institucionální ekonomie v současném Rusku. Ten se vyznačuje svévolným 
zmatením myšlenek "staré", "nové" a "matematické" verze institucionalismu, což vede k logické 
nekonzistentnosti. Ukazuje se, že nové a matematické verze  institucionalismu jsou založeny na 
právním, politickém a matematickém determinismu úzce spojeném s tzv. "ekonomickou metodou"  
(G. Becker). Hlavní pozornost je v příspěvku věnována diskusi o teoretickém a praktickém potenciálu 
současného klasického ("starého") institucionalismu. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
James Wilson 
A darkened outlook 
Potemnělý výhled 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37023 (10.6.2009), p. 7 
Rozbor situace v německém bankovnictví upozorňuje na příliš velký počet bank a malou ziskovost. 
Vzhledem ke ztrátám očekávaným v příštích dvou letech by velké německé banky mohly přijít až o tři 
čtvrtiny svého kapitálu. Někteří kritici vyjadřují obavy, že německé konsensuální, ale pomalé 
rozhodování povede ke "ztracené dekádě" v japonském stylu, kdy "zombie" banky budou udržovány 
při životě, místo aby byly řádně sanovány nebo zavřeny. 
 
Axel A. Weber 
Aktuelle Refinanzierungsbedingungen der deutschen Kreditwirtschaft 
Aktuální podmínky refinancování německého bankovního sektoru 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 19, S. 6-9 
Autor (guvernér Deutsche Bundesbank) analyzuje podmínky refinancování německých bank               
v souvislosti s dopady světové finanční krize. Upozorňuje na různé zdroje refinancování bank a jejich 
vývoj v posledních dvaceti letech. Dále se soustřeďuje na aktuální situaci po zostření turbulencí na 
finančních trzích a shrnuje opatření spolkové vlády i opatření v rámci eurozóny na podporu 
refinancování bank. - Pozn. -- Přetištěno z Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Frankfurt n. M.,       
z 1. května 2009. 
 
Donata Riedel 
Bad Banks droht Fehlstart 
Bad Banks hrozí chybný start 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 103 (2.6.2009), S. 22 
Přiblížení německé koncepce Bad-Bank, která však dle názoru auditorů není vhodná k očištění 
bankovních bilancí (soukromých bank) zatížených toxickými cennými papíry v hodnotě cca 200 mld. 
eur. Mechanismus fungování modelu Bad-Bank. - Článek navazuje na úvodní článek na s. 1. 
 
By Jonathan Kandell 
Baltic blues 
Baltické blues 
Institutional investor, Vol. 34, (2009) No. 4, p. 56-60 
Švédské banky se výrazně účastnily na  úvěrovém boomu v pobaltských zemích na počátku této 
dekády. Nyní, když konjunkturu vystřídal krach, vykazuje švédský finanční systém velké ztráty 
spojené především s půjčkami do nemovitostí. I domácí operace švédských bank jsou postiženy 
globálním ekonomickým poklesem. 
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Karel Machala 
Bankovní svět už nikdy nebude stejný : finanční instituce se musí přizpůsobit zásadními 
změnami svého modelu 
Bankovnictví, Sv. 17, (2009) č. 4, s. 8-10 
K hlavním rysům novému modelu finančních služeb. Podrobněji např. k renesanci klasického 
bankovnictví, k roli vlád jako akcionářů v sektoru bankovních služeb, k problematice regulace a          
k potřebě vytvoření udržitelného obchodního modelu, který finančním institucím pomůže přejít od 
boje o přežití k dlouhodobé strategii. - Zprac. podle analýzy PricewaterhouseCoopers "The Day After 
Tomorrow". -- K tématu viz i další příspěvek na s. 11-12. 
 
Andrew Bary 
Bis zum Abriss 
Až do času demolice 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 20, S. 122 
Postiženým americkým bankám hrozí další časovaná bomba v podobě podnikatelských nemovitostí, 
jejichž ceny se od roku 2007 propadly až o 45 procent. Podobně jako v sektoru bydlení se i zde 
projevuje problém společností obchodujících s nemovitostmi (Reits), které za účelem nákupu 
nemovitostí čerpaly úvěry ve výši mnohonásobku vlastního kapitálu v naději, že draze nakoupené 
domy ještě dráž prodají - nyní však z důvodu poklesu cen nemovitostí a propadu příjmů nejsou 
schopné úvěry splácet. 
 
Robert Holman 
Budoucnost kapitálové regulace bank 
Bankovnictví, Sv. 17, (2009) č. 5, s. 18-19 
Stručně o historii bankovní regulace, dále o Basel I a Basel II, o procyklickém charakteru Basel II a     
o možném řešení tohoto problému (uplatnění dodatečného kapitálového požadavku, důraz na tzv. 
druhý pilíř Basel II). 
 
Thomas Hanke 
Das Banken-Kasino wird nur renoviert 
Bankovní kasino se pouze renovuje 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 93 (15.5.2009), S. 9 
Prezentace dvou publikací věnovaných příčinám světové finanční krize zmiňuje shodu v mnoha 
důležitých bodech, ačkoli první z německých autorů, Peter Bofinger (člen německé Rady znalců), je 
zástupcem levice a Hans-Werner Sinn (prezident mnichovského Ifo-Institutu) je pokládán za 
neoliberála. Názvy knih: H.-W. Sinn: Kasino-Kapitalismus. Wie es zur Finanzkrise kam und was jetzt 
zu tun ist (Kasinový kapitalismus. Jak došlo k finanční krizi a co je nyní potřeba udělat) a P. Bofinger: 
Ist der noch Markt zu retten? Warum wir jetzt einen starken Staat brauchen? (Je ještě možné zachránit 
trh? Proč nyní potřebujeme silný stát?). Nedostatečné vybavení bank vlastním kapitálem jako prvotní 
příčina krize, kritika "legálních možností bank roztáčet příliš velké kolo", fatální důsledky 
oceňovacích předpisů Basel II, riziková zastírací praxe upisování, chybné přenesení části dozorových 
povinností státu na ratingové agentury, možnost odvrácení akutní bankovní krize pouze státní účastí 
(Sinn), požadavek spravedlivějšího rozdělení majetku a příjmů vč. výraznější role státu (Bofinger). 
 
Hans C. Müller 
Das Undenkbare denken 
Přemítání o nemyslitelném 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 94 (18.5.2009), S. 9 
K myšlence, efektu a možnostem uplatnění negativního hlavního úroku. - Překlad článku viz 
Informace Odborné knihovny MF č. 8/2009. 
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Bettina Schulz 
Der steinige Weg zu einer internationalen Bankenaufsicht 
Obtížná cesta k mezinárodnímu bankovnímu dohledu 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 22, S. 12-13 
Příspěvek upozorňuje na obtíže spojené s vytvořením globálního efektivního bankovního dohledu 
schopného včas rozeznat rizika a disponujícího odpovídajícími pravomocemi. V této souvislosti 
zmiňuje různé návrhy, například koncept centrální evropské instituce pro bankovní dohled v rámci EU 
aj. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., 26. května 2009. 
 
Wolfgang Fleischhacker 
Deutlich schwankende Ertragserwartungen im Jahresverlauf 2008 : Ertragslage des Jahres 2008 
im Überblick 
Zřetelně kolísavé očekávání výnosů v průběhu roku 2008 : přehled stavu výnosů za rok 2008 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2009, Nr. 2. Q., S. 28-33 
Příspěvek představuje nekonsolidované provozní výsledky úvěrových institucí činných v Rakousku     
v roce 2008. Vykazovaný nárůst výnosů o 2,47 mld. eur (+ 37,1 %) oproti roku 2007 dokládá 
mimořádně příznivý vývoj rakouského bankovnictví. Nicméně tyto dobré výsledky byly 
relativizovány v důsledku podstatně vyšší nutnosti opravných položek. Při posuzování výše výnosů je 
třeba zohlednit též jednorázové a zvláštní efekty. - Pozn. 
 
Axel A. Weber 
Die globale Finanzmarktkrise aus der Perspektive Deutschlands 
Globální krize finančních trhů z pohledu Německa 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 20, S. 3-6 
Přednáška guvernéra Deutsche Bundesbank zaměřená na rozbor dopadů globální finanční krize na 
německou konjunkturu a na bankovní sektor, příp. na perspektivu jeho dalšího rozvoje. Zabývá se též 
protikrizovými opatřeními peněžní a finanční politiky v Německu. - Přednáška přednesena                  
v Mnichově 12. května 2009. 
 
Frank Drost, Donata Riedel 
Die Krise weggesperrt : Bad Banks 
Krize za závorou : Bad Banks 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 113 (17.6.2009), S. 20-21 
Zkušenosti s uplatněním modelu Bad Banks při vyřazování toxických cenných papírů z bankovních 
bilancí ve Švýcarsku, Španělsku, Velké Británii, Německu, USA a Japonsku. 
 
Beatrice Weder di Mauro, Martin Hellwig 
Die Pläne zur Bad Bank sind halbherzig 
Plány týkající se "špatných bank" jsou polovičaté 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 20, S. 20-22 
Autoři rozebírají německý model řešení nesolventnosti bank v současné finanční krizi cestou vyvedení 
rizikových cenných papírů do tzv. "špatných bank". Upozorňují na jeho nedostatky, např. v souvislosti 
s volným rozhodováním bank o přijetí tohoto modelu či při přenosu zátěže na daňové poplatníky. - 
Přetištěno z Die Welt, Berlín, 11. května 2009. -- Překlad viz Informace Odborné knihovny MF          
č. 8/2009. 
 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Frühjahr 2009. Finanzmärkte = The current economic 
situation in Germany. Financial markets 
Hospodářská situace v Německu v prvním čtvrtletí 2009. Finanční trhy 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 61, (2009) Nr. 5, S. 46-59 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 61, (2009) No. 5, p. 44-57 
Příspěvek rozebírá vývoj na světových finančních trzích v prvním čtvrtletí 2009 (vývoj směnného 
kurzu eura vůči dolaru a dalším důležitým měnám, vývoj úroků na kapitálovém trhu, vývoj podmínek 
financování pro podniky, vývoj přímých zahraničních investic atd.). - Pozn. -- Součástí příspěvku je 

14 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

vložený box Zum "Bad Bank"- Modell der  Bundesregierung (K vládnímu modelu "špatných bank"), 
s. 56-59. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Matthias Kamp 
Drohende Exzesse 
Hrozící excesy 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 21, S. 62-63 
Úvěrovou politiku státních čínských bank direktivně řídí vláda resp. čínská centrální banka: celková 
suma poskytnutých úvěrů dosáhla jen za první tři měsíce roku 2009 520 mld. eur, což meziročně 
znamená nárůst o 200 procent. Při takovém objemu roste riziko špatných úvěrů, zvláště v době, kdy už 
je jasné, že se finanční krize Číně nevyhnula. Vládní program vyhlášený na podporu konjunktury je 
vyčíslen na 470 mld. eur (rozsahem druhý na světě), ale pouze třetina jde ze státního rozpočtu - větší 
část hradí provinční vlády a především státní banky prostřednictvím navýšení úvěrů. Velkým 
problémem jsou výnosy podniků, které sice snadno získávají úvěry, ale pokles poptávky z USA a 
Evropy jim znatelně snížil zisky i schopnost úvěry splácet; kvóta výpadku úvěrů v čínských bankách 
se v průběhu roku 2009 odhaduje na 8,2 procenta - na snahy bankovního dozoru o zpřísnění uvolněné 
úvěrové politiky reaguje centrální banka dalším rozšířením úvěrového objemu a argumentuje 
"výhodami převažujícími nad nevýhodami". 
 
Hana Filipová 
Dvojitá past na dlužníky : zadlužování 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 21, s. 20-25 
K vývoji zadluženosti českých domácností a k problematice lichvy. Obsáhlý materiál informuje např. 
o vyhlášených osobních bankrotech, o nebankovních poskytovatelích půjček, o dluhové spirále a         
o tom, jak řeší lichvu vybrané státy Evropy. Objasňuje, co je chápáno jako lichva a co je RPSN (roční 
procentní sazba nákladů). Doplněno skutečnými příběhy dlužníků. 
 
K. K. Val'tuch 
Effektivnost' proizvodstva i infljacija. [1. časť] 
Efektivnost výroby a inflace. [1. část] 
EKO, Sv. 2009, No. 4, s. 74-92 
Jedním z nejnaléhavějších problémů ruské ekonomiky od počátku 90. let do současnosti je vysoké 
tempo inflace. Na základě analýzy statistických dat za různé země světa odmítá autor představu 
stoupenců keynesiánství, že ke snížení inflace musí stát brzdit hospodářský růst. Dovozuje, že státní 
řízení ekonomiky obecně a cenové dynamiky konkrétně musí vycházet z platné ekonomické teorie, 
jejíž základ tvoří zákon hodnoty. - Pozn. 
 
By Nikki Tait 
European plan for financial regulation faces UK obstacles 
Evropský plán finanční regulace čekají britské překážky 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37005 (20.5.2009), p. 3 
Návrh Evropské komise na radikální změnu finančního dohledu; doporučení vytvořit Evropskou radu 
pro systémová rizika a Evropský systém finančních dohližitelů; očekávaný nesouhlas britských úřadů 
s těmito návrhy. 
 
Vladislav Pavlát 
Financial stability, world financial crisis and financial markets' regulation : some new issues 
Finanční stabilita, světová finanční krize a regulace finančních trhů : některé nové poznatky 
Acta VŠFS, Vol. 3, (2009) No. 1, p. 48-61 
Článek se zabývá vybranými teoretickými poznatky týkajícími se finanční krize, finanční stability a 
finanční regulace a konfrontuje je s reálnou situací ve světové ekonomice. Autor se domnívá, že cesta 
k ukončení globální krize vede po linii experimentálního individuálního přístupu jednotlivých zemí, 
spojeného s účinnou, zdravou a rozumnou finanční regulací a dohledem. 
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Michael Andreasch ... [et al.] 
Finanzierungskanäle des privaten Sektors im Jahr 2008 
Financování soukromého sektoru v roce 2008 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2009, Nr. 2. Q., S. 34-44 
Příspěvek analyzuje, jakým způsobem se vyvíjel objem financování soukromého sektoru - domácností 
a podniků mimo finanční sektor - v Rakousku v roce 2008. Sleduje též, jakými způsoby financování 
realizoval soukromý sektor svoje investice v podmínkách pokračující finanční a hospodářské krize. 
Pro analýzu byla použita data o hrubých investicích a tvorbě úspor, dále data různých finančních 
statistik o měření tvorby finančního majetku a o vnějším financování. - Pozn. 
 
Florian Becker, Sebastian Mock 
Finanzmarktstabilisierung in Permanenz : zu den Änderungen des FMStG 
Nepřetržitá stabilizace finančního trhu : ke změnám zákona o stabilizaci finančního trhu 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 20, S. 1055-1061 
Přetrvávající finanční a hospodářská krize podmínila změny německého zákona o stabilizaci 
finančního trhu, který platí teprve od října roku 2008. Kromě rozšíření a zjednodušení stabilizačních 
opatření pro podniky finančního sektoru podle zákona o urychlené stabilizaci finančního trhu a zákona 
o fondu pro stabilizaci finančního trhu, si značnou pozornost vynutila příprava zákonného předpisu ke 
státnímu převzetí resp. vyvlastnění významných úvěrových institucí. - Pozn. 
 
Hauled to safety : repaying TARP money 
Odvedeni do bezpečí : splácení peněz z programu TARP 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8635, p. 73-74 
Některé silné americké banky již byly schopny vrátit finanční pomoc, která jim byla poskytnuta          
v rámci programu TARP. I nejzdravější banky však nadále spoléhají na vládní pomoc v podobě 
zajištění likvidních prostředků, štědrých záruk a podobně. Na druhé straně se musejí vyrovnat s řadou 
nových předpisů regulujících jejich činnost i platy vedoucích pracovníků. Také u bank, které se 
obejdou bez vládních peněz, budou mít akcionáři větší slovo v platové politice. - Viz i článek na s. 14-
15 pod názvem Thanks, for nothing: Wall Street and the taxpayer. 
 
Jiří Król 
Historický úspěch : politika 
Euro, Sv. 2009, č. 23, s. 89 
Autor upozorňuje, že v průběhu českého předsednictví EU se podařilo dosáhnout důležitého úspěchu 
při vyjednávání nové evropské legislativy v oblasti regulace finančních trhů. Jde o šest legislativních 
návrhů, které jsou dále stručně popisovány. 
 
John O'Sullivan 
Holding together : a special report on the euro area 
Pospolitě : zvláštní zpráva o eurozóně 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8635, centr. sect. (16 p.) 
Eurozóna prošla těžkou finanční krizí, ale její celistvost to neovlivnilo a lze očekávat, že se bude dál 
rozšiřovat. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na cestu od Bretton Woods k euru, jednotnou měnu 
jako příčinu ekonomických nerovnováh jednotlivých zemí eurozóny, následky případného odchodu     
z unie, kurz eura aj. 
 
Isabelle Ynesta 
Households' wealth composition across OECD countries and financial risks borne by households 
Skladba bohatství domácností v zemích OECD a finanční rizika domácností 
Financial market trends, Vol. 2008/2, No. 95, p. 273-297 
První část článku přináší kombinovanou analýzu finančních a nefinančních bilancí domácností            
v zemích OECD v letech 1995-2006. Studie se týká především hrubého majetku domácností 
(finančního majetku, bydlení a pozemků) a proto nezahrnuje dluhy. V druhé části se rozebírají 
finanční rizika domácností při investování jejich úspor do investičních fondů, životního pojištění a 
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důchodového pojištění, a jak se poměr těchto investic měnil a vyvíjel v čase v různých zemích OECD. 
- Pozn. 
 
Katharina Kort 
Illegale Milliardenfracht für die Schweiz 
Nelegální miliardový náklad pro Švýcarsko 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 111 (15.6.2009), S. 28 
Italští celníci odhalili pašování dluhopisů (249 amerických státních obligací po 500 mil. dolarů)          
z Itálie do Švýcarska. V případě, že se prokáže pravost těchto cenných papírů, má Itálie naději na 
vylepšení státních financí: při překročení hranic je podle evropských předpisů stanovena pro peníze a 
cenné papíry od hodnoty 10 000 eur povinnost deklarace, za nedodržení této povinnosti by si mohla 
Itálie ponechat 40 procent z hodnoty zabavených prostředků, tj. 38 miliard eur. 
 
Jiří Beran 
K návrhu nového zákona o platebním styku 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 1, (2009) č. 5, s. 137-139 
K návrhu nového zákona o platebním styku, který má nahradit stávající zákon č. 124/2002 Sb.            
V úvodu stručně ke směrnici č. 2007/64/ES, o platebních službách na vnitřním trhu, dále o zavedení 
nových kategorií poskytovatelů platebních služeb v zákoně o platebním styku (zejména o tzv. 
platebních institucích), o smlouvě o platebních službách, o tzv. změnovém zákoně apod. 
 
Melanie Bergermann 
Krise überbrücken 
Překlenout krizi 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 22, S. 72-74, 76 
Zpřísněné podmínky bank při poskytování úvěrů zvyšují angažovanost podpůrných a záručních bank 
na poli financování středních podniků v Německu. Podmínky startovacího úvěru pro zakladatele 
nového podnikání. 
 
Gillian Tett, Aline van Duyn and Jeremy Grant 
Let battle commence 
Nechť bitva začne 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37005 (20.5.2009), p. 7 
Až donedávna technické detaily derivátů zajímaly jen finanční kouzelníky, teď se však stávají 
politickým horkým bramborem s potenciálně velkými důsledky pro zisky bank. Americká vláda je 
považuje za hlavní příčinu krize a plánuje zavedení nové restriktivní regulace. Otázkou je, do jaké 
míry by finanční hráči měli mít svobodu inovovat, aniž by podléhali kontrole státu. 
 
Jens Hagen 
Mehr Schutz fürs Geld 
Větší ochrana peněz 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 114 (18.6.2009), S. 24 
Vklady německých střadatelů zatím nebyly finanční krizí postiženy a v období od září roku 2008 do 
dubna roku 2009 vzrostly jen ve spořitelnách o 9 miliard eur. Úročené vklady jsou tedy velmi oblíbené 
a od 1.7.2009 by měly být ještě bezpečnější: v případě bankrotu banky se státní záruka vztahuje na 
úspory až do 50 000 eur (dosud to bylo 90 % vkladu resp. maximálně 20 000 eur, od roku 2011 má být 
hranice zvýšena na 100 000 eur), uložený obnos musí být klientovi vrácen do jednoho měsíce. 
Přiblížení bezpečnostního systému (ochrany vkladů) na úrovni bankovních skupin a 
spořitelen/družstevních bank. K realizované náhradě škody německým klientům, kteří měli vklady       
u (dnes již zestátněné) islandské banky Kaupthing. 
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Josef Barák 
Nový zákon o České národní bance 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 1, (2009) č. 5, s. 135-137 
Stručně k návrhu nového zákona o České národní bance (usnesení vlády č. 324 ze dne 23. března 
2009). 
 
Gillian Tett and Aline van Duyn 
On the march 
Na pochodu 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37022 (9.6.2009), p. 9 
K tlaku regulátorů a politiků na lepší řízení tzv. obchodů přes přepážku se přidávají i zajištěné fondy. 
Napětí mezi těmi, kdo prodávají finanční produkty, a správci aktiv, kteří je kupují většinou pro své 
klienty, by mohlo vést ke snížení poplatků účtovaných bankami. Finanční trhy dlouho ovládaly velké 
investiční banky, ale rovnováha sil mezi prodávajícími a kupujícími se nyní začíná měnit. 
 
Mojmír Hampl, Michal Skořepa 
Řízený experiment : eurozóna 
Euro, Sv. 2009, č. 23, s. 48-49 
V reakci na diskuzi vyvolanou článkem autorů v týdeníku Euro č. 19/2009 o hodnocení přínosů přijetí 
společné evropské měny rekapituluje tento příspěvek hlavní námitky oponentů a nabízí svoje odpovědi 
na kritické argumenty. - Diskutovaný článek Experiment bez výsledku: eurozóna viz Euro č. 19/2009, 
s. 36-37. 
 
By David Lanchner 
Saving Société Générale 
Záchrana Société Générale 
Institutional investor, Vol. 34, (2009) No. 4, p. 31-34 
Sotva rok poté, co francouzská banka Société Générale utrpěla značnou ztrátu kvůli podvodným 
machinacím obchodníka Jérôma Kerviela, se situace obrací k lepšímu. Banka má nové vedení a její 
bilance je ve srovnání s otřesenými evropskými protějšky relativně solidní. 
 
S.A. Andrjušin, V.V. Kuznecova 
Sostojanije bankovskogo sektora i antikrizisnyje mery pravitel'stva Rossii 
Stav bankovního sektoru a protikrizová opatření vlády Ruska 
EKO, Sv. 2009, No. 4, s. 39-52 
Stav a problémy rozvoje ruského bankovnictví; analýza protikrizových opatření vlády RF a sanace 
bank. 
 
Thomas Schmitt 
Staat spielt Kreditversicherer 
Stát převezme roli pojišťovatele úvěrů 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 110 (12.-14.6.2009), S. 22 
Německý stát by se částečně měl ujmout role pojišťovatele úvěrů; nejedná se o pouhé rozšíření 
pojistné pomoci pro dodavatele zboží, rovněž se počítá s přenesením rizik výpadku pohledávky na stát 
(až) v plné výši. Tři navrhované modely státní pomoci. Schematické znázornění principu úvěrového 
pojištění. 
 
Ruth Berschens 
Streit um EU-Finanzaufsicht 
Spor o finanční dozor EU 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 107 (8.6.2009), S. 24 
K plánu vytvoření tří úřadů dozoru na úrovni EU (banky, pojišťovny, cenné papíry), nejasnosti okolo 
rozsahu kompetencí a možností zásahů v případě konfliktů na úrovni národních úřadů dozoru či 
dozoru nad ratingovými agenturami atd. K představám o nové "evropské radě pro systémová rizika", 
jejímž úkolem má být včasné varování před ohrožením stability finančního trhu. 
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Brooke Masters ... [et al.] 
Sustainable banking 
Banky pro udržitelný rozvoj 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37018 (4.6.2009), sep. sect. (4 p.) 
Přehled o angažovanosti bank na sociálních a ekologických otázkách, mikrofinancování jako pomoc 
rozvojovému světu, model sociálně odpovědného investování aj. 
 
Jan Frait, Kateřina Šmídková 
Svazující nejistota : finančnictví 
Euro, Sv. 2009, č. 25, s. 36-37 
Autoři vycházejí ze Zprávy o finanční stabilitě v letech 2008 až 2009 vydané Českou národní bankou 
16. června 2009 (zpráva hodnotí aktuální situaci českého finančního sektoru). Autoři upozorňují na 
možná rizika pro českou ekonomiku spojená s globálním nárůstem rizika na finančních trzích               
v podmínkách pokračující recese, s oslabením účinnosti měnové politiky, s opatřeními centrálních 
bank na podporu likvidity finančních systémů a s tím spojeným budoucím nárůstem inflace aj. 
 
Dan Magnusson 
The costs of implementing the anti-money laundering regulations in Sweden 
Náklady na dodržování předpisů proti praní špinavých peněz ve Švédsku 
Journal of money laundering control, Vol. 12, (2009) No. 2, p. 101-112 
Analýza odhaluje značné nedostatky ve švédských právních předpisech týkajících se praní špinavých 
peněz. Proto přinášejí v porovnání s náklady bank na jejich plnění jen skrovné výsledky. 
 
Adrian Blundell-Wignall, Paul Atkinson and Se Hoon Lee 
The current financial crisis: causes and policy issues 
Současná finanční krize: příčiny a otázky finanční politiky 
Financial market trends, Vol. 2008/2, No. 95, p. 11-31 
V článku se hovoří o některých myšlenkách a otázkách, o nichž v současnosti probíhá v rámci OECD 
diskuse. Poprvé byly nastoleny ve velké studii pro konferenci pořádanou Reserve Bank of Australia     
v červenci 2008 a byly obohaceny o podněty z diskuse. Jednou z hlavních příčin krize byla změna      
v bankovním modelu podnikání, kdy se úvěrování propojilo s ekvitním financováním. Když se            
k tomuto modelu přidaly složité interakce související s makroekonomickou politikou a změnami         
v regulaci, daňových systémech a správě a řízení, byla krize nevyhnutelná. Příspěvek upozorňuje na 
nutnost reforem, které by vytvořily udržitelnější základ do budoucna. - Pozn. 
 
Mojmír Helísek 
The Czech Republic's progress on its road to the euro area 
Pokrok České republiky na cestě do eurozóny 
Acta VŠFS, Vol. 3, (2009) No. 1, p. 6-28 
Příspěvek k odborné diskusi o zavedení eura v ČR. Autor hodnotí připravenost a rekapituluje politikou 
ovlivněné hledání a stanovení termínu přijetí eura. Nominální a reálná konvergenční kritéria. V závěru 
předkládá fiktivní model zavedení eura v ČR na počátku roku 2012. - Pozn. 
 
The regulatory rumble begins : overhauling financial regulation 
Regulační rachot začíná : změny ve finanční regulaci 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8633, p. 75-76, 81 
V souvislosti s finanční krizí se v Evropě a USA rozvinula bouřlivá diskuse o potřebě změn                 
v regulačním systému. Plány již nabývají konkrétní podoby, ale zejména v USA narážejí na odpor 
nejen ze strany bankéřů, ale i regulátorů a zákonodárců. 
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Peter A. Sproat 
To what extent is the UK's anti-money laundering and asset recovery regime used against 
organised crime? 
Do jaké míry je britský režim proti praní peněz a pro znovunabytí majetku využíván proti 
organizovanému zločinu? 
Journal of money laundering control, Vol. 12, (2009) No. 2, p. 134-150 
Politici vysvětlovali zavádění neliberálních a liberálních částí britských předpisů proti praní peněz a 
pro znovunabytí majetku poukazováním na mimořádnou hrozbu, kterou představuje organizovaný 
zločin. Příspěvek se pokouší zjistit, do jaké míry jsou finanční opatření obsažená v zákonech z r. 2002 
a 2005 skutečně využívána proti této hrozbě. - Pozn. 
 
Antoine Bouveret ... [et al.] 
Unconventional monetary policies : an appraisal 
Nestandardní měnová politika : posouzení 
Trésor-economics, Vol. 4, (2009) No. 56, p. 1-8 
Příspěvek upozorňuje na nestandardní kroky měnové politiky Evropské centrální banky a dalších 
centrálních bank (zejm. Bank of England a Fed) ve snaze o řešení krize likvidity na mezibankovním 
trhu a zlepšení celkových podmínek financování v ekonomice. Sleduje vývoj situace a popisuje 
jednotlivé konkrétní postupy. - Pozn. 
 
Carl W. Barthel 
Unternehmenswert: Konsequenzen aus der Subprime-Krise 
Hodnota podniku: důsledky hypoteční krize 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 20, S. 1025-1032 
Podle vyjádření autora se v případě hypoteční krize zásadně nejedná o krizi likvidity či solventnosti, 
ale o krizi důvěry, která vyplývá z: nedostatečné transparentnosti údajů v ročních bankovních 
závěrkách, nedostatků aplikovaných metod při oceňování podniků se spekulativními obchodními 
aktivitami a absence tržních sankcí v případě nedůvěryhodnosti hodnotící osoby a hodnocené 
instituce. Vznik a posuzování hypotečních obchodů. "Schopnost" použité oceňovací metody vyjádřit 
tržní hodnotu (kvantifikace jednotlivých rizik). - Pozn. 
 
Wolfgang Münchau 
We cannot inflate our way out of this crisis 
Z této krize se nedostaneme přes inflaci 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37008 (23.5.2009), p. 7 
Bankéři i ekonomové stále častěji argumentují tím, že cesta k ukončení finanční krize vede přes 
inflaci. Autor polemizuje s tímto názorem a rozebírá možné scénáře inflačního vývoje. 
 
Hana Filipová 
Zmatek okolo refinancování : hypotéky 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 23, s. 66-68 
K problematice daňového zvýhodnění hypoték, refinancování úvěrů a výkladu zákona o daních            
z příjmů (fyzických osob). 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
A new sick man : Russia's economy 
Nový nemocný : ruské hospodářství 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8634, p. 23-24, 26 
Dopad krize na ruskou ekonomiku, hospodářské vzestupy a pády; největší problém - nedostatek úvěrů; 
vliv poklesu ceny ropy; vývoj inflace; ruská hospodářská politika a státní zásahy. - Viz i článek na      
s. 11-12 pod názvem Red square blues: Russia's ailing economy. 
 
Josef Šilhán 
Aktuální vývoj v právu proti zneužití tržní dominance - nová aplikační metodika k čl. 82 SES 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 1, (2009) č. 5, s. 121-126 
K výkladovému dokumentu známému jako tzv. Guidance Paper (Pokyny k prioritám Komise v oblasti 
prosazování práva při používání článku 82 Smlouvy o ES na zneužívající chování dominantních 
podniků vylučující ostatní soutěžitele), který byl oficiálně publikován v únoru 2009. Motivace a 
účelové opodstatnění pokynů, obsahová stránka dokumentu. - Pozn. 
 
Hana Brůhová-Foltýnová 
Aplikace mikrosimulačních modelů v osobní dopravě: zkušenosti z ČR a zahraničí 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 2, s. 194-212 
Článek shrnuje zkušenosti s aplikací mikrosimulačních modelů v sektoru dopravy v zahraničí a 
popisuje podobný model vytvořený a kalibrovaný pro Českou republiku. Jsou analyzovány dopady 
různých scénářů dopravní politiky (nárůst spotřební daně z paliv, neočekávaný nárůst cen pohonných 
hmot, pokles cen jízdného) na celkový společenský blahobyt. V závěru jsou uvedeny výsledky 
simulací pro pět největších měst v ČR. 
 
Eva Večerková 
Česká právní úprava nekalé soutěže v evropském kontextu 
Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Sv. 16, (2008) č. 4, s. 324-332 
Právní úprava nekalé soutěže v obchodním zákoníku (ke klamavé reklamě, ke srovnávací reklamě,     
k právním prostředkům ochrany proti nekalé soutěži) a v dalších zákonech. - Pozn. 
 
Václav Klaus 
Die Kraft der Vulgarisierung 
Síla vulgarizace 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 21, S. 42-43 
Český prezident, obhájce volného trhu a euroskeptik, varuje před globálním neoetatismem. 
 
Peggy Hollinger 
Dirigisme de rigueur 
Pevný systém řízeného hospodářství 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37018 (4.6.2009), p. 7 
Od dob ministra financí Colberta, jehož jméno se stalo synonymem pro zásahy státu, si Francie 
zachovala proaktivní přístup k podporování svých průmyslových podniků. To často vedlo ke 
konfliktům s evropskými partnery. Nyní se však ukazuje, že Francie dopadla v krizi lépe než jiné země 
a její průmyslová politika přitahuje pozornost ministrů Británie, USA a řady dalších zemí. 
 
Jarmila Zimmermannová 
Dopady zdanění elektřiny, zemního plynu a pevných paliv na odvětví OKEČ v České republice 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 2, s. 213-231 
Cílem příspěvku je představit vytvořený krátkodobý cenový model pro Českou republiku a uvést 
hlavní výsledky analýzy nepřímých meziodvětvových dopadů zdanění elektřiny, pevných paliv a 
zemního plynu na ceny produkce u 24 sektorů OKEČ v ČR. Teoretické základy daňového dopadu, 
modelování daňových dopadů, popis a sestrojení aplikovaného modelu. Výsledky cenového modelu, 
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jehož prostřednictvím byly propočítány dvě varianty zdanění (bez osvobození a s osvobozením od 
daně). 
 
Ján Záborský 
Drahšie už to nebude 
Trend, Sv. 2009, č. 22, s. 24-25 
Léková cenotvorba v SR; dodržování cenových pravidel, prosazení povinnosti porovnávat ceny se 
zahraničím u léků v kategorizaci, referenční cena. Degresivní marže (připomínka efektu opatření         
z roku 2008). 
 
Kristina Walter 
Eisenbahnverkehr 2008 : Wachstum des Güterverkehrs verlangsamt sich - Personenverkehr 
verzeichnet Zuwächse 
Železniční doprava v roce 2008 : růst nákladní dopravy se zpomaluje - osobní doprava 
zaznamenává přírůstky 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 5, S. 440-448 
Příspěvek rozebírá vývoj železniční dopravy v Německu v roce 2008. Předkládá výsledky statistik 
nákladní, kombinované a osobní železniční dopravy v podrobném členění a upozorňuje na významné 
změny oproti předchozímu období. Věnuje se též metodice statistik železniční dopravy. - Pozn. 
 
B. Zamarajev ... [et al.] 
Ekonomičeskije itogi 2008 goda: konec "tučnych" let 
Hospodářské výsledky roku 2008: konec "tučných" let 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 3, s. 4-25 
Analýza stávajících hospodářských podmínek v Rusku; mechanismy přenášení krize do ruské 
ekonomiky, změny v bankovnictví, trhy cenných papírů a bydlení; výroba a spotřeba na přelomu let 
2008-2009; zásadní změna podmínek rozvoje národního hospodářství. - Pozn. 
 
Martin Wolf 
Feeble domestic demand is a chronic European ailment 
Chabá domácí poptávka je chronickou evropskou nemocí 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37011 (27.5.2009), p. 9 
Zaměřeno na otázku, proč Evropská unie tolik utrpěla krizí, která začala v USA. Podle autora jsou 
příčinou čtyři slabiny EU: Německo je silně závislé na zahraničních výdajích; několik 
západoevropských ekonomik poznamenal propad poptávky; část střední a východní Evropy je rovněž 
nucena omezit výdaje; a evropské banky se ukázaly jako zranitelné vůči americké krizi i vývoji            
v bližším okolí. 
 
Dana Ondrejová 
Generální klauzule nekalé soutěže v aktuální rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR 
Soudní rozhledy, Sv. 15, (2009) č. 4, s. 121-126 
Přehled vybraných rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v letech 2006-2008 v otázce 
generální klauzule nekalé soutěže. - Pozn. 
 
Holger Alich 
In Frankreich gilt: pourquoi pas? 
Ve Francii platí: proč ne? 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 112 (16.6.2009), S. 10 
Rozsah (a rozdílná interpretace) státní pomoci poskytované podnikům ve Francii, Itálii, Španělsku, 
Švédsku a Rakousku; v grafu počet podnikových insolvencí v těchto zemích v období let 2007-2009. 
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Martin Szibalski 
Moderates Wachstum beim Inlandstourismus 2008 : Ergebnisse der Monatserhebung im 
Tourismus 
Mírný nárůst vnitřního cestovního ruchu v roce 2008 : výsledky měsíčních průzkumů turismu 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 5, S. 425-439 
Příspěvek informuje o vývoji vnitřního cestovního ruchu v Německu v roce 2008. Vychází                  
z měsíčních průzkumů počtu přenocování a informuje např. o počtu přenocování a s tím spojených 
nákladech, o podílu zahraničních hostů, o rozvoji městské turistiky, lázeňských, horských, 
přímořských aj. center apod. Dále uvádí regionální členění podle spolkových zemí. - Pozn. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová, Adam Junek 
Odpustky hříšným investorům : investiční pobídky 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 19, s. 26-31 
Obsáhlý materiál je věnován problematice investičních pobídek, nesplněným slibům zahraničních 
firem v důsledku finanční krize a otázce případného vrácení poskytnuté podpory. - K tématu viz 
komentář M. Sojky s názvem Platíme za chyby "ekonomického mládí" na s. 45. 
 
Michaela Poremská 
Opravné prostředky při zadávání veřejných zakázek 
Právní rádce, Sv. 17, (2009) č. 5, s. 22-27 
K dohledu Úřadu pro hospodářskou soutěž nad zákonností zadávání veřejných zakázek a k postupu při 
pochybení ze strany zadavatele (námitkové řízení, přezkumné řízení, řízení o rozkladu). - Pozn. 
 
Pascal Devaux 
Saudi Arabia: stability despite the crisis 
Saúdská Arábie: stabilita navzdory krizi 
Conjoncture, Vol. 2009, No. 5, p. 13-23 
Analýza současné hospodářské situace a výsledků ekonomické transformace od roku 2000 v Saúdské 
Arábii. Rozpočtová reforma, vládní podpora růstu neropných odvětví, průmyslové diverzifikace a 
vytváření pracovních míst napomáhají tomu, že je i při očekávaném poklesu příjmů z ropy v roce 2009 
hospodářství relativně ušetřeno krize. - Pozn. 
 
Jitka Fořtová 
Sestavení matic národního a sociálního účetnictví 
Statistika, Sv. 46, (2009) č. 2, s. 148-167 
Příspěvek objasňuje sestavení matic národního a sociálního účetnictví, které jsou nově součástí 
prezentace výsledků odboru národních účtů ČSÚ (údaje od roku 2004). Postup při sestavování těchto 
matic vychází z doporučení Eurostatu a zajišťuje tak mezinárodní srovnatelnost. Autorka podrobně 
seznamuje nejprve s maticí národního účetnictví - NAM (počet účtů, klasifikace, koloběh 
důchodových toků), dále pak s maticí sociálního účetnictví (SAM), která je vytvořena uvnitř systému 
matice národního účetnictví, a která detailně informuje o poptávce po pracovních silách. 
 
Victor Mallet ... [et al.] 
Spain 
Španělsko 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37023 (10.6.2009), sep. sect. (6 p.) 
Hospodářskopolitický přehled obsahuje články o potřebě nového růstového modelu a nutnosti 
reformovat trh práce, konci konjunktury na trhu bydlení, vztahu k imigrantům, expanzi španělských 
podniků aj. 
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Robert Guest 
Surviving the slump : a special report on business in America 
Jak přežít hospodářský pokles : zvláštní zpráva o podnikání v Americe 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8633, centr. sect. (16 p.) 
K dopadu hospodářské recese na americké podniky i domácnosti z různých pohledů. Přehled se 
zabývá i otázkou reformy zdravotnictví, ochrany životního prostředí a zahraničního obchodu a končí 
optimistickým konstatováním, že po krizi bude Amerika stále nejlepším místem k podnikání. - Viz       
i článek na s. 13 pod názvem Piling on a na s. 25-27 pod názvem The visible hand: government            
v market in America. 
 
Delphine Strauss ... [et al.] 
Turkey 
Turecko 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37022 (9.6.2009), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářskopolitický přehled přináší informace o postoji k pomoci MMF, zahraničních vztazích, 
energetice, turistice, soukromých nemocnicích aj. 
 
Štefan Schlosser 
Tvorba zdrojů a užití HDP České republiky v roce 2008 
Statistika, Sv. 46, (2009) č. 2, s. 135-147 
Základní tendence vývoje HDP v roce 2008, produkce a hrubá přidaná hodnota, daně z produktů a 
dotace na produkty, HDP a výdajové složky, důchodová struktura HDP, úhrnná poptávka a nabídka, 
tvorba a užití vytvořených zdrojů, hrubý disponibilní důchod a hrubé národní úspory. 
 
L. Grigor'jev, S. Agibalov, M. Salichov 
Ukraina: razdvojenije transformacii 
Ukrajina: rozdvojení transformace 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 3, s. 125-142 
Mezi tranzitivními ekonomikami má Ukrajina největší hospodářský potenciál, ale její hospodářské 
aktivity silně závisí na zahraničních trzích, zvláště na Rusku. Země urazila od 90. let kus cesty, ale 
proces institucionální transformace byl pomalý a provázený konflikty. Přizpůsobování probíhalo ve 
dvou hlavních směrech: snaha o konkurenční přežití "východního" průmyslu a hospodářská migrace 
"západní" zemědělské populace. Rozdíly v úrovni rozvoje a v hospodářských zájmech zbrzdily tvorbu 
konstruktivní rozvojové politiky. Současná hospodářská krize a nadcházející volby ukončí období 
transformace na Ukrajině, protože země bude nucena definovat své ambice a priority. - Pozn. 
 
Josef Pravec 
Ve světle rudých hvězd : socialistická ekonomika 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 21, s. 40-45 
Ohlédnutí za roky centrálního plánovaného hospodářství i za prognózou vývoje (socialistického) 
Československa do roku 2010, kterou v roce 1989 zveřejnil Prognostický ústav ČSAV. Přehled 
jednotlivých pětiletek i krizových jednoletých plánů mezi roky 1949-1989. Doplněno číselnými údaji. 
- Součástí mat. je přísp. s názvem Kdo vládl ekonomice. 
 
Wolf Albin 
Vereint gegen Kartelle 
Společně proti kartelům 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 104 (3.6.2009), S. 19 
K návrhu směrnice Evropské komise týkající se soutěžního práva, plánované zavedení hromadných 
žalob a žalob asociací, novinky v důkazních povinnostech žalovaných podniků. Spotřebitelské žaloby, 
opt-in, opt-out. 
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Tobias Freudenberg 
Was tun gegen Staatshilfen? 
Co dělat proti státním pomocem? 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 72 (15.4.2009), S. 19 
Ochrana práv německých podniků (na úrovni ES a na národní úrovni) znevýhodněných státní pomocí, 
která byla neoprávněně poskytnuta jejich konkurenci. - Překlad viz Informace Odborné knihovny MF 
č. 7/2009. 
 
Tomáš Holub 
Z nejhoršího (nejspíš) venku : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 19, s. 66-67 
K nové prognóze ČNB. Autor v úvodu příspěvku konstatuje, že nejvýraznějším propadem ekonomické 
aktivity prošla Česká republika zřejmě již v 1. čtvrtletí letošního roku, v dalším textu pak hodnotí 
recesi v eurozóně, dosavadní i další vývoj inflace v ČR a také vývoj HDP. 
 

Informatika. Počítače 
 
Born free : open-source software in the recession 
Zrozeni svobodní : software open source v době recese 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8633, p. 69 
I v době recese se mnoha technologickým firmám daří. Ty, které nabízejí služby spojené se softwarem 
open source - programy zdarma od dobrovolníků, kteří spolupracují online -  se často chlubí 
dvouciferným růstem. Jako příklad je uváděn obrat firmy Red Hat, největší nezávislé firmy na světě     
v tomto oboru. Zapojovat se začínají i tradiční softwarové firmy, takže jestliže bude současný trend 
pokračovat, bude brzy obtížné od sebe tradiční a open-source firmy odlišit. - Viz i článek na s. 18 pod 
názvem Unlocking the cloud: computing. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Außenwirtschaftsgesetz : vom 27. Mai 2009 
Zákon o vnějších ekonomických vztazích : z 27. května 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 28, S. 1150-1164 
Znění novely zákona o vnějších ekonomických vztazích z 27. května 2009 (Německo). Obsahuje 
úpravu právních úkonů a jednání souvisejících s dovozem a vývozem zboží a služeb a další doplňující 
předpisy spojené se zahraničněobchodními vztahy Německa. 
 
Patricia Walter 
Die Leistungsbilanz im Jahr 2008 
Bilance zboží a služeb v roce 2008 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2009, Nr. 2. Q., S. 45-50 
Příspěvek rozebírá vývoj bilance zboží a služeb v roce 2008 v Rakousku a zveřejňuje výsledky za 
první čtvrtletí 2009. Celkový pozitivní vývoj v roce 2008 (přebytek bilance ve výši 10 mld. eur) byl 
výrazně ovlivněn příznivými výsledky v oblasti cestovního ruchu. Pro rok 2009 lze však očekávat 
negativní dopady hospodářské a finanční krize, zejména v oblasti vývozu zboží. - Pozn. 
 
By Craig Mellow 
Eastern Europe on the edge 
Napětí ve východní Evropě 
Institutional investor, Vol. 34, (2009) No. 4, p. 48-53 
Donedávna se Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj zdála málem zbytečná. Bývalé komunistické 
země prosperovaly, do regionu proudily soukromé zahraniční investice. S příchodem úvěrové krize a 
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následně i recese do západní Evropy se otřásla i prosperita a stabilita zemí střední a východní Evropy a 
EBRD našla nové pole působnosti. 
 
Alexander Bělohlávek 
Franšíza z pohledu tuzemského, evropského a mezinárodního práva soukromého : franšíza jako 
zvláštní smluvní koncepce a kolizní úprava nařízení Řím I - nařízení EP a Rady (ES) č. 593/2008 
Obchodní právo, Sv. 18, (2009) č. 3, s. 2-39 
Definice franšízy z obchodního a právního hlediska (především v nadnárodním kontextu), franšíza       
v českém právu, kolizní úprava franšízy, reflexe franšízy v komunitárním právu (rozhodnutí ESD, 
nařízení ES), koncepce franšízy podle německého a francouzského práva. - Pozn. 
 
Adam Junek, Jiří Pšenička 
Mariáš o státní miliardy : mezinárodní arbitráže 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 20, s. 24-29 
Obsáhlý materiál pojednává o zahajovaných, probíhajících i hrozících mezinárodních arbitrážích, 
vedených zahraničními investory proti ČR. 
 

Podnik a podnikání 
 
Insolvence firem v České republice a v Evropě po dlouhé době stoupá 
Kapitál, 2009, č. 5, s. 28-29 
Vývoj počtu insolvencí v ČR, v zemích SVE a ve státech západní Evropy v posledních letech. - Zprac. 
podle mat. Creditreform International. 
 
Jan Vlachý 
Strategie podniku a finanční teorie 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 2, s. 147-162 
K tvorbě hodnotového modelu firmy, který je v souladu s moderní finanční teorií, zahrnující opční 
paradigma. Reálné opce jako nástroj finanční analýzy, oceňování opcí a jejich aplikace, hodnotový 
model firmy, strategie jako portfolio opcí, role lidského kapitálu při vytváření hodnoty firmy. 
 
Bruce Dehning, Drahomíra Pavelková 
Využití modelu založeného na přístupu residual income pro měření výkonnosti klastrů a firem    
v klastrech 
Ekonomický časopis, Sv. 57, (2009) č. 3, s. 230-246 
K problematice měření a řízení výkonnosti klastrů. Autoři představují model, který měří souhrnnou 
konkurenční výhodu klastru jako celku a bere v úvahu analýzu současné konkurenční pozice firem      
v klastru, včetně očekávané konkurenční výhody a doby jejího trvání. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Klaus Heubeck 
Betriebsrenten zeigen sich trotz Krise robust 
Podnikové důchody se i navzdory krizi projevují jako odolné 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 94 (18.5.2009), S. A11 
Podnikové důchody v Německu, BilMoG. Příslib důchodového zabezpečení pro firemní zaměstnance 
není ohrožen, protože právě nyní se ukazuje, že se vyplácí zajistit financování těchto podnikových 
závazků různými způsoby - tedy ne pouze investicí na kapitálovém trhu. Současná krize prokazuje 
rizikovost jednostranného zaměření na výnos, navíc jde o rizika, která je nesnadné kontrolovat a která 
nemají s podnikovým důchodovým zabezpečením nic společného. Krátké shrnutí nových předpisů 
(zákon o modernizaci účetního práva), které přinášejí podnikům účtujícím stále ještě podle německého 
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obchodního práva nový způsob oceňování a možnost vyčlenění (diskontování) důchodových rezerv. 
CTA. 
 
Katharina Koufen 
Die Rente ist teuer 
Důchod je drahý 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 20, S. 22-23 
K německému zákonu o zaručeném důchodu (RGG), podle nějž nesmí dojít ke snížení důchodů ani    
v případě poklesu platů a mezd. Zvýšení nákladů zákonného důchodového pojištění z titulu zákona 
RGG. 
 
Peter Thelen 
Firmen fürchten Rentengarantie 
Firmy se obávají záruky důchodů 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 102 (29.5.-1.6.2009), S. 3 
K plánu německé spolkové vlády pozměnit důchodové právo a zajistit tak zachování výše důchodů       
i v případě snížení mezd (podle současného práva by měly úpravy důchodů kopírovat vývoj 
mezd/platů). V grafu nárůst státní podpory směrované do zákonného důchodového pojištění v letech 
1998-2008. 
 
Jaroslav Šulc; Nataša Hyblerová 
Proč odbory odmítají opt-out? : peníze na důchody na burzu nepatří 
Sondy, Sv. 2009, č. 7, s. 8-9 
Rizika důchodového opt-outu; k důvodům nesouhlasu s "překlopením" penzijního připojištění na 
penzijní spoření. 
 
Petra Štěpánková 
Systémy sociálního pojištění v EU - Lotyšsko 
Národní pojištění, Sv. 40, (2009) č. 5, s. 13-16 
Pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní důchody, dávky    
v případě pracovních úrazů a nemoci z povolání, dávky v nezaměstnanosti. 
 
Ján Záborský 
Výpredaj druhého piliera 
Trend, Sv. 2009, č. 19, s. 56-57 
Změny ve druhém důchodovém pilíři v SR; k poplatkům účtovaným DSS (důchodové správcovské 
společnosti) klientům za správu peněz. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Bottom fishing : global house prices 
Lovení u dna : globální ceny domů 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8634, p. 70 
Stručná informace o vývoji cen bydlení ve vyspělých zemích. 
 
Holger Alich, Katharina Kort 
Hilfen für Europas Wohnungsbau 
Pomoc evropské bytové výstavbě 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 97 (22.5.-24.5.2009), S. 35 
Přehled opatření a objemu finanční pomoci ve Velké Británii, Francii, Itálii a Španělsku ke stimulaci 
koupě bytů a bytové výstavby. 
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Jarmila Lazíková, Anna Bandlerová 
Právne aspekty nájmu poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike 
Právník, Sv. 148, (2009) č. 5, s. 500-523 
K problematice vlastnických vztahů k půdě a zemědělskému majetku na Slovensku. Cílem příspěvku 
je rozbor právních norem a judikatury, které se týkají nájmu zemědělské půdy. Podrobněji např.          
o nájemní smlouvě a jejích podstatných náležitostech, o subjektech, předmětu a obsahu nájemního 
vztahu, o skončeního nájemního vztahu apod. - Pozn. 
 
Hubert Vorholt, Jens Dechent 
Preisentwicklungen in der Bauwirtschaft 2008 
Vývoj cen ve stavebnictví v roce 2008 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 5, S. 484-490 
Příspěvek přehledně informuje o vývoji stavebního sektoru a cen ve stavebnictví v Německu v roce 
2008. Sleduje např. novou výstavbu bytových domů podle různých kritérií, údržbu bytového fondu, 
vývoj cen stávajících bytových domů, ceny pozemků, vývoj hypotečních úroků aj. - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Hans-Jürgen Klesse, Melanie Bergermann 
Atmende Bezüge 
Živoucí platy 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 22, S. 54-55 
Nové modely odměňování (bankovních, podnikových) manažerů v Německu a v USA, přestavba 
pobídkových systémů. Pravidlo bonus-malus, klauzule clawback (např. v rámci víceletých 
bonusových plánů). Německý zákon k přiměřenosti platů představenstva. 
 
Attacking the corporate gravy train : restraints on executive pay 
Útoky na snadno získané peníze : omezení platů vedoucích pracovníků 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8633, p. 71-73 
Hospodářský pokles vyvolal nepřátelskou náladu vůči bohatým odměnám vedení bank a podniků. 
Hodně vlád proto začalo připravovat opatření, jak omezit platy, zejména v podnicích, které zachránily 
peníze daňových poplatníků. Hlavním krokem by mělo být další posílení schopnosti akcionářů 
sledovat a ovlivňovat dohody o odměnách ještě před jejich podpisem. 
 
Lohnsetzungsverhalten in Deutschland - neuere empirische Befunde = Wage setting in Germany 
- new empirical findings 
Stanovení mzdy v Německu - nové empirické nálezy 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 61, (2009) Nr. 4, S. 17-30 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 61, (2009) No. 4, p. 17-29 
Příspěvek představuje aktuální výsledky výzkumu důležitých faktorů určujících výši mezd a jejich 
souvislost s tvorbou cen v Německu. Jde o analýzu v rámci "Wage Dynamics Network (WDN)" - 
výzkumné sítě národních centrálních bank v eurozóně koordinované Evropskou centrální bankou. 
Zkoumání se soustřeďuje zejména na způsob přizpůsobování podniků na změny v hospodářském 
prostředí. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Richard W. Fetter 
Minimální a zaručený plat ve veřejné správě v roce 2009 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 5, s. 49-54 
Minimální a zaručená mzda/minimální plat v oblasti státní a veřejné správy a služeb v ČR. Institut 
zaručené mzdy (zaveden od 1.1.2007). Složky zahrnované do mzdy (platu). Podmínky poskytování 
naturální mzdy. 
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Ladislav Jouza 
Ochrana zaměstnanců v době hospodářské krize 
Právo pro podnikání a zaměstnání, Sv. 18, (2009) č. 5, s. 18-25 
První projevy důsledků hospodářské krize na pracovištích a možnosti ochrany zaměstnanců dle 
zákoníku práce. Podrobněji např. k institutu zkušební doby, ke skončení pracovního poměru výpovědí, 
k obraně zaměstnance při neplatné výpovědi, k ochraně před hromadným propouštěním, k odvolání     
z místa a k náhradě mzdy pro odvolaného apod. Doplněno příkladem. 
 
Drexlerová, Jana 
Platové poměry zaměstnanců : novela nařízení vlády 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 6, s. 2-4 
K platovým poměrům zaměstnanců ve veřejné správě a ve veřejných službách na základě novely 
vládního nařízení č. 564/2006 Sb. Zjednodušení systému tarifních platů státních zaměstnanců. - 
Platovému výměru ve veřejných službách a ve veřejné správě se věnuje příspěvek na s. 34-37. 
 
Ladislav Jouza 
Pracovněprávní souvislosti insolvenčního zákona 
Právo pro podnikání a zaměstnání, Sv. 18, (2009) č. 4, s. 3-6 
Práva a nároky zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů z pohledu zákona o úpadku. Platební 
neschopnost zaměstnavatele, uplatnění mzdových nároků zaměstnance u úřadu práce, výše mzdových 
nároků, okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (příklad), zastupování 
zaměstnanců odborovou organizací v insolvenčním řízení, problematika záloh na náklady 
insolvenčního řízení, prodej podniku v insolvenčním řízení apod. 
 
Olga Bičáková 
Spolupráce úřadů práce a zaměstnavatelů při realizaci státní politiky zaměstnanosti v období 
hospodářské recese 
Práce a mzda, Sv. 57, (2009) č. 5, s. 11-23 
Ke státní politice zaměstnanosti (centrální a regionální politika zaměstnanosti, aktivní a pasivní 
politika zaměstnanosti). Výběr zaměstnanců zaměstnavatelem, rovné zacházení a zákaz diskriminace, 
požadování údajů před vznikem pracovního poměru, sankce. Koncepce vývoje zaměstnanosti a rozvoj 
trhu práce (zprostředkování zaměstnání úřady práce, hlášení volných pracovních míst úřadům práce 
apod.). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a pracovní rehabilitace. Hromadné propouštění. 
Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Částečná nezaměstnanost. 
 

Právo 
 
Jan Filip 
Nález Ústavního soudu k Lisabonské smlouvě z pohledu ústavního práva 
Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Sv. 16, (2008) č. 4, s. 305-315 
K nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/08 ve věci ústavnosti ratifikace Lisabonské smlouvy. 
Příprava nálezu, návrh Senátu - formulační a procesní otázky, systematika nálezu ÚS. Poznámky        
k obsahu nálezu (styl zpracování, povaha řízení před ÚS, možný rozsah přezkumu Lisabonské 
smlouvy aj.). - Pozn. 
 
Jindřich Neubauer 
Sankce za nerespektování rozsudku ESD o porušení práva ES 
Jurisprudence, Sv. 18, (2009) č. 2, s. 9-13 
Stručně k řízení o porušení Smlouvy o založení ES, žaloba na nerespektování rozsudku ESD dle       
čl. 228 SES, sankce (paušální částka, penále). Doplněno judikaturou ESD. - Pozn. 
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Petr Kolman 
Vybrané aspekty veřejnoprávních smluv 
Právo, Sv. 2, (2009) č. 2, s. 5-17 
Dělení veřejnoprávních smluv, k některým náležitostem veřejnoprávní smlouvy, přezkoumání souladu 
veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy. - Pozn. 
 
Jan Kněžínek 
Vyhlašování mezinárodních smluv v české a československé právní úpravě. Část 1. 
Právní fórum, Sv. 6, (2009) č. 4, s. 133-140 
K problematice publikace mezinárodních smluv. V úvodu stručně o stávající ústavní úpravě, v dalším 
textu podrobněji o vyhlašování mezinárodních smluv v prvorepublikové právní úpravě a praxi,            
v pomnichovském období až do roku 1948 a v letech 1948-1989. - Pozn. 
 
František Zoulík 
Vývoj insolvenčních řízení 
Právní fórum, Sv. 6, (2009) č. 4, s. 153-160 
Pojem a původ insolvenčního práva, vliv římského práva, "předklasické" a "klasické" vývojové 
období insolvenčního práva, náhradní řešení v socialistickém právu, zákon o konkurzu a vyrovnání     
z roku 1991 a jeho vývoj. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Právní rozhledy,  2009,  roč.  17,  č.  11 
 
Propuštění z důvodu povinného odchodu do důchodu: směrnice č. 2000/78: rozhodnutí o předběžných 
otázkách, které vznesl High Court of Justice – Queen´s Bench Division  (Spojené království):            
The Incorporated  Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) v. Secretary of 
State for Business, Enterprise and Regulatory Reform 
rozsudek z 5.3.2009         C-388/07 
 
Právní rozhledy,  2009,  roč.  17,  č.  12 
 
Zákaz   žalovat  u  soudu  jiného  členského  státu vydaný   na podporu   rozhodčího řízení:   nařízení  
č. 44/2001: rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Odvolací výbor Sněmovny lordů (Spojené 
království): Allianz SpA a  Generali Assicurazioni Generali SpA v. West Tankers Inc.  
rozsudek z 10.2.2009         C-185/07 
 
Obchodněprávní revue,  2009,  roč. 1,  č.  6 
 
K emisnímu kurzu akcií, k přednostnímu právu akcionářů na upisování akcií, k vyměnitelným a 
prioritním dluhopisům: čl. 29 a 42 druhé směrnice Rady č. 77/91/EHS ze dne 13.12.1976: Komise ES 
v. Španělské království podporované Polskou republikou, Finskou republikou a Spojeným královstvím 
Velké Británie a Severního Irska, jejímž předmětem je žaloba za nesplnění povinnosti na základě       
čl. 226 SES, podaná dne 4.8.2006. 
rozsudek z 18.12.2008         C-338/06 
 
 
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) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Wolfgang Bayer 
Das GETS-Projekt: Gaslieferungen von und nach Deutschland 
Projekt GETS: dodávky plynu z a do Německa 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 5, S. 416-424 
Příspěvek informuje o práci na projektu GETS (Gas and Electricity Trade Statistics - statistika 
obchodu s plynem a elektřinou) v Německu. Cílem projektu statistického výboru Eurostatu je 
optimalizace statistik dodávek zemního plynu a elektřiny v zemích EU (např. z hlediska informací      
o zemi původu či určení dodávek, kompletnosti dat aj.). Průzkum německého trhu se zemním plynem 
v období říjen 2008 - únor 2009 realizoval v tomto rámci Spolkový statistický úřad. - Pozn. 
 
Silke Gehle-Dechant, Albrecht Krockow 
Neufassung der EU-Rechtsvorschriften für die Außenhandelsstatistik 
Nové znění předpisů EU pro statistiku zahraničního obchodu 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 4, S. 291-295 
Příspěvek informuje o novelizaci dvou základních nařízení pro statistiku zahraničního obchodu v EU 
(Intrastat-Grundverordnung, Extrastat-Grundverordnung). Upozorňuje na hlavní změny v obou 
předpisech, zejména pokud jde o nový postup celního přihlašovacího řízení, příp. snahy o snižování 
administrativní zátěže podniků při povinných statistických hlášeních. - Pozn. 
 
Marek Rojíček ... [et al.] 
Příčiny a odstraňování nesrovnatelnosti časových řad 
Statistika, Sv. 46, (2009) č. 2, s. 95-111 
Autoři představují řadu metod pro zajištění srovnatelnosti časových řad v obvyklých praktických 
situacích, jako jsou změny v ocenění, organizační změny v ekonomice, rozdíly mezi výstupy s různou 
periodicitou, změny klasifikací apod. Definice časové řady, problémy udržování srovnatelných 
časových řad, standardní metody odstraňování nesrovnatelnosti v časových řadách, překonávání 
nesrovnatelnosti časových řad (příklady). 
 
Pirmin Fessler, Peter Mooslechner, Martin Schürz 
Stichprobenziehung bei Erhebungen zu den Finanzen privater Haushalte im Euroraum 
Výběr vzorku při průzkumu finanční situace soukromých domácností v eurozóně 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2009, Nr. 2. Q., S. 51-62 
Autoři navazují na svůj první příspěvek k problematice statistického zpracování výzkumu finanční 
situace a výdajů soukromých domácností v eurozóně (viz Statistiken - Daten & Analysen, 1. Q/2009). 
Zabývají se výběrem vzorku při odpovídajícím zjišťování mikrodat, zejména pokud jde o tzv. 
"oversampling", nadproporcionální zahrnutí určitých skupin obyvatelstva, u kterých je koncentrace 
majetku důležitá pro celkové výsledky šetření. - Pozn. -- K tématu viz též článek týchž autorů: 
Statistische Herausforderungen der Forschung zu Finanzen privater Haushalte im Euroraum (Úkoly 
výzkumu finanční situace soukromých domácností v eurozóně) v předchozím čísle časopisu, s. 57-66. 
 

Účetnictví 
 
Pavel Schránil, Dana Kubíčková 
Accountance of the public sector - some problems in accounting procedures for territorial self-
governing units, subsidized organizations, state funds and organizational units of the state 
Účetnictví ve veřejném sektoru - některé problémy v postupech účtování pro územní 
samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu 
Acta VŠFS, Vol. 3, (2009) No. 1, p. 62-69 
Článek analyzuje problémy při účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v účetnictví 
subjektů působících ve veřejném sektoru. Pozornost je zaměřena na správní i hospodářské činnosti 
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účetních jednotek veřejného sektoru (ÚSC, SF, OSS). Zdůraznění potřeby urychlené implementace 
mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor IPSAS. 
 
Karel Janda 
Dohadné položky 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 5, s. 30-34 
K povinnosti účtování o dohadné položce; aktivní a pasivní dohadné položky, legislativa k dohadným 
položkám. Dohadná položka v účetnictví neziskové organizace. Určení výše dohadné položky, 
dohadná položka a DPH. Dohadná položka a konečná částka. 
 
Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz - BilMoG) : 
vom 25. Mai 2009 
Zákon o modernizaci bilančního práva : z 25. května 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 27, S. 1102-1137 
Znění zákona o modernizaci bilančního práva z 25. května 2009 (Německo). Smyslem změn předpisů 
o účetních povinnostech je uvolnění pro malé a střední podniky, spojené se snížením nákladů a 
finančními úsporami, a dále poskytnutí nových a moderních pravidel účtování podle ověřených zásad 
bilančního práva v obchodním zákoníku. 
 
Stanislava Šimečková 
Problémy účetnictví ÚSC České republiky 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 5, s. 2-8 
Koncepce účetnictví veřejné správy ČR, účetní jednotky veřejné správy. Úprava účetnictví na úrovni 
územní samosprávy. Soustava finančních výkazů, vymezení výnosů v účetnictví. (Již vytvořené 
legislativní předpoklady) zavedení akruálního pojetí účetnictví, k požadavkům IPSAS (Mezinárodní 
účetní standard pro veřejný sektor). 
 
Martin Děrgel 
Změny účetní vyhlášky a standardů pro podnikatele. 1. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2009, č. 10, rubrika 9, s. 1-13 
K vyhlášce č. 469/2008 Sb. ("účetní vyhláška pro podnikatele") a ke změnám dvou Českých účetních 
standardů pro podnikatele. Autor v první části příspěvku rozebírá všechny změny provedené uvedenou 
vyhláškou (s důrazem na jejich postupný časový náběh). Podrobněji např. k povolenkám na emise a     
k informacím vykazovaným v příloze účetní závěrky. 
 
Martin Děrgel 
Změny účetní vyhlášky a standardů pro podnikatele. [2.] - dokonč. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2009, č. 11, rubrika 9, s. 1-22 
K vyhlášce č. 469/2008 Sb. ("účetní vyhláška pro podnikatele") a ke změnám dvou Českých účetních 
standardů pro podnikatele. V této části příspěvku se autor věnuje např. problematice účetního 
vykazování přeměn společností, otázkám předpokládané zbytkové hodnoty, komponentního 
odpisování majetku aj. V závěru upozorňuje na změny ČÚS č. 008 a č. 011. Doplněno příklady. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 7-8/2009  
Ceniny v účetnictví. Pokladna u podnikatelského subjektu. Nemovitosti v daňové evidenci [DE]. 
Automobil v podnikání. Hmotný a nehmotný majetek v DE.  
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Účetní TIP  
 
č. 12/2009  
Datové schránky startují 1.7.2009. Vypořádací podíl z pohledu účetnictví. Účtování základního 
kapitálu při založení firmy. Hodnotové vyjádření „nevýznamné položky“. 
 
č. 13/2009  
Aktuální informace - Datové schránky startují 1.7.2009. Výkaz zisku a ztrát v účelovém členění. 
Vypořádací podíl z pohledu daní. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
by Marc Robinson 
Accrual budgeting and fiscal policy 
Akruální rozpočtování a fiskální politika 
OECD journal on budgeting, Vol. 9, (2009) No. 1, p. 75-103 
Analýza akruálního rozpočtování z pohledu fiskální politiky; jakou podobu by měl mít akruální 
rozpočtový systém; pravidla a cíle fiskální politiky. - Pozn. -- Res. 
 
Karel Zaoral 
Blíží se katastrofa : hospodářství 
Euro, 2009, č. 22, s. 30-33 
Autor upozorňuje na vážné rozpočtové problémy, které v příštích letech přinese výpadek inkasa daní. 
Podle odhadu největší pokles zaznamená daň z příjmu právnických osob, očekávat lze pokles příjmů    
z DPH a dalších daní. Naopak vzrostou náklady státu na vyšší nezaměstnanost, na sociální a zdravotní 
pojištění, naroste i cena dluhové služby. Bez značného omezení mandatorních výdajů vůbec nebude 
možné sestavit rozpočty na léta 2010-2012. 
 
Jan Cienski and Tony Barber; Jan Fischer 
Czech Republic faces painful spending cuts, warns PM 
Premiér varuje, že Českou republiku čekají nepříjemné výdajové škrty 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37027 (15.6.2009), p. 5 
Rekapitulace rozhovoru FT s předsedou české vlády Janem Fischerem. Český premiér upozorňuje na 
nutnost omezení výdajů a také na malý manévrovací prostor své vlády. 
 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Frühjahr 2009. Öffentliche Finanzen = The current 
economic situation in Germany. Public finances 
Hospodářská situace v Německu v prvním čtvrtletí 2009. Veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 61, (2009) Nr. 5, S. 74-87 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 61, (2009) No. 5, p. 71-83 
Příspěvek se zabývá finanční politikou německé vlády a stavem veřejných financí v krizovém období 
letošního roku, odhaduje též vývoj v roce 2010. Dále sleduje rozpočty územních korporací a 
spolkových zemí, vývoj sociálního pojištění atd. - Pozn. -- Součástí příspěvku je vložený box Zur 
Reform der Verschuldungsgrenzen von Bund und Länder (K reformě hranice zadlužení spolkového 
státu a spolkových zemí), s. 82-83. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi 
časopisu. 
 
Ergebnisse der Steuerschätzung vom 12. bis 14. Mai 2009 
Výsledky daňových odhadů z 12.-14. května 2009 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 5, S. 37-42 
Příspěvek shrnuje výsledky 134. zasedání pracovní skupiny pro odhad daní v Německu konaného ve 
dnech 12.-14. května 2009 a představuje odhady daňových příjmů státního rozpočtu na období 2009-
2013. Uvádí stručně i aktuální změny daňových zákonů, které se odrážejí ve sledovaných odhadech. 
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John Taylor 
Exploding debt threatens America 
Prudce narůstající dluh ohrožuje Ameriku 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37011 (27.5.2009), p. 9 
V článku se rozebírají rizika spojená s rychle rostoucím dluhem USA. Vysocí představitelé vyzývají    
k ustanovení mocného regulačního úřadu pro systémová rizika, ale jejich největším zdrojem je 
samotná americká vláda. 
 
Eduard Janota ; [rozhovor vedli] Jan Beránek, Zuzana Kubátová 
O přijetí eura teď nemůže být řeč 
Hospodářské noviny, Sv. 53, (2009) č. 116 (17.6.2009), s. 16-17 
Rozhovor s ministrem financí především o současných problémech státního rozpočtu (vývoj příjmů, 
schodek SR, rozpočtové škrty apod.), okrajově o privatizacích a o projektu "státní pokladny". 
 
Jaroslava Kypetová 
Obce přestanou doplácet na přenesenou působnost 
Veřejná správa, Sv. 2009, č. 9, s. 16-17 
K přípravě nového zákona o rozpočtovém určení daní; problematika nedostatečného financování 
přenesené působnosti (vyplývá z analýzy věnované financování samosprávy a mechanismu sdílení 
daní). V tabulce struktura plné úhrady přenesené působnosti. 
 
Renate Schulze-Steikow, Melanie Leidel, Wolfgang Müller 
Öffentliche Finanzen im Jahr 2008 
Veřejné finance v roce 2008 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 4, S. 340-349 
Příspěvek informuje o vývoji veřejných financí v Německu v roce 2008. Nejprve uvádí některé 
metodické pokyny ke čtvrtletním pokladním statistikám veřejných rozpočtů. Dále podává souhrnný 
přehled vývoje financí státních a veřejných rozpočtů, a to jak podle jednotlivých čtvrtletí, tak za celý 
rok 2008. Následuje podrobný komentář k vývoji příjmů a výdajů na úrovni spolkového státu, 
spolkových zemí a obcí. - Pozn. 
 
Rainer Kambeck, Heinz Gebhardt 
Politik mit leeren Kassen 
Politika s prázdnými pokladnami 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 21, S. 13 
Autoři upozorňují na protiklady, do kterých se v Německu dostává předvolební argumentace 
politických stran. Ukazují na aktuálních výsledcích odhadů daňových příjmů pro rok 2009, že stav 
veřejných rozpočtů neumožňuje další snižování daní a že si současná situace žádá naopak výrazné 
omezení rozpočtových výdajů. - Přetištěno z Financial Times Deutschland, Hamburk, 15. května 
2009. – Překlad viz toto číslo Informací Odborné knihovny MF. 
 
Jiří Kroupa 
Projekt JIM: jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů 
Veřejná správa, Sv. 2009, č. 9, s. 14-15 
Projekt JIM (termín realizace k 1.1.2014); sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní 
pojištění. Základní strategické cíle projektu JIM. Přínosy projektu, harmonogram projektu. 
 
by Paul Posner, Shin Kue Ryu and Ann Tkachenko 
Public-private partnerships: the relevance of budgeting 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru: význam rozpočtování 
OECD journal on budgeting, Vol. 9, (2009) No. 1, p. 49-74 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru k financování projektů v infrastruktuře v zemích OECD, 
jeho nástroje a formy; dopady PPP na rozdělování zdrojů; rozpočtové procesy a praktiky v rámci PPP. 
- Res. 
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The big sweat : government debt 
Velká dřina : vládní dluh 
The Economist, Vol. 391, (2009) No. 8635, p. 69-71 
Problémy bank a recese způsobily značný nárůst veřejného dluhu v bohatých zemích. Otázkou je, 
nakolik větší zadlužení poškodí hospodářský růst a úvěruschopnost vlád ze střednědobého hlediska.    
A zda vlády budou schopny zmírnit své dluhové břemeno jen samotnou rozpočtovou disciplínou, nebo 
zda budou v pokušení uchýlit se k inflaci, či zda nebudou nuceny vyhlásit platební neschopnost.         
K vyhodnocení těchto rizik slouží pohled na krize z minula, finanční trhy současnosti a nadčasovou 
aritmetiku dluhů. 
 
by Barry Anderson 
The changing role of parliament in the budget process 
Měnící se úloha parlamentu v rozpočtovém procesu 
OECD journal on budgeting, Vol. 9, (2009) No. 1, p. 37-47 
K tomu, aby se zákonodárné sbory mohly konstruktivně účastnit na sestavování rozpočtu, potřebují 
spolehlivé objektivní informace. V článku se rozebírá význam nezávislého rozpočtového útvaru          
v rámci zákonodárného sboru pro rozšíření role parlamentu v rozpočtovém procesu a možnosti povolat 
ministry k zodpovědnosti. - Pozn. -- Res. 
 
Eduard Komárek 
Změny příjmů a výdajů veřejných rozpočtů 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 5, s. 12-18 
Státní rozpočet ČR pro rok 2009 pod tlakem ekonomické krize, vazby státního rozpočtu, rozpočtová 
pravidla ÚSC. Postup vypracování rozpočtu, vodítko pro posouzení změn příjmů a výdajů, opatření ke 
zmírnění nepříznivých trendů. Vázání výdajů. Daňové příjmy krajů a ÚSC. Sledování výnosů 
jednotlivých daní. Přehled variant základních ukazatelů státního rozpočtu po opatřeních vlády. 
 
Změny v rozpočtových pravidlech územních rozpočtů : od 1. dubna 2009 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, 2009, č. 1, s. 14-31 
K zákonu č. 477/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Přehled nejdůležitějších 
změn a doplnění (s komentářem). 
 

Životní prostředí 
 
zpracovala Hana Kolářová 
Bilance: ekologická politika 2007-2009 
Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, Sv. 19, (2009) č. 6, s. 17-21 
Přehled konkrétních výsledků environmentální politiky v letech 2007-2009. - Zprac. z tiskové 
konference 5.5.2009 a podle mat. MŽP. -- K tématu viz přísp. Nová politika ochrany klimatu : shrnutí 
návrhu Politiky ochrany klimatu České republiky na s. 28-33. 
 
Kristián Slovák, Rado Baťo 
Emisie: obludný škandál 
Trend, Sv. 2009, č. 21, s. 24-25 
K nesrovnalostem a machinacím s emisními kvótami v SR. 
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Životní úroveň 
 
Kristina Kott, Sylvia Behrends 
Ausstattung mit Gebrauchsgütern und Wohnsituation privater Haushalte in Deutschland : 
Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 
Vybavení soukromých domácností v Německu spotřebním zbožím a jejich bytová situace : 
výsledky namátkového šetření příjmů a spotřeby v roce 2008 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 5, S. 449-473 
Příspěvek seznamuje s výsledky namátkového šetření příjmů a spotřeby soukromých domácností        
v Německu v roce 2008. Popisuje strukturu domácností, jejich vybavenost automobily, zábavní 
elektronikou, počítači, sportovními předměty a předměty pro domácnost. Dále zkoumá bytovou situaci 
různých skupin domácností a odvozuje závěry pro hodnocení dosažené životní úrovně. - Pozn. 
 
Thomas Stoelzel, Ulrich Hanke 
Gespaltene Gesellschaft 
Rozpolcená společnost 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 23, S. 8-9 
Hospodářská krize zvýrazňuje nerovnost v Německu, stručný přehled zajímavých čísel                        
o odvodech/majetku/důchodech občanů a nákladech státu spojených s financováním svých 
zaměstnanců, důchodců atd. - Překlad článku viz Informace Odborné knihovny MF č. 8/2009. 
 

Ostatní 
 
Christian Hunziker 
Abreißen statt sanieren? 
Demolice místo sanace? 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 93 (15.5.2009), S. 34 
Rozdílný pohled odborníků na ekonomickou ne/výhodnost sanace resp. demolice starší bytové 
zástavby v Německu (z padesátých a šedesátých let min. století). Příklady a poměry nákladů. 
 
Christiane Egert-Wienss 
Europawahl 2009 
Evropské volby 2009 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 4, S. 296-310 
Příspěvek se věnuje sedmým přímým volbám do Evropského parlamentu, které se konají v 27 
členských zemích EU ve dnech 4.6.-7.6.2009. Vysvětluje nejprve evropské a německé právní 
podklady pro přípravu a realizaci evropských voleb. Dále popisuje volební právo a volební postupy     
v Německu a uvádí porovnání s ostatními členskými státy EU. Přehledně též seznamuje s výsledky 
předchozích evropských voleb v roce 2004. - Pozn. 
 
Barbara Gillmann 
Preis für Studienkredite im Sinkflug - nun senkt auch NRW den Zins 
Cena za studijní úvěry klesá - úrok nyní snižuje i Severní Porýní-Vestfálsko 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 111 (15.6.2009), S. 19 
Trend zlevňování studijních úvěrů v Německu; hodnocení trhu studijních úvěrů. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
Divided by a common market : reforming finance: the EU’s proposals 
Rozděleni společným trhem : reforma financí: návrhy EU 
The Economist, No. 8638, July 4th 2009, p. 69 
 
Švédsko, které se prvního července ujalo předsednictví Evropské unie, je vzhledem ke svým 
zkušenostem s finančními problémy a následným oživením ideální zemí k řízení reformy evropského 
finančního systému. Vhod přichází i pověst Švédů jako vyrovnaných, chladnokrevně uvažujících lidí. 
V otázce regulace financí totiž EU zůstává ve dvou hlediscích hluboce rozpolcena. 

První je ideologické a týká se míry svobody, která by měla být trhům povolena. Staví proti sobě 
oslabenou a znepokojenou Británii, jejíž přitažlivost jako finančního centra zvyšovala v lepších časech 
její „lehká“ regulace, a země jako Francie a Německo, které mají pocit, že jejich dlouhodobá nedůvěra 
k volnému fungování trhů se ukázala jako oprávněná. „Řada lidí říká, že anglosaský model selhal,“ 
tvrdí osoba, zabývající se novými předpisy. „Nyní vidí šanci, jak jej pohřbít.“ Tvrdší předpisy mohou 
také vrátit Londýn k jeho soupeření s ostatními evropskými centry jako je Frankfurt nebo Paříž. 

Druhý předěl existuje mezi zeměmi, které chtějí, aby na velké přeshraniční banky dohlížel jednotný 
evropský dozorčí orgán, a těmi, které si přejí, aby tyto banky zůstaly pod kontrolou domácích 
regulátorů. Otázka kompetencí tvoří podstatu problémů Evropy. Její banky působí převážně na trhu 
bez hranic, ale důkladně jsou často sledovány jen doma.  

18. a 19. června se evropští představitelé dohodli na založení Evropského výboru pro systémová 
rizika, který by měl varovat před nakupením rizik, a na vytvoření nových evropských dozorčích úřadů, 
které by sledovaly velké přeshraniční finanční instituce. Příslib vzniku nových evropských úřadů 
uvítali zastánci centralizované regulace jako vítězství nad Británií. Francouzský prezident Nicolas 
Sarkozy označil souhlas Británie s jejich zřízením za „naprostou změnu v anglosaské strategii“ 
finanční regulace. 

Nové struktury nemusí splnit očekávání. Například výbor pro rizika disponuje jen silou svého hlasu. 
V dobrých časech mohou být jeho varování ignorována a v době krize možná bude muset být zticha, 
aby nevyvolal paniku. Navíc bude pravděpodobně dublovat práci nového Výboru pro finanční 
stabilitu, mezinárodní organizace, která se poprvé sešla 26. a 27. června. 

Kompetence nových dozorčích úřadů jsou rovněž ochromené. Nemohou nutit země k ničemu, co by 
mohlo stát peníze (v hantýrce se tomu říká „sdílení břemena“), např. pokud jde o podporu bank větším 
kapitálem. Nemohou ani řádně ukončit činnost přeshraničních bank tak, aby se zajistila ochrana všech 
vkladatelů, což by bylo zapotřebí, aby si země už nemohly při krachu velkých bank jednoduše 
přivlastnit, čeho se jim zachce. Je nebezpečí, že národní orgány dohledu v Evropě by nakonec klidně 
mohly ignorovat nové úřady a spíš vytvářet bariéry pro vstup zahraničních bank. „Budeme-li trvat na 
národním dohledu, skončíme u národních bank,“ říká Dirk Schoenmaker z Duisenberské školy financí.  

Další velký regulatorní návrh, který v poslední době vzešel z Evropy, budí ještě menší důvěru. 
Evropská komise navrhla těžkopádnou regulaci zajištěných fondů a firem privátního kapitálu. Princip, 
aby všechny důležité instituce byly podchyceny regulatorní sítí, je správný. Ale Komise tím, že zavádí 
pravidla pro poskytování informací a limity pro půjčky, neobratně hází zajištěné fondy a firmy 
privátního kapitálu „do jednoho pytle“. Švédsko si je dobře vědomo tohoto problému a pravděpodobně 
se postará o to, aby byl konečný výsledek přijatelný pro obě odvětví. Ale zaměření pozornosti na 
manažery alternativních investic, kteří k finanční krizi přispěli jen málo, svědčí o tom, že cílem 
nových pravidel je uspokojit domácí publikum. 

Existuje i další nebezpečí. Obecně se kola evropské politiky otáčejí pomalu. Návrhy týkající se 
derivátů a platů bankéřů byly již dvakrát odloženy, pravidla ohledně bankovního kapitálu určitě 
nebudou dojednána dříve než v příštím roce. Než se Evropa dohodne na souboru společných pravidel, 
mnoho zemí již bude mít přepracována svoje vlastní. 
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Například britský Úřad pro finanční služby již navrhl opatření, která by přiměla pobočky velkých bank 
působících v Británii k navýšení kapitálu. Rovněž chce využít mezeru v evropském právu, která mu 
umožňuje vznášet na místní pobočky evropských bank požadavky ohledně likvidity. Dá se říci, že 
takové kroky podrývají princip jednotného evropského trhu v bankovnictví. 

Odstředivé síly 

Národní vlády zachraňovaly své banky výměnou za explicitní nebo nevyslovený slib zachování půjček 
pro malé podniky na domovských trzích (i když některé podporovaly poskytování dalších půjček 
v problémových východoevropských a pobaltských zemích). Zdá se, že i úřad Evropské komise pro 
hospodářskou soutěž, který sleduje poskytování pomoci, bezděčně přispívá k fragmentaci. Prezident 
Deutsche Bundesbank si nedávno stěžoval, že úřad nutí banky zaměřovat své půjčky a zadlužování na 
domácí trhy, což Evropská komise ostře popřela. Ti, kteří nejvíce chtějí reformovat evropské finance, 
mohou nakonec zjistit, že jejich hlavním hříchem je liknavost. Zatímco totiž pracují na nových 
pravidlech, rozpadá se jim trh, který chtějí regulovat, před očima. 

Zpracovala  Mgr. M. Tichá 

 

Rainer Kambeck, Heinz Gebhardt 
Politik mit leeren Kassen 
Politika s prázdnými pokladnami 
Auszüge aus Presseartikeln, 19. Mai 2009, Nr. 21, S. 13 
 
Podle nově zveřejněných daňových odhadů bude muset spolkový stát, spolkové země a obce 
v Německu korigovat plánovanou výši daňových příjmů a jen v tomto roce akceptovat pokles příjmů   
o 45 mld. eur. Do roku 2013 chybí celkem 316 mld. eur. 

Je třeba říci, že na pozadí globální recese tato revize daňových příjmů velkým překvapením není. Za 
prvních šest měsíců roku 2009 bylo třeba korigovat odhadovaný hospodářský růst z + 0,2 % na – 6 %, 
což se pochopitelně odráží i ve výši očekávaných daňových příjmů. Pouze z důvodu prudkého poklesu 
konjunktury bude v tomto roce zaplaceno na daních o cca 35 mld. eur méně. K tomu je třeba připočítat 
dalších 10 mld. eur, které jsou výsledkem daňových úlev v rámci konjunkturálních balíčků a rovněž 
návratu k dřívějšímu systému paušálů pro pendlery.  

Je samozřejmé, že již na přelomu roku 2008/2009 nebylo pochyb o tom, že rok 2009 bude rokem 
„špatných zpráv“ – nicméně rozsah a závažnost problémů bylo možno odhadnout jen v hrubých 
rysech. V oblasti finanční politiky je po zveřejnění očekávané výše daňových příjmů zřejmé, s čím lze 
počítat. V této souvislosti je třeba spolkovou vládu pochválit za její opatrnost a střízlivost při 
vypracovávání odhadů konjunkturálního vývoje pro rok 2009, neboť volila spíše méně příznivé 
hodnoty v možném spektru. Tyto údaje poté tvořily hlavní podklady pro pracovní skupinu zabývající 
se daňovými odhady. Lze tudíž předpokládat, že se minimalizovalo riziko, že by mohlo být ještě hůře, 
než se nyní očekává. Je ovšem třeba počítat nejen s riziky na straně příjmů, ale zohlednit i značná 
rizika spojená s nárůstem výdajů. Odhlédneme-li od nevyhnutelného nárůstu sociálních výdajů jakožto 
doprovodného jevu každé krize, který je takto – coby automatický stabilizátor konjunktury – též 
akceptován, je třeba počítat především s možnou zátěží spojenou s fondem na záchranu bank SoFFin. 
Napětí mezi klesajícími příjmy a stoupajícími výdaji, jak je naposledy demonstrováno v daňovém 
odhadu, vypovídá o ztrátě iluzí.  

Nicméně politici v rámci nadcházejících volebních klání nemají příliš chuti důsledky této skutečnosti 
v celé závažnosti probírat. Zatímco na jedné straně politického spektra se hlásá snižování daní (FDP, 
CSU), nebo se o něm alespoň diskutuje (CDU), na druhé straně se zelení či levicově orientované 
strany snaží o miliardové dodatečné výdaje, pro které chybí finanční zdroje. Sociální demokraté 
zahrnuli do svého programu obojí: snižování daní na dolní příjmové hranici a zvyšování daní              
u vysokých příjmů. Vzhledem k tomu, že počet osob na dolní hranici příjmů je větší než počet těch, 
kteří mají příjmy vysoké, je i v tomto návrhu obsaženo dodatečné zadlužení. Volební sliby jsou            
i přesto cenné, neboť umožňují občanům získat téměř dokonalý přehled o základních ideologických 
východiscích a programových preferencích jednotlivých stran. Do té míry též plní svůj účel – 
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pomáhají voličům při rozhodování. Je však třeba vědět, že tyto aktuálně diskutované programy 
neodpovídají reálným možnostem, které pro svoje jednání a rozhodování má současná vládní koalice.   

Až dosud se žádné spolkové vládě nepodařilo se nadlouho odpoutat od omezení, vyplývajících 
z ekonomické reality. Takzvaná rozpočtová restrikce – formule, předpisující vyrovnanost příjmů a 
výdajů – není žádnou modelovou fikcí. Je reálná, i když se zdá, že zadlužování je po určitou dobu 
možné a dovoluje tento základní požadavek rozpočtového hospodaření přehlížet. Jakmile se hranice 
možného zadlužení přiblíží na dosah (nemluvě o porušení limitů, které si vláda sama stanovila, 
například v rámci Paktu stability a růstu), nelze již ekonomickému tlaku dále uhýbat. 

Při realistickém uvažování je zřejmé, že z dnešního pohledu není žádný prostor pro další daňové úlevy 
pro občany. V důsledku nulového hospodářského růstu a v důsledku enormního nového zadlužení by 
snižování daní připadalo v úvahu jen tehdy, pokud by bylo možné počítat s úsporami na straně výdajů. 

Na druhé straně současná hospodářská situace a minimální pravděpodobnost oživení konjunktury 
neumožňují zopakovat pokus uvést veřejné rozpočty do pořádku cestou zvýšení daní – tak jak tomu 
bylo na počátku legislativního období, které se nyní uzavírá. Žádná spolková vláda nepodstoupí riziko, 
že by v samém zárodku potlačila tolik očekávané hospodářské oživení.  

Nevyhnutelná konsolidace státních financí je ze střednědobého pohledu možná jen tehdy, dojde-li 
k důslednému přizpůsobení výdajů. Jen pokud se podaří omezit celkové výdaje státu na všech 
úrovních (včetně sociálního pojištění) a jen pokud dojde k nastavení jasných priorit ve prospěch 
investic, pak lze usilovat o to, aby se v důsledku našich dnešních kroků ještě dále nezvyšovala zátěž 
budoucích generací.  

Oč energičtěji přitom budeme odbourávat nepotřebné subvence, o to dříve – i v podmínkách krize – 
vznikne potřebný prostor pro formování finanční politiky (například k tomu, abychom  se v budoucnu 
vyhnuli skrytému zvyšování daní cestou tvrdé daňové progrese).  

Zpracovala Ing. K. Gubová 

 

Donata Riedel 
Steinbrück macht Tempo im Kampf gegen Steueroasen 
Steinbrück zrychluje v boji proti daňovým oázám 
Handelsblatt, 2. Juli 2009, Nr. 124, S. 3 
 
Spolkový ministr financí P. Steinbrück chce využít možností nového zákona k potírání daňového 
úniku ještě před spolkovými volbami (27. září 2009); po mnoha týdnech byl návrh zákona 
odsouhlasen finančním výborem, takže jeho schválení Spolkovým sněmem už nestojí nic v cestě. 

Tímto zákonem chce Steinbrück přinutit daňové oázy, aby vůči Německu aplikovaly standard OECD 
ke vzájemné výměně informací o daňových deliktech. Státy G20 se v dubnu po nátlaku kancléřky 
Merkelové a francouzského prezidenta Sarkozyho shodly na celosvětovém prosazení standardu 
OECD. Na nedávné konferenci v Berlíně (iniciované mj. i Steinbrückem) se státy OECD poprvé 
usnesly na společném postupu proti daňovým oázám - tomu by mělo sloužit i dobře propracované 
sankční instrumentárium, v němž figuruje zvýšení daní, znevýhodňující účetnictví pro podezřelé 
podniky či přísné zveřejňovací povinnosti pro banky.  

Také Švýcarsko, Rakousko, Belgie a Lucembursko, které se nechtěly standardu OECD úplně podvolit 
a jsou zatím na „šedé listině“ organizace průmyslových zemí, s postupem souhlasily.  

Německý zákon předpokládá, že soukromé osoby a podniky, které obchodují s nekooperujícími státy 
či netransparentními finančními centry, budou muset fiskálu poskytovat obsáhlé informace*. Při 
nedodržení stanovené povinnosti se na tyto uváděné obchody podniků vztahuje omezení v odpočtu 
ztrát, soukromým osobám s ročním příjmem nad 500 000 € se prodlužuje doba uchovávání daňových 
podkladů, navíc od nich fiskál může požadovat čestné prohlášení. Nové povinnosti však budou platit 
pouze tehdy, budou-li stanoveny vládním nařízením pro každý jednotlivý nespolupracující stát.  
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Cílem sankcí, které se přímo dotýkají daňových poplatníků v Německu, je zvýšit tlak na daňové oázy: 
spolková vláda chce prostřednictvím nespokojených německých obchodních partnerů prosadit a 
zdůraznit své požadavky - především vůči Švýcarsku. Sankce má být automaticky ukončena 
v okamžiku, jakmile příslušný stát uzavře s Německem dohodu o dvojím zdanění.  

Že je nepřímý tlak účinný, potvrdil nedávno švýcarský ministr financí H.-R. Merz, jehož kontaktovali 
významní švýcarští průmyslníci „s naléhavým přáním, aby bylo upuštěno od výhrad vůči standardu 
OECD“. 

Podle OECD došlo k posunu ve věci daňových rájů právě na vrcholném setkání G20: země jako 
Švýcarsko, Rakousko a Lucembursko nyní po celém světě jednají se zeměmi, které standard dodržují 
(např. Německo, Francie), aby jej zapracovaly do příslušných daňových smluv. Belgie má písemnou 
záruku od 48 zemí, že chtějí stávající smlouvy doplnit o článek 26 OECD-MA [OECD-Model 
Agreement], smlouvu s Německem a Francií podepsala Belgie nedávno. Jednání se Švýcarskem 
probíhala konstruktivně, v plánu jsou i další jednání v červenci. Smlouvu o informační výměně 
podepsalo Německo a Francie s ostrovem Man, a také s Jersey a Guernsey. Dokonce i Bermudy nyní 
usilují o to stát se seriózním finančním centrem podle mezinárodního standardu. 

 

* Podrobný komentář k sankcím podle německého zákona o boji proti daňovému úniku přináší 
příspěvek v čas. Betrieb, 2009, Heft 25, S. 1314-1317, který současně zákon posuzuje v kontextu  
ústavního a evropského práva. 

Zpracovala M. Beránková 
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