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Vážení čtenáři, 
 

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

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

Informace  s tímto přehledem  vycházejí  1x měsíčně  a 
jsou  pro  Vás  dostupné  v tištěné  podobě  na  sekretariátech 
odborů  a  v elektronické  podobě  včetně  archivu  na 
intranetových  a  internetových  stránkách Odborné  knihovny 
MF.  

 
V  tomto  čísle  jsou  z českých  titulů  podchycena 

např.  témata: obec  jako poplatník  i  jako příjemce daňového 
výnosu, forenzní audit v obci, právo na nahlížení do daňového 
spisu,  aplikace  komunitárních  směrnic  správcem  daně, 
centrální systém účetních  informací státu  (CSÚIS) a úvěrové 
deriváty.  

 
Ze  zahraničních  zdrojů  upozorňujeme  např.  na  články: 
zákon  o  rentě  z vlastního  bydlení,  spolkový  platový  zákon, 
komunální  finance  v Německu  (2005‐2008),  střední  stav 
v Německu  (posouzení  na  bázi  úředních  dat  daňové 
statistiky), daň z obratu a bankovní služby, rozbor německého 
daňového  systému  z hlediska  významu  daní  závislých  a 
nezávislých  na  výnosu,  Riestrův  důchod,  zákonná  úprava 
manažerských platů v Německu, boj proti prodlení s platbou 
v obchodním  styku  (návrh  reformy  evropské  směrnice),  
ročenka  bankovní  statistiky  v Rakousku  za  rok  2008, model 
kapitalismu  praktikovaného  v severských  zemích,  ochrana 
finančních  trhů  a  aktualizace  Vzorové  smlouvy  OECD           
v r. 2008. 

 
V další  části  Informací  Vám  nabízíme  překlady 

z německého  a  britského  tisku:  Krátká  práce  přijde  na 
jedenáct  miliard  eur,  Spolková  banka  kárá  za  odklon  od 
reformních  opatření  a  HDP  je  špatným  měřítkem  rozvoje.
  

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

 
  Mgr. A. Sahánková 

VO 303 
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AKTUALITY 
 
 
 
Periodika  
 
Psychologie pro praxi 
Předchozí název: Psychologie v ekonomické 
praxi 
 
Časopis otiskuje původní,  jinde nepublikované 
práce  z oblasti  psychologické  teorie, 
metodologie,  výzkumu  a  praxe.  Časopis  se 
otevírá  větší  šíři  témat  a  zahrnuje  další 
aplikované psychologické obory,  což odpovídá 
nejen vývoji psychologie na Karlově univerzitě, 
ale též trendu zájmu společnosti. 
Vyd.:  Praha, Karolinum 2009 – 
Periodicita: 2x ročně dvojčíslo 
 
 
Nová sektorová analýza  od ČEKIA 
(Česká kapitálová informační agentura, a.s.) 
 
Výroba pryžových a plastových výrobků : srpen 
2009 
 
Studie Výroba pryžových a plastových výrobků 
je  dle  Odvětvové  klasifikace  ekonomických 
činností  (OKEČ)  věnována  OKEČ  25  (Výroba 
pryžových  a  plastových  výrobků).  Dokument 
hodnotí  postavení  daného  segmentu  v  rámci 
české  ekonomiky  (součástí  je  rozbor  vývoje 
základních ekonomických charakteristik, popis 
podnikatelské základny a vlastnické struktury), 
stejně jako prostředí, ve kterém odvětví působí 
(nechybí  vymezení  aktuálního  legislativního 
rámce,  přehled  základních  podpůrných 
prostředků  ze  strany  EU  a  ČR,  které mohou 
subjekty  ze  sektoru  využívat),  a  dále  vývoj 
produkce  vybraných  komodit  v  oblasti 
gumárenského  a  plastikářského  průmyslu 
(detailně  je  pozornost  věnována  výrobním 
charakteristikám v OKEČ 25.1 a 25.2). V  rámci 
analýzy jsou také identifikováni hlavní hráči na 
trhu  a  dokument  rovněž  obsahuje  vývoj 
finančních  poměrových  ukazatelů  sektoru, 
potažmo  jednotlivých  firem  (ukazatele 
likvidity,  aktivity,  rentability  a  zadluženosti). 
Studie  je  uzavřena  shrnutím  základních 
vývojových  trendů  s  identifikací  perspektiv 
odvětví  a  SWOT  analýzou  sektoru                      
v podmínkách ČR. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Media Monitoringy 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven  speciální  monitoring  na  téma  Státní 
bankrot, který naleznete v sekci Monitoring médií a 
na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
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Daně 
 
Bernd Meyer, Jochen Ball 
 (Zweifelhafte) Zweifelsfragen zu § 7g EStG : Ansichten und Einsichten der Finanzverwaltung 
im BMF-Schreiben v. 8.5.2009, FR 2009, 680 
 (Podezřelé) sporné otázky k § 7g zákona o dani z příjmů : názory a náhledy finanční správy       
v přípisu Spolkového ministerstva financí z 8.5.2009, FR 2009, 680 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 14, S. 641-653 
Uvedený příspěvek vyjadřuje stanovisko autorů k výkladu finanční správy v Německu k vybraným 
normám § 7g zákona o dani z příjmů (EStG), jak je uvádí přípis Spolkového ministerstva financí ze 
dne 8.5.2009. Úprava se týká možnosti odpočtu až 40 % očekávaných pořizovacích nákladů na 
budoucí investice od zisku a tím i daňových úspor pro malé a střední podniky. - Pozn. 
 
Christian Funke 
Abholfälle mit später nachgelagerter Warenbewegung : eine innergemeinschaftliche Lieferung 
oder Ausfuhrlieferung für den Veräußerer? 
Případy vyzvednutí s pozdějším následným pohybem zboží : dodávka v rámci EU nebo vývozní 
dodávka pro prodejce? 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 13, S. 433-446 
Příspěvek rozebírá problematiku obratového zdanění v případě vyzvednutí a pozdějšího následného 
pohybu zboží (tzv. "odpočívající" zásilky), a to jak pro dodávky v rámci vnitřního trhu Evropské unie, 
tak i pro vývozní dodávky pro prodejce. Na příkladech z praxe probírá  konkrétní otázky spojené         
s odloženým získáním moci k disponování a s tím souvisejícími daňovými otázkami. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Co je třeba ještě vědět o osobách identifikovaných k dani 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 13, s. 17-20 
Další informace o podmínkách pro registraci osob identifikovaných k dani, které přinesla novela 
zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2009 (zákon č. 302/2008 Sb.). Jak postupovat při 
registraci, přeregistrace osoby identifikované k dani za plátce daně, přiznávání daně osobou 
identifikovanou k dani, přiznávání daně při pořízení zboží z jiného členského státu a při poskytnutí 
služby, správa DPH, zrušení registrace osoby identifikované k dani. Doplněno příkladem. 
 
Katarína Dobešová 
Daňový režim částek vynakládaných zaměstnavatelem na vzdělávání zaměstnanců a jejich 
rodinných příslušníků 
Práce a mzda, Sv. 57, (2009) č. 6, s. 9-15 
K upřesněným podmínkám pro posuzování daňového režimu částek vynakládaných zaměstnavatelem 
na odborný rozvoj zaměstnanců a na rekvalifikace dle zákona č. 2/2009 Sb. Definice pojmu "odborný 
rozvoj" a pojmu "rekvalifikace" ve zvláštních předpisech, zásadní rozdíl mezi prohlubováním a 
zvyšováním kvalifikace, daňový režim částek vynakládaných na odborný rozvoj a na rekvalifikaci      
v uplynulém roce, odborný rozvoj zaměstnanců a rekvalifikace od r. 2009, nepeněžní plnění 
spočívající v možnosti použití vzdělávacích zařízení, daňový režim výdajů (nákladů) na straně 
zaměstnavatelů, daňová úprava v oblasti péče o předškolní děti zaměstnanců apod. Problematika je 
ilustrována na příkladech. 
 
Die neue Erbschaftsteuer : Übersicht zu den Neuregelungen ab 1. Januar 2009 
Nová dědická daň : přehled nové úpravy platné od 1. ledna 2009 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 1, S. 39-44 
Příspěvek seznamuje s novou úpravou daně dědické a darovací a oceňovacího práva v Německu 
(Erbschaftsteuerreformgesetz), která vstoupila v platnost k 1.1.2009. Nové normy zohledňují námitky 
obsažené v rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze 7.11.2006. Oceňování různých druhů majetku 
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se bude realizovat jednotně na základě aktuální ceny na trhu, zvýhodňuje se nejbližší rodina a 
usnadňuje se nástupnická posloupnost v podnicích. - Pozn. 
 
Markus Heintzen 
Die Neufassung des § 42 AO und ihre Bedeutung für grenzüberschreitende Gestaltungen 
Novela § 42 Odvodního řádu a její význam pro přeshraniční daňové plánování 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 13, S. 599-606 
Příspěvek rozebírá nové znění právní úpravy § 42 Odvodního řádu (prostřednictvím daňového zákona 
2008) a vysvětluje evropský a internacionální kontext této normy. Stručně představuje vývoj 
přeshraničního zdanění, pojem zneužití a vztah § 42 OŘ k zvláštním předpisům týkajícím se boje proti 
zneužití smluv o dvojím zdanění a na dvou praktických příkladech vysvětluje novou úpravu. - Pozn. 
 
Zdeněk Burda 
Dvojí zdanění jednoho příjmu? 
Daňový expert, Sv. 5, (2009) č. 3, s. 2-8 
K problematice "dvojího" zdanění z pohledu daňového poplatníka, správce daně i soudu. Autor na 
příkladech ukazuje případy dvojího zdanění jednoho příjmu, poukazuje na rozdílné postupy správců 
daně a připojuje několik judikátů. V závěru uvádí, že dostatečná ochrana před možným nezákonným 
postupem správce daně v popisované oblasti dvojího zdanění zatím chybí. - K tématu viz čl. na s. 9-11 
s názvem Další zkušenosti s "Dvojím zdaněním jednoho příjmu?". 
 
Ergebnisse der steuerlichen Betriebsprüfung 2008 : Auswertung der Ländermeldungen zu den 
verwalteten Besitz-, Verkehr- und Gewerbesteuern 
Výsledky daňové revize podniků 2008 : zhodnocení hlášení spolkových zemí k dani majetkové, 
dani z obratu a dani živnostenské 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 6, S. 43-47 
Příspěvek seznamuje s výsledky podnikového daňového auditu u daní spravovaných spolkovými 
zeměmi (z majetku, z obratu a živnostenské daně) za rok 2008. Výsledkem práce 13 337 auditorů       
u 210 636 podniků (2,5 %) byl dodatečný daňový příjem ve výši 17,8 mld. eur. 
 
Ulrich Prinz 
Finanzierungsfreiheit im Steuerrecht - Plädoyer für einen wichtigen Systemgrundsatz 
Svoboda financování v daňovém právu - obhajoba důležitého systémového pravidla 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 13, S. 593-599 
Autor upozorňuje, že zejména v krizové době je nezbytné dbát na konktrétní zákonné vymezení 
"zásady svobody financování" při optimálním daňovém plánování v podniku. Probírá problematiku 
"daňové citlivosti" finančních nákladů a finanční neutrality zdanění z pohledu ekonomické 
efektivnosti podniku. Dokládá důležitost zohlednění všech hledisek - účetních, podnikové ekonomiky 
i obchodního práva, nikoli jen pouhých daňových výhod. - Pozn. 
 
Daniel Schönwitz, Stefan Hajek, Andreas Toller 
Gefährliche Fracht : Steuerparadies 
Nebezpečný náklad : daňový ráj 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 30, S. 80-83 
Tisíce Němců se snaží dostat do bezpečí černé peníze uložené v daňových oázách dříve,  než tam bude 
zrušeno bankovní tajemství (podle odhadů mají Němci na kontech ve Švýcarsku 175 mld. eur).          
V příspěvku se vysvětluje, proč je pro tyto daňové hříšníky lepší přiznat se fiskálu k daňovému úniku, 
než se snažit riskantními a zastíracími manévry peníze zachránit - např. pašováním peněz ze 
Švýcarska, Lucemburska atd. v různých úkrytech. 
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Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz) : 
vom 29. Juli 2009 
Zákon o boji proti daňovému úniku : z 29. července 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 48, S. 2302-2304 
Znění zákona o boji proti daňovému úniku z 29. července 2009 (Německo). V rámci boje proti 
daňovým podvodům a daňovému úniku zpřísňuje povinnost spoluúčasti a dokazovací povinnost pro 
obchodní vztahy se zeměmi, které nedodržují standardy OECD ohledně výměny informací v daňových 
záležitostech. 
 
Gerd Höhler 
Haie mit provozierend niedrigem Einkommen 
Žraloci s provokativně nízkým příjmem 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 147 (4.8.2009), S. 5 
Vyhlášení boje daňovým hříšníkům v Řecku; propad daňových příjmů, stínová ekonomika v rozsahu 
1/3 HDP. - Překlad viz Informace Odborné knihovny MF č. 11/2009. 
 
In their sights : American tax policy in Asia 
Jejich cíle : americká daňová politika v Asii 
The Economist, Vol. 392, (2009) No. 8641, p. 67-68 
USA se ve snaze získat další daňové příjmy, které by financovaly velké výdajové plány, zaměřují na 
občany a firmy žijící a působící v zahraničí. Tvrdší přístup vyvolává znepokojení především v Asii, 
kde jsou nízké daňové sazby. Ty jsou pro Asii nástrojem růstu, ale podle amerických představitelů 
svádějí k daňovým únikům. Např.  jednotlivce  čekají přísné pokuty, jestliže nepodají přiznání k účtům 
v zahraničních bankách, na kterých mají více než 10 000 USD. Další návrh se týká osvobození 
podniků od placení daní ze zahraničních výdělků jen v případě, že tyto zisky budou repatriovány. 
 
Katharina Kort 
Italien amnestiert Steuerflüchtlinge 
Amnestie daňového úniku v Itálii 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 135 (17.-19.7.2009), S. 5 
Krátce k plánované daňové amnestii v Itálii, která umožní daňovým hříšníkům převést domů a přiznat 
majetek utajený v cizině (Monako, Lichtenštejnsko atd.) za "odpustkovou" daň ve výši pouhých pěti 
procent. Na peníze uložené v zemích EU se povinnost převodu vztahovat nebude, bude však nutné je 
deklarovat. Po amnestii vyhlášené od září roku 2009 do dubna roku 2010 se na nepřiznaný majetek      
v cizině budou vztahovat vysoké finanční tresty - místo dosavadních 5-25 procent bude uplatňována 
sazba v rozmezí 10-50 procent. 
 
Zdeněk Kuneš 
Jak zjistit správnou sazbu DPH? 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 14-15, s. 27-31 
Stručný přehled změn sazeb daně, které přinesly novely zákona o dani z přidané hodnoty (k 1. lednu a 
k 1. dubnu 2009). Jedná se např. o změny v sazbách daně u knih, u palivového dřeva, u sběru a 
přepravy komunálního odpadu, u sportovních služeb aj. 
 
Viktor Šmejkal 
K aplikaci komunitárních směrnic správcem daně 
Daně a finance, Sv. 17, (2009) č. 7-8, s. 3-14 
Diskusní příspěvek o povinnosti správce daně posuzovat slučitelnost zákona s komunitárním právem 
(jako celkem, včetně směrnic) a v případě, že dospěje k závěru o neslučitelnosti, o povinnosti 
neaplikovat zákon a postupovat při stanovení daně podle komunitárního práva. Problematika je 
ilustrována na rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (ze dne 19.7.2007, čj.15 Ca 184/2006-42). 
- Pozn. 
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H. Krabbe 
Legal remedies in the German tax system 
Opravné prostředky v německém daňovém systému 
European taxation, Vol. 49, (2009) No. 6, p. 305-308 
Popis systému správního řízení, soudního řízení a odvolání týkajících se rozhodnutí finančních úřadů   
v Německu. - Res. -- Stejné problematiky ve vztahu k daňovému systému Itálie a Velké Británie se 
týkají další dva články na s. 309-325. 
 
Henning Krumrey 
Mehr Mut, mehr netto 
Více odvahy, více čistého 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 27, S. 22-23 
Daňová politika politických stran v Německu v předvolebním období. Daňové tarify pro nízké, střední 
a vyšší příjmy v reformních návrzích CDU/CSU a SPD. 
 
Georg von Streit, Ralph Korf 
Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten in der Rechtsprechung des EuGH und 
des BFH zum Mehrwertsteuerrecht 
Zneužití právních možností daňové úpravy v judikatuře Evropského soudního dvora a 
Spolkového finančního dvora v právu daně z přidané hodnoty 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 15, S. 509-524 
V rámci diskuse o sjednocení právní úpravy DPH v EU a v souvislosti se snahami o maximální 
transparentnost a přesnost této evropské právní úpravy se autoři zaměřují na problematiku zneužití 
daňové úpravy. Dokládají, že dosud neexistuje systematický a jednotný výklad zneužití a že daňová 
správa tuto výtku může využít v případech, kdy není z fiskálních důvodů spokojena s předloženým 
daňovým přiznáním poplatníka. - Pozn. 
 
Damian Czudek, Kristýna Chalupecká 
Nahlížení do daňového spisu jako projev práva na informace a s tím související nástin změn       
v připravovaném daňovém řádu 
Daně a finance, Sv. 17, (2009) č. 7-8, s. 15-19 
Právo na nahlížení do daňového spisu, realizace faktického nahlížení do daňového spisu, omezení 
práva, problematické momenty úpravy nahlížení do spisu a jejich budoucí možné řešení. Právo na 
informace z evidence daní. - Pozn. 
 
Ju. A. Levin 
O nalogovom regulirovanii rynka žiloj nedvižimosti 
O daňové regulaci trhu obytných nemovitostí 
Finansy, Sv. 2009, No. 6, s. 46-49 
Stávající systém zdanění nemovitostí v Rusku a jeho problémy; diskuse o zavedení jednotné daně       
z nemovitostí, zdůvodnění potřeby takového postupu; metody oceňování nemovitostí pro daňové 
účely; postupy uplatňované ve vyspělých zemích. 
 
Jiří Kroupa 
Obec jako daňový subjekt versus obec jako příjemce daňového výnosu : nález Ústavního soudu 
IV. ÚS 1434/08 
Veřejná správa, Sv. 2009, č. 13, s. 14-15 
K nálezu Ústavního soudu, který se věnuje otázce penalizace obce v souvislosti s doměřením daně při 
paralelním postavení obce jako poplatníka i příjemce daňového výnosu. 
 
Pavel Běhounek 
Protikrizové novely 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2009, č. 15, rubrika 1, s. 1-14 
Podrobně o změnách v zákoně o daních z příjmů v souvislosti s finanční krizí, stručně pak k novelám 
zákona o rezervách, obchodního zákoníku a zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí. 
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Holger Alich 
Rechnung ohne Wirt gemacht 
Účet bez hostinského 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 137 (21.7.2009), S. 3 
Zavedení snížené sazby DPH (z 19,6 na 5,5 procenta) pro francouzské restaurace a hotely od 1.7.2009. 
 
Brian J. Arnold 
The 2008 update of the OECD Model : an introduction 
Aktualizace Vzorové smlouvy OECD v r. 2008 : úvod 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 5 - 6, p. 178-182 
Seznámení se změnami, které byly provedeny v rámci aktualizace Vzorové smlouvy OECD, např. 
týkajícími se článku 4 (sídlo), článku 5 (stálá provozovna alternativních služeb), článku 7 (rozdělení 
zisku mezi stálé provozovny), článku 12 (licenční poplatky) aj. - Pozn. -- K problematice aktualizace 
Vzorové smlouvy viz i další články na s. 183-224. 
 
Ulli A. Konrad 
The common consolidated corporate tax base in the European Union 
Společný konsolidovaný základ korporační daně v Evropské unii 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 5 - 6, p. 252-256 
Shrnutí závěrů ze semináře IFA/EU, který se konal ke konsolidovanému základu daně v rámci 
kongresu IFA v r. 2008 v Bruselu; složité hledání řešení, administrativní a politické potíže s přijetím 
CCCTB v EU. - Pozn. -- Res. 
 
Untersuchung des deutschen Steuersystems im Hinblick auf die Gewichtung von 
ertragsabhängigen und ertragsunabhängigen Steuern 
Rozbor německého daňového systému z hlediska významu daní závislých na výnosu a daní na 
výnosu nezávislých 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 1, S. 67-76 
Příspěvek představuje hlavní výsledky expertízy zaměřené na otázku váhy daní závislých na výnosech 
a daní na výnosech nezávislých v daňovém systému. Dokládá, že z mezinárodního srovnání (v rámci 
zemí OECD) nelze odvodit žádnou zcela přesvědčivou kombinaci obou druhů daní a ani                       
z teoretického hlediska neexistuje optimální kombinace. - Pozn. 
 
Marie Prochásková 
Výběr cel a daní v 1. pololetí 2009 
Clo-douane, Sv. 43, (2009) č. 7-8, s. 6-7 
Celní a daňové příjmy ČR za 1. pololetí 2009; celkové inkaso vnitrostátní spotřební daně, 
ekologických daní, struktura příjmů z dovozů, příjmy dělené správy, daňové vratky atd. 
 
Rüdiger Philipowski 
Welche Leistungen einer Kreditfabrik sind steuerfrei? 
Jaké výkony "továrny na úvěry" jsou osvobozeny od daní? 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 14, S. 469-476 
Autor se zabývá problematikou obratového zdanění u těch výkonů, které jsou v rámci "industrializace" 
bankovních služeb vyčleněny z úvěrové instituce a převedeny do "továrny na úvěry", kde je provedeno 
dokončení žádosti o půjčku či úvěr. Nejprve vysvětluje vlastní proces poskytování a zpracování úvěru 
a dále se zabývá otázkou osvobození těchto výkonů od daně z obratu, včetně aktuálního výkladu 
finanční správy. - Pozn. 
 
Václav Pátek, Jan Dědič 
Zamyšlení nad změnou správní praxe při vyměřování daní za nezměněného zákona 
Právní rozhledy, Sv. 17, (2009) č. 13, s. 472-476 
Ke Stanovisku k postupu daňové správy ve vztahu k nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1611/07, 
které v únoru 2009 vydalo Ministerstvo financí (Stanovisko MF). Tento nález se týkal lhůty pro 
vyměření daně v rámci ústavněprávní ochrany vlastnického práva. Autoři se zaměřují na příčiny 
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změny správní praxe, kterou reprezentuje postup správců daně ve smyslu Stanoviska MF, a rovněž se 
vyjadřují k právní argumentaci zmíněného nálezu ÚS. - Pozn. 
 
Thomas Rödder, Jens Hageböke, Ingo Stangl 
Zur Anwendung der Zinsschranke bei der KGaA und ihrem persönlich haftenden 
Gesellschafter 
K aplikaci úrokové hranice v komanditní společnosti na akcie a jejího osobně ručícího 
společníka 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 30, S. 1561-1566 
K pojetí německé finanční správy při výkladu předpisů o uplatňování úrokového limitu                         
v komanditních společnostech na akcie a jejich osobně ručících společnících; navrhované řešení 
uplatňující zákonné řešení na základě "kořenové teorie" zastoupené Spolkovým finančním dvorem. 
EBITDA. - Pozn. 

 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 9/2009  
Protikrizová opatření - daňová a sociální. Zákon o daních z příjmů - novela. Výdaje na pracovní cesty 
podnikatelů z pohledu ZDP. Vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí. Zemědělský podnikatel - 
ukončení podnikání. Uskutečnění plnění a daňová povinnost. Daňová povinnost u skupiny.  

 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 33-34/2009  
Slevy na pojistném. Výdaje - náklady za použití auta - Doručování písemností v daňovém řízení od 
1.7.2009. Odpočet daňové ztráty. Paušální výdaje procentem v roce 2009. Doklady [daňové evidence] 
a jejich náležitosti. Nemocenské pojištění OSVČ v roce 2009. Netypické pracovní úrazy a jejich 
odškodňování. 
 
č. 35-36/2009  
Odpočet od základu daně. Absolventi středních a vysokých škol a pojistné? Zaměstnání osob se 
zdravotním pojištěním. Ke zdanění prodeje rodinného domu daní z převodu nemovitostí. Peníze, 
ceniny, podnikatelský účet. Sociální pojištění OSVČ jako vedlejší činnost. Zrušení pracovního poměru 
ve zkušební době [Zač.]. Pohled do Černé kroniky, aneb z příběhů kontrolních. 
 
č. 37-38/2009  
Účetnictví letos a napřesrok. Zálohy v daňové evidenci. Obrat z daňového a účetního pohledu [Zač.]. 
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (Dokonč.). 

 
Daňový TIP  
 
č. 16/2009  
Sleva na pojistném na sociální zabezpečení. Přerušení pracovní cesty. DPH v případě poskytnutí 
služeb v zahraničí českým plátcem českému příjemci. Pohledávky v daňové evidenci. Poplatek za 
vydání průkazu řidiče. Daňové zvýhodnění na dítě a rodič bez zdanitelného příjmu.  Dílčí plnění a 
nedokončená výroba. Je možné uplatnit ztrátu organizační složky na Slovensku v českém DPPO? 
Přestavba nákladního vozu na osobní. DPH a marketingové služby na Slovensku. 
 
č. 17/2009  
Změny v odpisování hmotného majetku v r. 2009. Náhrada jízdních výdajů. Dodatečné vyměření DPH 
- jak opravit účetnictví? Přeúčtování expanzních příspěvků a DPH. 
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č. 18/2009  
Změny v daňovém řešení finančního leasingu. Stravné při tuzemských pracovních cestách. Spotřební 
daň a prodej vína. Penzijní připojištění pro zaměstnance. DPH - manka a škody.  

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Dušan Hradil ; [rozhovor vedla] Marcela Kotyrová 
"Finanční vzdělávání není samospasitelné" 
Pojistný obzor, Sv. 86, (2009) č. 2, s. 32-33 
Rozhovor s vedoucím oddělení ochrany spotřebitele na MF o strategii finančního vzdělávání. 
Podrobněji k cílům Rámcové politiky v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu, ke Strategii 
finančního vzdělávání, k úrovni finanční gramotnosti občanů v ČR apod. 
 
A reluctant patient : Germany's looming credit crunch 
Váhavý pacient : hrozící zablokování úvěrů v Německu 
The Economist, Vol. 392, (2009) No. 8641, p. 65-66 
Německý finanční systém se jeví jako zdánlivě zdravý, ale hrozí reálné nebezpečí úvěrového 
zablokování. V článku se rozebírá stav poskytování úvěrů především malým a středním podnikům, 
které tvoří páteř německé ekonomiky, a upozorňuje se na nízkou kapitalizaci německých bank a 
nedostatek odvahy provést jejich zátěžové testování. 
 
Matěj Šuster 
Anatomie islandského finančního kolapsu 
Parlamentní zpravodaj, Sv. 13, (2009) č. 7, s. 10-12 
K příčinám kolapsu islandského finančního sektoru a k následnému hlubokému propadu tamní 
ekonomiky. Podrobněji např. k monetární politice islandské centrální banky, k nadměrné expanzi 
islandských bank, k rozmachu internetových spořicích účtů (zejména Icesave) a k osudu tří největších 
islandských bank na přelomu září a října 2008. 
 
Jan Šovar 
Bankovní zákon po novele: reakce na celosvětovou finanční situaci 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 1, (2009) č. 8, s. 228-231 
K novele zákona o bankách. Krátce k legislativnímu procesu a východiskům novely, podrobněji          
k nejdůležitějším změnám, které se týkají např. nových nástrojů pro výkon dohledu nad bankovním 
sektorem a nucené správy banky. Zmíněno je i zavedení institutu banky zvláštního určení (bridge 
bank). - Pozn. 
 
Patrick Hardouin 
Banks governance and public-private partnership in preventing and confronting organized 
crime, corruption and terrorism financing 
Řízení bank a partnerství veřejného a soukromého sektoru při prevenci a konfrontaci                  
s organizovaným zločinem, korupcí a financováním terorismu 
Journal of financial crime, Vol. 16, (2009) No. 3, p. 199-209 
Finanční sektor kriticky hodnotí efektivnost boje proti organizovanému zločinu, korupci a terorismu. 
V příspěvku se rozebírají principy řízení bankovního odvětví a zdůrazňuje se nutnost spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru v boji s uvedenými činnostmi. 
 
Bourne to survive : offshore private banking 
Přežijí jako Jason Bourne : offshore privátní banky 
The Economist, Vol. 392, (2009) No. 8643, p. 57-58 
Největší švýcarská banka UBS nejdříve málem zkrachovala a teď je pod palbou amerického daňového 
úřadu IRS, který po ní chce předání jmen desetitisíců údajných neplatičů daní. Celkově jsou ale 
švýcarské soukromé banky v dobrém stavu, protože klienti opustili (jednu) banku, ale nikoliv zemi - 
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cení si politické stability a dobře vedených finančních ústavů. Navíc, jak zdůrazňují švýcarští bankéři, 
"není kam jít", protože všechna hlavní offshore centra se již podrobila pravidlům OECD. 
 
Vít Ossendorf 
Civilní odpovědnost za nesprávné a neúplné informace na finančním trhu 
Jurisprudence, Sv. 18, (2009) č. 4, s. 16-23 
Informační povinnosti na finančním trhu (dobrovolná, nucená), správnost a úplnost informace, 
odpovědnost za nesprávnou nebo neúplnou informaci, subjekty odpovědnostního vztahu (odpovědná 
osoba, oprávněná osoba), objekt odpovědnosti, důvody odpovědnosti, škoda způsobená nesprávnou 
nebo neúplnou informací na finančním trhu, kauzální nexus, okolnosti vylučující a zmírňující 
odpovědnost, pluralita odpovědných osob. - Pozn. -- K tématu odpovědnosti v soukromém a veřejném 
právu viz i další přísp. v tomto čísle čas. 
 
Pavel Kohout 
Co bude po dolaru 
Hospodářské noviny, Sv. 53, (2009) č. 147 (31.7.-2.8.2009), s. 10 
Už řadu let se spekuluje o tom, že americký dolar ztrácí pozici světové měny číslo jedna. Autor se 
zamýšlí nad tím, zda existuje měna, jež by mohla dolaru konkurovat. Podrobněji se věnuje postavení 
eura a renminbi (jüanu), dále pak čínským návrhům na zavedení nové světové rezervní měny. Ze 
závěrů vyplývá, že dolar si svoji pozici udržuje i nadále (těsně následován eurem). - K tématu viz 
přísp. Čínský drak útočí : rezervní měna, uveř. v čas. Ekonom, 2009, č. 28, s. 69. 
 
Robert Kaplan, Robert Merton and Scott Richard 
Disclose the fair value of complex securities 
Přiznejte odpovídající hodnotu složitých cenných papírů 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37082 (18.8.2009), p. 7 
Banky a další finanční instituce lobbují proti účtování za přiměřenou tržní cenu, protože v současnosti 
podle nich ceny transakcí nevyjadřují skutečnou hodnotu aktiv. Nicméně i když by legislativci a 
regulátoři rádi našli jednoduché řešení složitých problémů, dovolit finančním institucím ignorovat 
tržní transakce je špatný nápad. 
 
Eric Bonse, Peter Müller 
EU stimmt Weitergabe von Bankdaten zu 
EU souhlasí s předáváním bankovních údajů 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 142 (28.7.2009), S. 3 
Navzdory pochybnostem ochránců dat i právních expertů odsouhlasila EU uzavření nové smlouvy      
s USA, která umožní americkým úřadům (ministerstvo financí USA, CIA) přístup k údajům 
celosvětové společnosti SWIFT, přes niž evropské peněžní instituce realizují přeshraniční platební 
styk. Smlouva by zatím měla být uzavřena na dva roky, poté se bude jednat o definitivní smlouvě. 
Zpřístupnění citlivých údajů má posloužit boji proti terorismu a bude podléhat přísné právní kontrole. 
- Kritice ochránců dat z EU zaměřené na plánovanou smlouvu se blíže věnuje příspěvek v HB, 
20.7.2009, č. 136, s. 3. 
 
EU-Verordnung zur Regulierung und Aufsicht von Ratingagenturen 
Nařízení EU o regulaci a dozoru nad ratingovými agenturami 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 7, S. 71-73 
V souvislosti se snahou o zlepšení regulace a dozoru nad finančními trhy informuje příspěvek             
o nařízení EU o regulaci a dozoru nad ratingovými agenturami: v Evropské unii napříště musejí být 
registrovány a podléhají dozoru. Cílem nařízení je zabránit střetu zájmů a zvýšit transparentnost 
ratingu. Nařízení má vstoupit v platnost ještě v roce 2009. 
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Thomas Krolak, Kurt Morzfeld, Jan-Dominik Remmen 
Financial Covenants als Instrument der Krisenfrüherkennung und der normierten 
Krisenbewältigung 
Garanční klauzule jako nástroj včasného rozpoznání a normovaného zvládání krize 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 27, S. 1417-1422 
Financial Covenants (dodatkové bezpečnostní doložky k úvěrové smlouvě). Analýza uplatnění 
instrumentu Financial Covenants ke včasnému rozpoznání a zvládnutí krize ve velkých a středních 
podnicích, které nejsou orientovány na kapitálový trh. Přehled obvykle používaných "covenants" (vč. 
A/N znění a definice). Předpisy k ochraně věřitele (úvěrové instituce) v Německu; krátký přehled 
opatření na ochranu věřitele v Rakousku, Francii a Velké Británii. Omezení při využití Financial 
Covenants. K Non-Financial Covenants. - Pozn. 
 
Michal Janovec 
Garanční fond obchodníka s cennými papíry 
Právní rádce, Sv. 17, (2009) č. 7, s. 31-34 
Postavení Garančního fondu obchodníka s cennými papíry, právní úprava. Účel, funkce a organizační 
struktura fondu, poskytnutí náhrady z fondu. - Pozn. 
 
Jens Hagen 
Geldabheben wird teuer 
Výběr peněz z cizího bankomatu zdražuje 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 137 (21.7.2009), S. 23 
Trend a důvody navyšování poplatků za výběr peněz z bankomatu cizí banky v Německu. V tabulce 
současné tarify německých bank za výběr z cizího bankomatu vč. porovnání s rokem 2006. 
Nepřiměřenost výše poplatku vzhledem k vlastním nákladům banky. - K tématu také příspěvek v HB, 
4.8.2009, č. 147, s. 24. 
 
Céline Choulet 
German banks: weaknesses exacerbated by the crisis 
Německé banky: slabiny zhoršené krizí 
Conjoncture, Vol. 2009, No. 7-8, p. 5-19 
Autorka charakterizuje výkonnost německého bankovního systému v roce 2008 a v prvním čtvrtletí 
roku 2009 (zaměřuje se zejména na čtyři největší soukromé banky), rozebírá míru a důvody 
zranitelnosti bankovního sektoru finanční krizí v letech 2007-2008. Dále se věnuje efektu reklasifikace 
aktiv bank (změny IAS 39 a IAS 7), fragmentaci bankovního trhu a analyzuje výsledky SoFFin a 
státního záchranného plánu pro banky v době finanční krize. Charakterizuje hlavní zdroje rizik a 
restrukturalizační aktivity německých bank v následném období. - Pozn. 
 
Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt- und der Versicherungsaufsicht : vom 29. Juli 2009 
Zákon o posílení dozoru nad finančními trhy a pojišťovnami : z 29. července 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 48, S. 2305-2313 
Zákon o posílení dozoru nad finančními trhy a pojišťovnami z 29. července 2009 (Německo), který má 
zejména posílit pravomoce dozoru v rámci opatření na stabilizaci finančních trhů v době krize. 
 
Jens Hagen 
Hohe Gebühren für Urlauber 
Vysoké poplatky pro turisty 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 154 (13.8.2009), S. 24 
K poplatkům/přirážkám účtovaným německými bankami za výběr hotovosti z bankomatů v zemích 
v/mimo EU. 
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Patrick Jenkins, Francesco Guerrera and Saskia Scholtes 
How the cards are cut 
Jak jsou rozdány karty 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37063 (27.7.2009), p. 5 
Americké banky si stěžují na rekordní výši nesplacených půjček ze strany domácností.  Ani v Británii 
není situace lepší a rostoucí ztráty z nezajištěných spotřebitelských dluhů představují jeden                  
z největších problémů. 
 
Michal Zděnek 
Jak dál s úvěrovými deriváty : finanční trhy 
Euro, Sv. 2009, č. 31-32, s. 94-96 
V souvislosti s podílem úvěrových derivátů (credit default swaps, CDS) na vzniku současné finanční 
krize autor přehledně analyzuje tento trh a jeho funkci a zvažuje přínos CDS pro rozvoj finančních 
trhů a pro efektivnější rozložení rizika v ekonomice. Dále probírá návrhy opatření na regulaci 
derivátových trhů (úplný zákaz CDS, jejich vyšší transparentnost, standardizaci kontraktů, uplatnění 
pravidel kapitálové přiměřenosti). 
 
Adriana Traganová 
Návrh směrnice o elektronických penězích 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 1, (2009) č. 7, s. 201-203 
K návrhu směrnice o elektronických penězích, která nahradí dosavadní směrnici č. 2000/46/ES. 
Průběh přijímání nové směrnice, důvody pro změnu dosavadní směrnice. Struktura nové směrnice, 
působnost, definice. Revize regulatorních požadavků, ochrana držitelů elektronických peněz. 
 
Martin Schürz, Markus S. Schwaiger, Julia Übeleis 
Österreichs Finanzsektor im Zeichen der Krise : ein Kurzüberblick 
Rakouský finanční sektor v období krize : krátký přehled 
Finanzmarktstabilitätsbericht, Jg. 2009, Nr. 17, S. 58-67 
Příspěvek přehledně informuje o dopadech finanční krize na Rakousko se zaměřením na finanční 
sektor (banky a kapitálový trh). V této souvislosti upozorňuje na specifika rakouských bank a 
seznamuje též s opatřeními hospodářské politiky na podporu finančního sektoru. - Pozn. 
 
Konrad Fischer 
Sechs Jahre Armut 
Po šesti letech chudoby se zase dá začít od nuly 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 31, S. 26-27 
Osobní bankrot v Německu. Proces a podmínky zahájení oddlužení soukromých osob, které                
v Německu trvá šest let (ve Francii 18 měsíců, ve Velké Británii 12 měsíců). K důvodům nízkého 
procenta realizovaného oddlužení z celkového počtu zadlužených Němců. Změna ve struktuře 
spotřebitelských úvěrů. 
 
Josef Ackermann 
Smaller banks will not make us safer 
S menšími bankami nepřijde větší bezpečí 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37066 (30.7.2009), p. 9 
Autor se zamýšlí nad otázkou ochrany finančních trhů. Zdůrazňuje nutnost zachování mezinárodně 
harmonizovaného postupu a vyjadřuje obavy ze vzniku opětovné roztříštěnosti trhů. Nesouhlasí            
s názory, že příliš velké banky by se měly zmenšit, protože problémem podle něj je spíš jejich 
vzájemné propojení. 
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Andreas Grosse-Halbuer 
Tatort Kiosk 
Místo činu stánek 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 27, S. 26-27 
K problematické soutěži (a reklamě) státních a soukromých sázkových a loterijních společností           
v Německu o miliardový trh; státní monopol společnosti Lotto, sporný účinek státní smlouvy              
o loteriích coby obrany před nelegálními sázkami a loteriemi, ochrana mladistvých před hazardem. 
 
Colin Lawson, Emília Zimková 
The credit crisis: what lessons for Visegrad? 
Úvěrová krize: mohou se z ní země visegrádské čtyřky poučit? 
Prague economic papers, Vol. 18, (2009) No. 2, p. 99-113 
Příspěvek analyzuje příčiny a vývoj americké a evropské úvěrové krize a zabývá se též následnými 
protikrizovými opatřeními, zejména ze strany centrálních bank. Dále se zaměřuje na dopady této krize 
na země visegrádské čtyřky a upozorňuje na možná ponaučení pro tyto země, a to pokud jde o poznání 
příčin krizového vývoje, i pokud jde o způsoby jeho řešení v USA a v eurozóně. - Pozn. 
 
Unternehmensgewinne und Aktienkurse = Corporate earnings and share prices 
Podnikové zisky a kurzy akcií 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 61, (2009) Nr. 7, S. 15-29 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 61, (2009) No. 7, p. 15-28 
Příspěvek analyzuje souvislosti mezi podnikovými zisky a kurzy akcií v Německu. Pozornost věnuje 
též běžným identifikačním parametrům pro úroveň ocenění na akciovém trhu, při jejichž zjišťování 
hrají důležitou úlohu odhady zisků prováděné akciovými analytiky. Při jejich interpretaci je však třeba 
počítat s určitou setrvačností a systematickým zkreslením. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé 
a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
US-Notenbank plant erweiterte Aufsicht über Großbanken 
Americká centrální banka plánuje rozšířený dozor nad velkými bankami 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 148 (5.8.2009), S. 22 
K plánovaným změnám v americkém bankovním dozoru cíleným na sjednocení a rozšíření 
kontrolního procesu. V nových kontrolních týmech mají být zastoupeni různí odborníci (právníci, 
ekonomové, specialisté na kapitálový trh), kontroly by se měly zaměřovat na oblast rizik a na aktivity 
rizikového managementu. 
 
Kenneth Rogoff 
Why we need to regulate the banks sooner, not later 
Proč musíme regulovat banky dříve, ne později 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37083 (19.8.2009), p. 7 
Autor polemizuje s názorem, že stačilo zachránit banku Lehman Brothers a únik z bublinové 
ekonomiky by býval byl mnohem snazší. Rozebírá stav amerického finančního sektoru a konstatuje, 
že americká ekonomika směřovala k hluboké finanční krizi již několik let předtím, než nastala krize 
spojená s podřadnými hypotékami. Zdůrazňuje také nutnost důsledného finančního dohledu. 
 
Hans Georg Fabritius 
Zahlungsverkehr 2012 in Deutschland - eine Vision 
Platební styk v Německu v roce 2012 - vize 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 28, S. 11-14 
Ve svém příspěvku na sympoziu Deutsche Bundesbank, věnovaném platebnímu styku, autor hodnotí 
především systém SEPA (Single Euro Payments Area) a jeho přínos při rozvoji vnitřního trhu EU        
i možnosti jeho dalšího vývoje. Dále se zabývá systémem TARGET2 a jeho uplatněním, případně 
dalšími inovacemi. 
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Martina Martinovičová 
Zachráníme, ale znárodníme : regulace bank v krizi 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 29, s. 58-59 
K novele zákona o bankách, která je reakcí na krizi a která by měla ochránit vkladatele i daňové 
poplatníky - pro vlastníky bank je však varováním (ohledně státní pomoci). Podrobněji ke konceptu 
tzv. bridge bank. 
 
Michaela Posch, Stefan W. Schmitz, Beat Weber 
Ziele und potenzielle Zielkonflikte von EU-Bankenpaketen 
Cíle a potenciální konflikty cílů bankovních balíčků Evropské unie 
Finanzmarktstabilitätsbericht, Jg. 2009, Nr. 17, S. 68-91 
Příspěvek upozorňuje, že pokusy o řešení systémových finančních krizí jsou neodlučitelně spojeny       
s konflikty cílů. Analyzuje tyto konflikty na příkladu bankovních balíčků EU a sleduje, jakým 
způsobem jsou tato opatření realizována v jednotlivých členských zemích EU a v institucích EU. 
Empirickou základnu analýzy tvoří cíle, které jsou s balíčky EU explicitně spojeny a konkrétní detaily 
z národních bankovních balíčků. - Pozn. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Gabriel Machlica, Ján Šilan 
Aktuálna makroekonomická prognóza Ministerstva financií SR (jún 2009) 
Biatec, Sv. 17, (2009) č. 7, s. 19-22 
Předpoklady prognózy, vliv vnějšího prostředí. Očekávaný vývoj zahraničního obchodu, domácí 
poptávky, situace na trhu práce a cen. Hodnocení prognózy MF SR. - Pozn. -- K problematice 
makroekonomického prognózování viz i další přísp. v tomto čísle časopisu. 
 
Martin Blum 
CEE: rebalancing proceeding fast, but don't fall for a false dawn 
Země SVE: rychlá obnova rovnováhy, ale neradujte se předčasně 
CEE Quarterly, Vol. 2009, No. 3, p. 4-43 
Periodická analýza makroekonomického vývoje a ekonomická očekávání zemí střední a východní 
Evropy (SVE) a dalších rozvíjejících se ekonomik. Každé zemi je věnován samostatný příspěvek, 
který přehledně analyzuje hlavní ukazatele finančního a hospodářského vývoje. Připojena je 
krátkodobá hospodářská prognóza (2009, 2010), zdůrazněn rychlejší proces obnovy rovnováhy            
v regionu, než se předpokládalo. - Analýzy jsou publikovány 4x ročně. 
 
Dropping the shopping : rebalancing the world economy: America 
Konec nakupování : nové hledání světové rovnováhy: Amerika 
The Economist, Vol. 392, (2009) No. 8641, p. 69-70 
První z řady článků o tom, jak se čtyři největší světové ekonomiky musí změnit, aby zajistily globální 
udržitelný růst. Příspěvek zaměřený na USA hledá odpověď na otázku, zda si Amerika dokáže 
odvyknout od spotřeby. 
 
Tomáš Holub 
Dýchavičné oživení : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 32, s. 56-57 
Komentář ředitele sekce měnové a statistiky ČNB k nové prognóze České národní banky. V úvodu      
o nových informacích o vývoji světové ekonomiky, které vyvolávají smíšené pocity, dále o vývoji 
inflace, DPH a nezaměstnanosti v ČR. Doplněno grafy: vývoj základní úrokové sazby ČNB (srpen 
2008 - srpen 2009), nová prognóza inflace a cíle ČNB, prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR). 
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Petr Gola 
Ekonomická svoboda ve světě 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. IV., (2009) č. 7-8, s. 142-143 
Ekonomická svoboda ve světě v roce 2009; komentář k indexu ekonomické svobody (IES) 
sestavovanému společností The Heritage Foundation a Wall Street Journal s uvedením jednotlivých 
dílčích hodnocení ČR. V tabulce meziroční porovnání IES 2008/2009. 
 
Kristian Slovák 
Elektrina zlacnieva 
Trend, Sv. 2009, č. 30, s. 24-25 
Pohled na trh s elektřinou v SR, cenové trendy. 
 
François Faure 
Emerging countries: the recovery is still fragile 
Rozvojové země: oživení je dosud křehké 
Conjoncture, Vol. 2009, No. 7-8, p. 21-36 
Autor dokládá, že většina rozvojových zemí se v 1. čtvrtletí roku 2009 stabilizovala po prudkém 
hospodářském šoku a v průběhu 2. čtvrtletí 2009 se jejich průmyslová činnost odrazila ode dna, 
zejména pak v asijských průmyslových zemích. Zdůrazňuje nicméně, že oživení mohlo být způsobeno 
zatím uměle - prostřednictvím vládních stimulačních hospodářských opatření (zejména čínských). 
Dále analyzuje očekávání v oblasti zahraničních investic, bankovního financování, trhů s dluhopisy a 
aktivit mezinárodních finančních institucí a rozvojových bank. - Pozn. 
 
Richard Milne and Andrew Ward 
Illuminating outline 
Poučný model 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37066 (30.7.2009), p. 7 
Model kapitalismu praktikovaný ve Švédsku, Norsku, Dánsku a Finsku je považován za jednoho         
z mála vítězů současné hospodářské a finanční krize. Proto budí pozornost ve světě stejně jako 
japonský styl kapitalismu v 80. letech nebo německý v 60. letech minulého století. Otázkou však je, 
jak snadné jej bude exportovat do jiných částí světa. 
 
Jan Fischer, Martin Diviš, Petr Frisch 
Jak zabírá protikrizová léčba : protikrizová opatření 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 28, s. 56-57 
Autoři hodnotí působení protikrizových opatření v ČR, např. rychlejší vracení přeplatků DPH či 
zmírnění pravidel nízké kapitalizace. 
 
V. Karlusov 
Kitaj: antikrizisnyj potencial ekonomiki i mery bor'by s mirovym krizisom 
Čína: protikrizový potenciál hospodářství a opatření pro boj se světovou krizí 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 6, s. 125-136 
Na případu Číny se v článku rozebírají problémy různých zemí včetně Ruska související se současnou 
globální krizí. Jsou analyzována protikrizová opatření a faktory, rozvoj čínské sociálně ekonomické 
strategie a modernizace reálného a finančního sektoru. Další kapitola je věnována periodizaci, tempu a 
perspektivám růstu HDP Číny. Obecné závěry článku se vztahují nejen na Čínu, ale i další 
transformující se země. - Pozn. 
 
S. Aleksašenko 
Obval'noje padenije zakončilos', krizis prodolžajetsja 
Volný pád skončil, krize pokračuje 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 5, s. 4-20 
Ruská ekonomika patří mezi ty, které byly nejvíce postiženy globální hospodářskou krizí. To 
znamená, že má jen velmi malou odolnost vůči vnějším šokům. V několika příštích měsících bude 
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Rusko muset řešit velmi závažné makroekonomické problémy. Jeho schopnost překonat krizi silně 
závisí na přiměřenosti a včasnosti vládních opatření. - Pozn. 
 
Gosudarstvennyj universitet - Vysšaja škola ekonomiki (GU-VŠE), Mežvedomstvennyj analitičeskij 
centr (MAC) 
Ocenka antikrizisnych mer po podderžke real'nogo sektora rossijskoj ekonomiki 
Hodnocení protikrizových opatření na podporu reálného sektoru ruské ekonomiky 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 5, s. 21-46 
Příspěvek shrnuje výsledky společného projektu Státní univerzity - Vysoké školy ekonomické a 
Meziresortního analytického centra, jehož cílem bylo zpracovat a ověřit metodiku hodnocení 
protikrizových opatření ruské vlády. Zpráva je založena na analýze zhruba sta jednotlivých 
protikrizových opatření z období říjen 2008 - březen 2009, která měla podpořit reálný sektor ruské 
ekonomiky. Analýza ukazuje, kterým odvětvím a kategoriím firem státní pomoc nejvíce prospěla. Je 
vyhodnocován možný dopad opatření, hlavní rizika, která bude muset řešit vláda, a jsou popsány 
protikladné důsledky protikrizové hospodářské politiky. - Pozn. 
 
Jan Havlíček 
Právní rámec a praktické otázky zadávání veřejných zakázek ve světle vybraných rozhodnutí 
Evropského soudního dvora a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
Obchodní právo, Sv. 18, (2009) č. 5, s. 16-27 
Objem veřejných zakázek, srovnání jednotlivých úprav postupů zadávání veřejných zakázek v ČR, 
vymezení zadavatelů v platné právní úpravě, kvalifikační předpoklady uchazečů o veřejnou zakázku, 
role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek. Doplněno vybranou 
judikaturou. - Pozn. 
 
Jürgen Flauger 
RWE warnt: Strompreis sinkt nur wenig - wegen einer Öko-Abgabe 
Energetický koncern RWE varuje: cena elektřiny klesne jen nepodstatně - kvůli ekologické 
přirážce 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 155 (14.8.2009), S. 13 
Naděje německých spotřebitelů na výrazné snížení ceny elektřiny v roce 2010 se bohužel nesplní, a to 
na základě německého zákona o obnovitelných energiích, podle něhož se náklady vynaložené na 
podporu větrné či solární energie převádějí na všechny odběratele (tato přirážka má vyrovnávat rozdíl 
mezi garantovanou úhradou za napájení "zelenou" elektřinou a tržní cenou). Průměrnou aktuální cenu 
ve výši 0,23 € tak přirážka zvýší o necelá 3 %, tj. o cca 0,007 €. 
 
Dieter Dürand, Martin Seiwert 
Sonnenwende 
Změna v solárním průmyslu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 29, S. 62-65 
Trh solární elektřiny v Německu v době krize; rozsah produkce trhu, cena/efektivita/amortizace 
solárních zařízení provozovaných domácnostmi. K výhledu konsolidace trhu přeplněného producenty 
a k poklesu cen solární energie. 
 
Carlos Palao Taboada 
State aid and autonomous regions: the ECJ's ruling in the Basque Country case 
Státní pomoc a autonomní regiony: rozhodnutí ESD v případu Baskicka 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 5 - 6, p. 225-235 
V příspěvku se rozebírají dvě rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se výkladu Evropské 
komise ohledně "selektivního kritéria" pro pravidla státní pomoci, a to v případu Azor z r. 2006 a        
v případu Baskicka z r. 2008. Úvodem je popsán finanční režim Baskicka, z něhož vycházel rozsudek 
ESD. - Pozn. -- Res. 
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The lives of others : rebalancing the world economy: Germany 
Životy těch druhých : hledání nové rovnováhy světové ekonomiky: Německo 
The Economist, Vol. 392, (2009) No. 8643, p. 61-62 
Třetí ze série článků o hledání globální rovnováhy je věnován Německu a hledá odpověď na otázku, 
zda se nejsilnější ekonomika eurozóny dokáže zbavit své závislosti na vývozech a podpořit domácí 
poptávku. - K problematice viz i článek na s. 7 pod názvem Unbalanced Germany.  
 
The spend is nigh : rebalancing the world economy: China 
Utrácení je mizivé : hledání nové rovnováhy světové ekonomiky: Čína 
The Economist, Vol. 392, (2009) No. 8642, p. 61-62 
K novému zajištění vyváženosti světové ekonomiky je třeba, aby USA méně utrácely a více spořily, 
zatímco v případě Německa, Japonska a Číny je tomu naopak. Pozornost se zaměřuje zejména na 
Čínu, jejíž velký přebytek běžného účtu někteří označují za rozhodující příčinu finanční krize.            
V článku se rozebírá, zda Čína dokáže napravit své obchodní nerovnováhy, a pokud ano, zda               
v budoucnu dosáhne rychlého růstu.  
 
Malte Fischer, Bert Losse 
Was kommt noch? 
Co ještě přijde? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 29, S. 14-21 
Pod zastřešující název jsou zahrnuty dílčí příspěvky, které se věnují vzniku a hlavně důsledkům 
hospodářské krize v Německu a ve světě. Podmínky "likvidace" rostoucího státního deficitu                
v Německu; návrat protekcionismu, obavy z růstu inflace vyvolaného novou masivní likviditou a ze 
sníženého potenciálu hospodářského růstu. 
 
Mario Monti 
Watchdogs of the world, unite! 
Úřady všech zemí pro hospodářskou soutěž, spojte se! 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37065 (29.7.2009), p. 7 
Autor vyzývá k ochraně a vysvětlování principů hospodářské soutěže, i když v čase krize a masivní 
státní pomoci je silná snaha vyhnout se jejich dodržování. 
 
Martina Martinovičová 
Z deště přímo pod okap : odhad vývoje ekonomiky 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 30, s. 58-59 
Komentář k nové makroekonomické prognóze, kterou vydalo Ministerstvo financí. Podrobněji            
k očekáváním v oblasti státního rozpočtu, nezaměstnanosti, cen, spotřeby domácností apod. Doplněno 
přehledem vývoje státního dluhu ČR (od r. 1993 do první poloviny r. 2009). 
 

Informatika. Počítače 
 
Sebastian Czajka, Sabine Mohr 
Internetnutzung in privaten Haushalten in Deutschland : Ergebnisse der Erhebung 2008 
Využívání internetu v soukromých domácnostech v Německu : výsledky průzkumu v roce 2008 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 6, S. 553-560 
Příspěvek představuje vybrané výsledky statistického šetření zaměřeného na využívání informačních a 
komunikačních technologií (zejména internetu) v soukromých domácnostech v Německu v roce 2008. 
Ukazuje rozdíly ve využívání IKT mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva a srovnává vývojové 
tendence v Německu se situací v dalších evropských zemích. Pozornost věnuje i metodickým 
otázkám. - Pozn. 
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Vladimír Smejkal 
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
Bulletin advokacie, Sv. 2009, č. 6, s. 28-34 
Obšírný komentář k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů (s účinností od 1.7.2009). Zřizování a identifikace datových schránek, datová schránka 
fyzické a právnické osoby, přístup do datové schránky, přístupové údaje a zpřístupnění datové 
schránky, zrušení datové schránky, informační systém datových schránek, doručování dokumentů 
orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky apod. - Pozn. -- K tématu viz doplň. autorův    
čl. s názvem Další informace k datovým schránkám a konverzi dokumentů, uveř. v čas. Bulletin 
advokacie, 2009, č. 7-8, s. 22-24. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Christian Ramthun, Henryk Hielscher 
"Cash ist King" 
"Platby v hotovosti vítězí" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 30, S. 24-25 
K plánu návrhu reformy evropské směrnice 2000/35/ES (Boj proti prodlení s platbou v obchodním 
styku), jímž by mělo dojít ke zlepšení platební morálky, která je podle názoru Evropské komise velmi 
špatná hlavně na straně veřejné správy a velkých podniků. Navrhované tresty za nedodržení lhůty 
splatnosti. 
 
Thomas Helmert 
Deutscher Außenhandel nach Ländern : Ergebnisse für das Jahr 2008 und das erste Vierteljahr 
2009 
Německý zahraniční obchod podle zemí : výsledky za rok 2008 a za první čtvrtletí 2009 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 6, S. 575-583 
Příspěvek představuje vývoj zahraničního obchodu Německa v roce 2008 a v prvním čtvrtletí roku 
2009 se zaměřením na jeho teritoriální strukturu. I když rok 2008 znamenal rekordní výsledky 
německých vývozů a dovozů, v prvním čtvrtletí 2009 lze sledovat dopady hospodářské krize 
prostřednictvím poklesu dosahovaných obchodních obratů. - Pozn. 
 
Dirk H. Kranen, Axel Brömmer, Sebastian Berg 
Die Europäische Investitionsbank (EIB) : Stellung, Aufgaben und Außenaktivitäten 
Evropská investiční banka (EIB) : postavení, úkoly a aktivity v zahraničí 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 7, S. 85-96 
Příspěvek seznamuje s Evropskou investiční bankou (EIB) jako institucí, s jejím postavením na trhu a 
úkoly. Pozornost věnuje též půjčkám poskytovaným mimo rámec zemí EU. EIB je podle objemu 
poskytovaných úvěrů největší multilaterální rozvojovou bankou na světě. - Pozn. 
 
Claus Puhr, Markus S. Schwaiger, Michael Sigmund 
Direct cross-border lending by Austrian banks to Eastern Europe 
Přeshraniční půjčky rakouských bank do východní Evropy 
Finanzmarktstabilitätsbericht, Jg. 2009, Nr. 17, S. 109-129 
Příspěvek analyzuje hlavní faktory vývoje přeshraničních půjček rakouských bank do zemí střední, 
východní a jihovýchodní Evropy a do Společenství nezávislých států. Využívá databáze rakouských 
bank, která zachycuje objem těchto půjček od konce devadesátých let a sleduje vývoj podle různých  
kritérií - podle zemí, měny, vzdálenosti, ekonomického zaměření půjčky, bankovních propojení aj. - 
Pozn. 
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V.D. Gazman 
Finansirovanije lizinga v Rossii 
Financování leasingu v Rusku 
Finansy, Sv. 2009, No. 6, s. 19-23 
Dopad finanční krize na výsledky činnosti leasingových společností v Rusku; objemy a dynamika 
financování nových leasingových smluv, zdroje financování; specifika ruských leasingových 
společností jako nízká kapitalizace, nedokonalý systém oceňování rizik aj.; hledání nových forem 
financování; leasing a Basilejská dohoda II. 
 
Sabine Allafi 
Sektorale Außenhandelsergebnisse 
Výsledky zahraničního obchodu podle odvětví 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 6, S. 568-574 
V rámci projektu Eurostatu na propojení podnikových údajů a zahraničněobchodních dat 
(Standardisation Exercise) představuje uvedený příspěvek výsledky Standardisation Exercise za rok 
2008 (referenční rok 2006) v Německu. Zahraničněobchodní statistiky jsou doplněny o podniková 
hlediska (hospodářské odvětví, počet zaměstnanců, výše obratu). Dokládají vysoký podíl podniků 
automobilového průmyslu na realizovaném zahraničním obchodě. - Pozn. 
 
Unpredictable tides : world trade 
Nepředvídatelný vzestup a pokles : světový obchod 
The Economist, Vol. 392, (2009) No. 8641, p. 63-64 
Podle nejnovějších údajů se objem světového obchodu přestal zmenšovat a obavy z razantního 
protekcionismu nedošly naplnění. Jak však vyplývá z analýzy, cesta k oživení obchodu nebude hladká, 
což se týká i dokončení kola v Dauhá. 
 

Podnik a podnikání 
 
Anousha Sakoui 
That empty feeling 
Ten pocit prázdnoty 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37071 (5.8.2009), p. 5 
Stále víc podniků se potýká s dluhy a v evropských zemích se diskutuje o tom, zda by jim přechod na 
americký styl soudní ochrany neposkytoval větší naději na přežití. Článek se zaměřuje především na 
situaci v Británii, kde vláda jako jedna z posledních zvažuje reformu zákonů týkajících se 
nesolventnosti. 
 
Karlheinz Küting, Julia Busch 
Zum Wirrwarr der Überwachungsbegriffe 
K chaosu v pojmech kontroly 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 26, S. 1361-1367 
Příspěvek, který se zabývá otázkou (interní/externí) kontroly podniků, přináší přehled různých pojmů 
používaných v souvislosti s kontrolními úkoly tj. dohledu, kontroly, auditu, revize, corporate 
governance, compliance a enforcement - figurujících v koncepci podnikové kontroly. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Ján Záborský 
Ako opraviť Sociálnu poisťovňu : pod jednu strechu 
Trend, Sv. 2009, č. 27, s. 28-31 
Reforma slovenské Sociální pojišťovny; předpokládaný efekt sjednocení výběru daní a odvodů. 
Dopady (současných) limitovaných kompetencí Sociální pojišťovny na příjmy z odvodů. 
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Das Eigenheimrentengesetz : Verbesserungen bei der Riester-Förderung 
Zákon o rentě z vlastního bydlení : lepší možnosti podpor v rámci tzv. Riester-Rente 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 1, S. 45-55 
Příspěvek přehledně informuje o nové úpravě podpor soukromého důchodového připojištění                
v Německu. Jde o zákon o lepším začlenění obytné nemovitosti pro vlastní potřebu do podporovaného 
zaopatření ve stáří z 29. července 2008, který dále rozšiřuje možnosti využití státem podporovaného 
soukromého spoření na stáří. Umožňuje využívat prostředků těchto podpor k pořízení vlastního 
bydlení a rozšiřuje též okruh potenciálně oprávněných osob k využívání uvedených podpor. 
 
Jiří Fialka, Lucie Kvardová 
Solventnost II: znění směrnice schváleno 
Pojistný obzor, Sv. 86, (2009) č. 2, s. 16-17 
Stručná informace o ukončení vyjednávání o směrnici Solventnost II, o reakci CEA (Evropská 
federace pro pojištění a zajištění) a ČAP na schválení směrnice a o přípravě na implementaci směrnice 
do národní legislativy. Tzv. Lamfalussyho proces. - K čl. je na s. 17-18 připojena anketa ke schválení 
směrnice Solventnost II, v níž je uveden i názor Daniela Tošnera, vedoucího odd. Pojišťovnictví a 
penzijní připojištění na MF. 
 
Martina Martinovičová 
Svítání na vyšší penze : penzijní fondy 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 28, s. 66-68 
K novele zákona o penzijním připojištění (v rámci zákona o podnikání na kapitálovém trhu), která 
např. znevýhodňuje přestup klientů z jednoho fondu do druhého a bere zaměstnavatelům právo 
exkluzivního výběru. Přehled všech změn od srpna 2009. 
 
Lucie Šuličová 
Systémy sociálního zabezpečení v EU - Lucembursko 
Národní pojištění, Sv. 40, (2009) č. 7, s. 10-12 
Stručná informace o systému sociálního zabezpečení v Lucembursku (příspěvky na sociální 
zabezpečení, důchodové pojištění, nemocenské pojištění). 
 
Niklas Hoyer, Martin Gerth 
Teurer Trugschluss 
Mylný a drahý závěr 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 31, S. 76-82 
Riestrův důchod - tento produkt důchodového zabezpečení v Německu nabízejí banky a spořitelny. 
Znamená pro ně dobrý obchod i slušné provize, důchody nevyplacené z důvodu úmrtí zahrnují do tzv. 
rizikových zisků (čtvrtinu si mohou ponechat). Bližší pohled a vzorové propočty však dokazují 
neplatnost proklamovaného hesla, že toto soukromé důchodové pojištění se státní podporou (příspěvky 
a daňové zvýhodnění) je výhodné pro každého. Efekt státní podpory se většinou projevuje až v případě 
dožití poměrně vysokého věku, v případě úmrtí nemohou pozůstalí důchod dědit. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Ivan Ryšavý 
Deregulace nájmů se blíží, spory nekončí, nové otázky vyvstávají 
Moderní obec, Sv. 15, (2009) č. 8, s. 6-7 
Problematika deregulace nájemného od roku 2011; význam role veřejného sektoru v oblasti bydlení, 
rizika obecního bytového fondu s "odloženým" zvýšením nájemného. Požadavek zákona o státní 
pomoci při splácení nájemného v nezaviněné nouzi. Kritika a nedostatky místního obvyklého 
nájemného. Cílové nájemné. 
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Gabriela Jarošová 
Online kataster - verzia 2.0 
Trend, Sv. 2009, č. 28, s. 38-39 
Elektronizace slovenského katastru nemovitostí; připojen rozpočet na elektronické služby katastru 
nemovitostí. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Bundesbesoldungsgesetz : vom 19. Juni 2009 
Spolkový platový zákon : z 19. června 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 34, S. 1434-1503 
Znění spolkového platového zákona z 19. června 2009, který nově upravuje platy a odměny státních 
zaměstnanců, soudců zaměstnávaných spolkovou vládou nebo spolkovými zeměmi a vojáků               
v Německu. - Pozn. 
 
Benedikt Hohaus, Christoph Weber 
Die Angemessenheit der Vorstandsvergütung gem. § 87 AktG nach dem VorstAG 
Přiměřenost v odměňování představenstva podle § 87 akciového zákona konkretizovaná 
zákonem k přiměřenosti manažerských platů 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 28-29, S. 1515-1520 
Manažerské platy v Německu. Účelem zákona VorstAG je zlepšení struktur Corporate Governance      
v Německu; jsou přiblíženy důsledky zákona pro odměňovací praxi (jednotlivé změny) z hlediska 
provázanosti těchto platů s hospodářskou situací podniku. - Pozn. 
 
Jaroslav Jakubka 
Ekonomická krize z pohledu pracovního práva 
Práce a mzda, Sv. 57, (2009) č. 6, s. 17-29 
Oblast personalistiky v době krize. K možnosti sjednat se zaměstnanci kratší pracovní dobu, určit 
čerpání dovolené, uzavřít dohodu o částečné nezaměstnanosti, uplatnit změnu dosavadního pracovního 
poměru, uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru apod. Dále o  postupu v případě hromadného 
propouštění. Doplněno vzory formulářů. - K tématu viz přísp. P. Hůrky s názvem Nástroje pracovního 
práva jako reakce na současnou ekonomickou situaci, uveř. v čas. Právní fórum, 2009, č. 5, s. 198-
205. 
 
Knotting the purse-strings : regulating executive pay in America 
Zavazování váčku s penězi : jak usměrnit šéfovské platy v Americe 
The Economist, Vol. 392, (2009) No. 8643, p. 53 
K návrhu nového amerického zákona, který má omezit nadměrné výdělky manažerů. V případě 
schválení Senátem by se týkal všech kótovaných firem, zejména velkých finančních. Zavedl by dvě 
velké změny - akcionáři by mohli každý rok hlasovat o výši odměn a bonusů pro manažery včetně 
"zlatých padáků" a regulátoři by mohli hodnotit, zda postupy užívané ve firmě nejsou příliš riskantní a 
neohrožují stabilitu finančního systému. - Viz i článek na s. 10 pod názvem Pay and politics: 
regulating executive compensation. 
 
Ladislav Jouza 
Nový antidiskriminační zákon a zákoník práce 
Právo pro podnikání a zaměstnání, Sv. 18, (2009) č. 7-8, s. 12-18 
K novému zákonu o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (tzv. 
antidiskriminační zákon). Přímá a nepřímá diskriminace, pronásledování a obtěžování, pozitivní 
diskriminace, rovnost podle zákoníku práce, rovnost v odměňování, diskriminační dotazníky atd. - 
Pozn. 
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Práce – Mzdy – Odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 9/2009  
Nový antidiskriminační zákon. Změny v doručování pracovněprávních písemností. Nároky při 
podnikání manželů. Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Praktická řešení 
k cestovním  náhradám. Povinnosti zaměstnavatele ze ZP. Praktická řešení k pracovnímu právu. 
Příjmy a výdaje v cizí měně z hlediska daně z příjmů. 
 

Právo 
 
Jonathan Schwarz 
EC remedies for national law in breach of EC law : the United Kingdom experience 
Opravné prostředky ES v případě porušení práva ES národním právem : zkušenosti Velké 
Británie 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 5 - 6, p. 245-251 
K problematice slučitelnosti národního práva a práva EU; složité interakce mezi dvěma jurisdikcemi; 
otázka kompatibility mezinárodního daňového systému Velké Británie s komunitním právem. - Pozn. -
- Res. 
 
Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts : vom 31. Juli 2009 
Zákon o zjednodušení a modernizaci patentového práva : z 31. července 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 50, S. 2521-2528 
Znění zákona o zjednodušení a modernizaci patentového práva v Německu z 31. července 2009. 
Zákon má zjednodušit postupy při přihlašování patentů a ochranných známek a urychlit řešení 
sporných případů. 
 
Richard Král 
K odkazům na směrnice ES v právu ČR 
Právní fórum, Sv. 6, (2009) č. 6, s. 217-223 
K procesu vnitrostátní transpozice směrnic ES v ČR, zejména pak k problematice odkazu 
informačního a odkazu transpozičního. Úprava obou odkazů, obecně k přípustnosti a vhodnosti 
transpozičního odkazu, praxe transpozičního odkazu, doporučení pro legislativní úpravu 
transpozičního odkazu, specifické případy transpozičního odkazu. 
 
Pavel Šámal 
Nekalá soutěž a možnosti jejího postihu podle platné právní úpravy a za účinnosti nového 
trestního zákoníku 
Právní rozhledy, Sv. 17, (2009) č. 15, s. 529-536 
Aplikační praxe trestního postihu nekalé soutěže, možnosti postihu nekalé soutěže za účinnosti nového 
trestního zákoníku. - Pozn. 
 
Jan Kněžínek 
Vyhlašování mezinárodních smluv v české a československé právní úpravě. Část 2. 
Právní fórum, Sv. 6, (2009) č. 5, s. 173-178 
Vyhlašování mezinárodních smluv v Československu po 1. lednu 1990 a v letech 1993-1999, Sbírka 
mezinárodních smluv. - Pozn. 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Bankenstatistisches Jahrbuch 2008 
Ročenka bankovní statistiky za rok 2008 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2009, Nr. Juli 09 - Sonderheft, S. 2-52 
Uvedený zvláštní sešit k řadě Statistiken - Daten & Analysen vydávané Rakouskou národní bankou 
informuje o vývoji bankovní statistiky v Rakousku a o změnách rakouského bankovního sektoru         
v roce 2008. Pozornost věnuje též strukturálním změnám a změnám v oblasti výkaznictví v tomto 
roce. - Pozn. 
 
Gesetz zur Anordnung des Zensus 2011 sowie zur Änderung von Statistikgesetzen : vom 8. Juli 
2009 
Zákon o provedení sčítání lidu v roce 2011 a o změně statistických zákonů : z 8. července 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 40, S. 1781-1792 
Znění zákona o sčítání lidu v Německu v roce 2011 a o změně statistických zákonů z 8. července 
2009. 
 
Mittelstand in Deutschland : eine Auswertung auf Basis amtlicher Daten der Steuerstatistik 
Střední stav v Německu : posouzení na bázi úředních dat daňové statistiky 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 6, S. 71-78 
Analýza na bázi dat statistik daně z příjmů 2004 představuje mikroanalytické posouzení fenoménu 
"střední stav" v Německu. Vymezuje tento pojem, vysvětluje metodiku prováděného šetření a 
představuje nejdůležitější výsledky. - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
David Bauer, Robert Piffl, Petr Plesnivý 
Co je to centrální systém účetních informací státu? 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2009, č. 2, s. 2-7 
K centrálnímu systému účetních informací státu (CSÚIS), spravovanému Ministerstvem financí, který 
má fungovat od 1.1.2010. Základní principy systému, způsob shromažďování elektronických účetních 
záznamů a jejich struktura, proces přenosů dat (účetních záznamů) v rámci správy CSÚIS apod. 
 
Vladimír Schiffer 
K možnosti provedení oprav v již uzavřených účetních knihách 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 13, s. 23-28 
Stručně k chybám a nedostatkům účetnictví a k možnému způsobu provedení oprav účetních záznamů 
v již uzavřených účetních knihách. 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 9/2009  
Majetkové cenné papíry a podíly v obchodních společnostech. Zálohy na podíly na zisku. Účtová třída 
0 - Dlouhodobý majetek (3.). 

 
Účetní TIP  
 
č. 17/2009  
Aktuální informace - Slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti. Specifika inventury nedokončené výroby. Vzory (náležitosti) inventurních soupisů 
nejvíce frekventovaných druhů majetku a závazků. Náklady na zaplacené, ale nevyužité ubytování 
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v zahraničí. Přijatá záloha ze třetí země. Daňové přiznání a nevyplacené odměny zaměstnancům. 
Účtenky na termopapíru.  
 
č. 18/2009  
Vládní novela daní z příjmů. Finanční činnosti v roce 2009. Nárok na odpočet DPH u PHM. Ocenění 
v podrozvaze. Daňová uznatelnost nákladů na řidičský průkaz. 
 

Veřejná správa 
 
Jozef Andacký 
Všade, kde je to možné : ako si ministerstvo financií (ne)predstavuje úlohu voľného softvéru vo 
verejnej správe 
Trend, Sv. 2009, č. 30, s. 40-41 
K vládní koncepci aplikovaného softwaru ve slovenské veřejné správě. Microsoft, Open Source 
Software, EUPL, TCO (Total Cost of Ownership). Otevřený software. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Mure Dickie 
A fiscal frailty 
Fiskální slabost 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37070 (4.8.2009), p. 5 
Japonská populace stárne a počet obyvatel klesá, což představuje demografickou hrozbu, která by 
mohla hlavní asijskou ekonomiku vykolejit. Dalším velkým problémem je rostoucí dluh. V článku se 
rozebírá, jaké kroky by mohla budoucí japonská vláda učinit v rámci rodinné politiky. 
 
Bevölkerungsalterung und Staatsausgaben : neue Langfristprojektionen für die Mitgliedstaaten 
der EU (Ageing Report 2009) 
Stárnutí obyvatelstva a státní výdaje: nové dlouhodobé projekce pro členské země Evropské 
unie (Zpráva o stárnutí 2009) 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 7, S. 74-84 
Příspěvek představuje výsledky dlouhodobé projekce pro členské státy EU odhadující dopady 
demografického vývoje v těchto zemích na hospodářskou výkonnost a na státní výdaje (Zpráva           
o stárnutí 2009). Aktuální výpočty odhadují, že v důsledku demografických změn dojde jak v EU jako 
celku, tak i v Německu, k poklesu hospodářské výkonnosti a k výraznému zvýšení zátěže veřejných 
rozpočtů. - Pozn. 
 
Bundespolitik und Kommunalfinanzen : Rückblick auf die 16. Legislaturperiode 
Politika státu a komunální finance : zpětný pohled na 16. legislativní období 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 6, S. 55-70 
Příspěvek seznamuje s vývojem a aktuální situací komunálních financí v Německu v 16. legislativním 
období (2005-2008). Rekapituluje hlavní opatření spolkového státu týkající se komunální politiky, a to 
v daňové oblasti, v oblasti rodinné a sociální politiky a na zajištění akceschopnosti měst a obcí. 
Dotýká se i balíčků opatření spolkové vlády v souvislosti s hospodářskou a finanční krizí a jejich 
dopadů na komunální finance (dodatečné investice ve výši 9,3 mld. eur). 
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Demographischer Wandel und langfristige Tragfähigkeit der Staatsfinanzen in Deutschland = 
Demographic change and the long-term sustainability of public finances in Germany 
Demografické změny a dlouhodobá udržitelnost veřejných financí v Německu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 61, (2009) Nr. 7, S. 31-47 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 61, (2009) No. 7, p. 29-44 
Příspěvek rozebírá zátěž, které budou vystaveny veřejné finance v Německu v důsledku 
demografických změn. Představuje propočty dalšího nárůstu veřejných výdajů spojených se stárnutím 
obyvatelstva, a to i přes již realizovaná nebo připravovaná reformní opatření v tomto směru. Probírá 
též možnosti řešení této problematiky. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové 
verzi časopisu. 
 
Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden im Haushaltsjahr 2008 : 
Aufkommensentwicklung im Spiegel der einsetzenden Wirtschaftskrise 
Daňové příjmy spolkového státu, spolkových zemí a obcí v rozpočtovém roce 2008 : vývoj 
příjmů v podmínkách hospodářské krize 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 7, S. 55-70 
Příspěvek informuje o vývoji daňových příjmů v Německu (spolkového státu, spolkových zemí a obcí) 
v rozpočtovém roce 2008. Kromě celkového vývoje analyzuje vývoj daňových příjmů podle 
jednotlivých druhů daní a zjišťuje i dopady krize, které se projevily již ke konci roku 2008. Skutečný 
výsledek za rok 2008 je mírně pod úrovní očekávanou podle listopadových daňových odhadů. 
 
Entwurf des Bundeshaushalts 2010 und der Finanzplan des Bundes 2009 bis 2013 
Návrh spolkového rozpočtu na rok 2010 a finanční plán spolkového státu na léta 2009 až 2013 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 7, S. 39-54 
Příspěvek představuje návrh spolkového rozpočtu na rok 2010 a finanční plán spolkového státu do 
roku 2013 (Německo). V důsledku globální hospodářské krize bylo třeba odložit úspěšný konsolidační 
kurz z minulých let: nová ústavněprávní pravidla zadluženosti budou postupně uplatňována od roku 
2011 a v plném rozsahu poprvé v rozpočtu na rok 2016. Čistá úvěrová částka bez úroků dosáhne         
v rozpočtovém roce 2010 výše 86,1 mld. eur a do roku 2013 má být postupně snížena na                 
45,9 mld. eur. 
 
Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2009 (Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2009) : vom 29. Juli 2009 
Zákon o sestavení druhého dodatku k spolkovému rozpočtovému plánu na rozpočtový rok 2009 
(Druhý dodatkový rozpočtový zákon 2009) : z 29. července 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 48, S. 2290-2301 
Znění druhého dodatkového rozpočtového zákona 2009 vydaného 29. července 2009 (Německo). 
Tento opravný zákon reaguje na soubor opatření proti aktuální finanční a hospodářské krizi a jeho 
promítnutí do rozpočtového plánu na rok 2009. 
 
Handlungsfähigkeit und Nachhaltigkeit: Gestaltende Finanzpolitik in Krisenzeiten : 
Fachkonferenz anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Wissenschaftlichen Beirats beim 
Bundesministerium der Finanzen am 27. März 2009 
Akceschopnost a udržitelnost: tvořivá finanční politika v krizových časech : odborná konference 
u příležitosti 60. výročí vědecké rady při Spolkovém ministerstvu financí konaná dne 27. března 
2009 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 6, S. 48-54 
Článek stručně představuje příspěvky pronesené na odborné konferenci u příležitosti 60. výročí 
vědecké rady při Spolkovém ministerstvu financí dne 27. března 2009. Hlavním tématem byla 
problematika dlouhodobě udržitelných veřejných a státních rozpočtů v podmínkách hospodářské a 
finanční krize. - Pozn. 
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Martina Martinovičová, Lucie Priknerová 
Hluboké daňové dno : veřejné finance 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 32, s. 8-11 
K propadu daňových příjmů státního rozpočtu. Materiál seznamuje s výší odvodů významných 
společností (ČEZ, Škoda Auto, Česká spořitelna, Komerční banka, Telefónica O2 aj.) v posledních 
letech a v 1. pol. roku 2009, poukazuje na současný pokles zisku některých z nich a hledá jeho příčiny. 
Doplněno přehledem příjmů a výdajů státního rozpočtu (schválený rozpočet 2009 - po změnách, 
skutečnost - leden až červenec 2008, skutečnost - leden až červenec 2009) a přehledem o daňových 
příjmech obcí. - K tématu viz i následující přísp. na s. 12 s názvem Hrátky o záplatu, který seznamuje 
s plány jednotlivých politických stran jak nahradit chybějící rozpočtové příjmy. 
 
Modernisierung der Vermögensrechnung des Bundes : Erweiterung der Vermögensrechnung 
des Bundes um Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen 
Modernizace majetkového účetnictví státu : rozšíření majetkového účtu státu o závazky týkající 
se zaopatření a podpor 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 6, S. 39-42 
V souvislosti s potřebou odhadu dlouhodobého vývoje závazků spolkového státu v oblasti sociálního 
zaopatření a podpor svých zaměstnanců provedlo Spolkové ministerstvo financí v Německu pomocí 
metodiky pojistné matematiky ocenění těchto závazků. Jeho výsledky mají tvořit základ majetkového 
účtu spolkového státu pro rok 2009. Pro zpřesnění obrazu skutečné majetkové a dluhové situace státu 
se předpokládají další kroky i v příštích letech. - Pozn. 
 
Petr Toth 
Možnosti dalšího vývoje rozpočtového určení daní : finanční politika 
Veřejná správa, Sv. 2009, č. 15, s. 14-15 
Rozpočtové určení daní, RUD. K možnostem dalšího vývoje v oblasti financování obcí/měst ČR, které 
spočívají v: nastavení progrese sdílených daňových příjmů, rozšíření o kritéria umožňující 
přerozdělení sdílené daně obcím, zahrnutí dalších daní do sdílených. - Pozn. 
 
Eduard Janota ; Karel Zaoral 
Nezůstanu pasivní 
Euro, Sv. 2009, č. 34, s. 36-37 
V rozhovoru upozorňuje ministr financí Eduard Janota na rizika spojená s pasivním přístupem             
k dalšímu narůstání deficitu státního rozpočtu a představuje návrhy na řešení rozpočtové pasti pro 
nejbližší tři roky. V roce 2010 je třeba ušetřit sedmdesát miliard korun; pokud by se nepodniklo vůbec 
nic, deficit státního rozpočtu by dosáhl 310 miliard korun. - K tématu viz též další příspěvky v tomto 
čísle časopisu: Karel Zaoral - Řešení pro všechny (s. 38-39) a Miroslav Singer - Rozpočet vyžaduje 
léčbu (s. 70). -- Viz také přísp. s názvem Schodek 230 miliard je už neodvratný (rozhovor s ministrem 
financí), uveř. v HN z 28.-30.8.2009, č. 167, s. 9. 
 
Christian Ramthun ... [et al.] 
Pleite vor der Haustüre 
Bankrot před domovními dveřmi 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 31, S. 18-22 
K otázce státního ochranného deštníku pro německé obce. Dopady krize na německá města a obce 
skutečně odpovídají názoru, že "po finanční a hospodářské krizi začne státní krize". Komunální příjmy 
jsou závislé na živnostenské dani vázané na hospodářský cyklus, velmi dramatický propad těchto 
příjmů v současnosti ještě zhoršuje růst sociálních výdajů obcí (např. úhrada nájemného 
nezaměstnaným). K názorům a návrhům na úpravu obecní daňové politiky, k možnostem a rizikům 
obecních úvěrů i úsporným opatřením/omezením v oblasti správy a "nadměrných" obecních aktivit. 
Grafy ukazují skladbu daňových příjmů obcí a strukturu výdajů. 
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Vratislav Izák 
Primary balance, public debt and fiscal variables in postsocialist members of the European 
Union 
Primární bilance, veřejný dluh a fiskální proměnné v postsocialistických členských zemích 
Evropské unie 
Prague economic papers, Vol. 18, (2009) No. 2, p. 114-130 
V rámci analýz udržitelnosti veřejných financí příspěvek zkoumá dopady fiskálních proměnných na 
primární bilance a dokládá, jak primární bilance ovlivnila jednotkové náklady dluhové služby v deseti 
postsocialistických členských zemích EU. Zkoumá též reakci primárních bilancí na změny poměru 
zadlužení k HDP, vztahy mezi fiskální udržitelností a dynamickou efektivností aj. - Pozn. 
 
Struktur und Verteilung der Steuereinnahmen : langfristige Trends und aktuelle Entwicklungen 
Struktura a rozdělování daňových příjmů : dlouhodobé trendy a aktuální vývoj 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 6, S. 79-86 
Příspěvek představuje výsledky zasedání pracovní skupiny pro daňové odhady z 12.-14. května 2009 a 
nabízí prognózu vývoje daňových příjmů spolkového státu, spolkových zemí a obcí pro období 2009-
2013. Zohledňuje přitom jak současnou obtížnou hospodářskou situaci, tak i protikrizová opatření 
spolkové vlády. Zaměřuje se zejména na odhad změn daňové struktury, rozdělování daňových příjmů 
v příštích letech a na vliv těchto změn na dlouhodobý vývoj. - Pozn. 
 
Michal Lehuta 
Štát bez peňazí 
Trend, Sv. 2009, č. 27, s. 24-25 
Krátce k analýze poklesu daňových příjmů SR v roce 2009; protikrizová opatření na výdajové straně 
rozpočtu. Novelizace rozpočtu. K emisím eurobondů vydaných Agenturou pro řízení dluhu a likvidity. 
Požadavek Evropské komise na stanovení víceletých rozpočtových stropů. 
 
Ján Lalka 
Vyházejte kostlivce ze skříně aneb Forenzní audit v obci 
Moderní obec, Sv. 15, (2009) č. 8, s. 35 
Forenzní audit hospodaření obce; příprava a průběh forenzního auditu, prověřované oblasti. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
Bundesbank rügt Reformrücknahmen 
Spolková banka kárá za odklon od reformních opatření 
Auszüge aus Presseartikeln, 22. Juli 2009, Nr. 30, S. 3 
 
Německá spolková banka (Deutsche Bundesbank) ostře kritizovala rozhodnutí spolkové vlády            
o dočasném odložení, případně zmírnění programu realizace opatření v rámci důchodové reformy 
v Německu. Vzhledem k prudkému nárůstu rozpočtových deficitů v důsledku hospodářské a finanční 
krize se bude podle analytiků centrální banky nadále zhoršovat vyhlídka na zvládnutí demografické 
zátěže. Právě nadcházející období s dosud relativně příznivým vývojem by mohlo poskytnout šanci 
pro další realizaci reformních snah.   

Analýza důsledků stárnutí německé společnosti, uveřejněná v časopise Monatsbericht der Deutschen 
Bundesbank, se opírá o studii Evropské komise k demografickému vývoji v zemích Evropské unie. 
Tato studie vychází z databáze aktualizovaných dat a odhadů a představuje vzájemné srovnání změn 
ve všech členských zemích Evropské unie do roku 2060. O studii  informuje ve svém měsíčníku též 
Spolkové ministerstvo financí.  

Zatímco Spolkové ministerstvo financí ve svém článku zdůrazňuje, že Německo musí čelit velké 
demografické zátěži v důsledku snižujícího se podílu výdělečně činného obyvatelstva, nižšího 
růstového potenciálu a následně též nižších daňových příjmů a vyšších výdajů na důchodové a 
zdravotní zabezpečení, soustřeďuje se Německá spolková banka na prognózu zátěže, která Německo 
v budoucnu postihne, a dává ji do souvislosti s aktuálními politickými rozhodnutími. 

Pokud by nedošlo k protiopatřením ze strany vlády, vzrostla by podle výpočtů Německé spolkové 
banky celková sazba příspěvků na  sociální pojištění z dosavadních necelých čtyřiceti procent na téměř 
padesát procent v roce 2060 – včetně nezbytného zvyšování daní na financování různých státních 
příspěvků. Sazba příspěvků důchodového pojištění by za těchto podmínek stoupla z dosavadních    
19,9 % na 24 %.  

Z výpočtů Německé spolkové banky dále vyplývá, že zátěž v důsledku výdajů na zdravotnictví by 
vzrostla z dosavadních 7,5 % HDP  na 9 % HDP v roce 2060. Sazba příspěvků na zdravotní pojištění 
ze zákona by za těchto podmínek činila namísto dosavadních cca 15 % minimálně 18 %. 
Odpovídajícím způsobem by vzrostly i státní výdaje na pečovatelské služby – z dosavadního necelého 
jednoho procenta HDP na 2,5 % HDP. V přepočtu to odpovídá nárůstu příspěvkové sazby 
z dosavadních necelých dvou procent na cca 4,5 %. V úhrnu - při pokračování tohoto trendu - se pro 
Německo v roce 2040 rýsuje státní deficitní kvóta ve výši  téměř 6 % a kvóta zadluženosti ve výši      
85 %. Je třeba uvést, že do těchto propočtů nejsou vůbec započteny náklady na hospodářskou a 
finanční krizi.  

Německá spolková banka kritizuje i opětovné projevy snah o zrušení některých omezení v oblasti 
dávek sociálního pojištění, přijatých v minulých letech. Program, obsahující tlumící efekty v podobě 
tzv. Riester-Treppe pro státní podporu při uzavírání smluv o doplňkovém důchodovém pojištění byl     
o dva roky  odložen a krácení důchodů vyloučeno i v případě, že mzdy plátců příspěvků poklesnou. 
Rovněž debata o zvýšení zákonné hranice věku pro odchod do důchodu se stala terčem kritiky 
centrální banky, která právě toto řešení považuje za významnou pomoc v úsilí o lepší rozdělení 
demografické zátěže.  

Centrální banka v této souvislosti navrhuje indexování věkové hranice pro odchod do důchodu podle 
střední délky života, čímž by se pro všechny vytvořila spolehlivější dlouhodobá perspektiva. Z tohoto 
úhlu pohledu se jeví jako nezbytné do roku 2060 tuto věkovou hranici zvýšit na 69 let.  

Německá spolková banka upozorňuje na naléhavost potřebných reformních opatření. Domnívá se, že 
nadcházející léta s poměrně příznivým demografickým vývojem nabízejí možnost pokračování 
v započatých reformách důchodového zabezpečení, se zřetelem na potřebu dlouhodobého řešení 
tohoto problému. Zhoršený stav veřejných rozpočtů v současné době značně znesnadňuje dosažení 
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solidní fiskální výchozí pozice. Jakmile však dojde ke stabilizaci hospodářského vývoje, bude 
nezbytné ihned započít s konsolidací rozpočtů.  

Zpracovala Ing. K. Gubová 

 

Ben Hall 
GDP branded a poor gauge of progress 
HDP je špatným měřítkem rozvoje 
Financial Times, 15.9.2009, p. 4 
 
Komise ekonomů vedených nositelem Nobelovy ceny Josephem Stiglitzem a zabývajících se měřením 
ekonomické výkonnosti a sociálního rozvoje vypracovala zprávu, ve které zmiňuje mnoho nedostatků 
ve stávajících ukazatelích a navrhuje řadu lepších variant. Navzdory své složitosti má však zpráva 
jednoduché poselství: jedno číslo nedokáže shrnout všechno. 

Jak uvádějí ekonomové, příliš často se úzké měřítko tržní výkonnosti, jako je hrubý domácí produkt, 
plete se širšími měřítky prosperity. Vlády mohou všechno podřídit zvyšování míry růstu HDP a 
považovat jej za cíl sám o sobě, i když by tomu tak nemělo být. Jak názorně ukázala finanční krize, 
může to vést k deformaci hospodářské politiky a neudržitelnému růstu. Může to mít také za následek 
nevhodné podněty a nesprávná ujednání: kroky ke snížení klimatických změn mohou být považovány 
za poškozující HDP, i když pro dobro společnosti mohou být přínosné. 

„To, co měříme, ovlivňuje to, co děláme,“ řekl profesor Stiglitz. „Jestliže máme špatná měřítka, 
usilujeme o špatné věci.“ 

Podle zprávy také nesprávné používání jediného ukazatele přispělo k nedůvěře veřejnosti ve statistiku. 

Zpráva vznikla z podnětu francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Ten při její prezentaci uvedl, 
že národní účetní systémy již neodrážejí cíle, hodnoty nebo zkušenosti lidí a jsou zdrojem nedůvěry 
mezi občany a vládou. „Po celém světě si občané myslí, že jim lžeme, že čísla nejsou správná, že se 
s nimi manipuluje,“ řekl. „A mají k tomu důvod.“ 

Místo navržení jediného měřítka, které by řešilo zmíněné nedostatky – svatého grálu všech statistiků – 
komise doporučila tři věci: změny ve způsobu výpočtu HDP, nová měřítka blahobytu a štěstí a nový 
způsob měření ekologické a finanční udržitelnosti.  

Komise došla k závěru, že HDP nevyhovuje ani jako měřítko tržní aktivity. Jean-Paul Fitoussi, 
profesor na institutu Sciences Po a koordinátor komise, prohlásil, že v době globalizace by byl 
vhodnějším měřítkem hrubý národní produkt, který zahrnuje čistý kapitál vyplácený do/ze zahraničí.  

Podle zprávy neumí HDP ani posoudit, co je dobré pro celkové blaho společnosti. Například zahrnuje 
výdaje na vězení a bezpečnostní systémy a naznačuje tak, že společnost by jich potřebovala víc.  

Komise vyzvala k většímu užívání čistého národního důchodu (který přihlíží k vyváženým nebo 
dováženým ziskům) a důchodu domácností, čímž by se zohlednily daně a sociální dávky a bankovní 
úroky. Vyzvala rovněž k většímu zdůraznění dělby důchodu a menšímu spoléhání na průměry a 
navrhla větší užívání měřítek netržních aktivit včetně oddechových.  

Pokud jde o blahobyt, komise řekla, že existující kompozitní indexy jako index lidského rozvoje 
používaný OSN vyhovují účelu, ale ne dostatečně. Navrhla větší užívání objektivních měřítek 
blahobytu a subjektivnějších ukazatelů štěstí, které zahrnují příjmy a bohatství, zdraví, vzdělání, 
sociální vazby a styky, životní prostředí, pocit nebezpečí a dokonce politické systémy. Připustila, že 
některé ukazatele již existují – např. u zdraví – ale některé teprve musí vzniknout. 

Komise došla k závěru, že měření udržitelnosti je technicky obtížnější. Navrhla však, že jednou cestou 
vpřed by bylo vypočítat zásobu lidského a fyzického kapitálu a přírodních zdrojů – přičemž tato 
měřítka by ztratila na hodnotě, kdyby došlo k vyčerpání zásob. 

Zpracovala  Mgr. M. Tichá 
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Dietrich Creutzburg 
Kurzarbeit kostet elf Milliarden Euro 
Krátká práce přijde na jedenáct miliard eur 
Handelsblatt, 18.8.2009, Nr. 157, S. 4 
 
Spolkovou agenturu práce (BA) a podniky přijde v letošním roce zajištění pracovních míst formou 
krátké práce na cca 11 mld. eur. Něco málo přes polovinu z uvedené částky připadá přímo na plnění 
příspěvkových pokladen, 5-6 mld. eur představují náklady, které musí podniky hradit za své 
zaměstnance v režimu krátké práce. Dalšími 3 mld. eur „přispějí“ postižení zaměstnanci svými 
sníženými příjmy. Tyto klíčové údaje zjistil modelovým propočtem Institut pro výzkum trhu práce a 
povolání (IAB). 

Výsledky jsou zvláště pozoruhodné, protože vlastně poprvé přinášejí bližší odhady tzv. remanentních 
nákladů - tedy i těch nákladů, které podniky musí samy nést i v případě krátké práce. Tyto náklady 
odporují rozšířené tezi, že krátká práce je pro podniky dostupná prakticky zdarma vzhledem 
k velkoryse nastavené podpoře. Při výpadcích pracovní doby krytých zčásti krátkou prací podle 
propočtu IAB však ve skutečnosti nabíhají pracovní náklady v rozmezí 24-48 procent těch regulérních 
tj. za plnou pracovní dobu. 

Nižší hodnota, tedy 24 procent, se týká případu, kdy podnik dostává plnou náhradu sociálních odvodů 
za své zaměstnance v režimu krátké práce od BA a dále již nehradí žádné další platby. Mzda za 
krátkou práci dosahuje - v závislosti na rodinném stavu - 60 až 67 procent regulérní čisté mzdy. 
V některých oborech však tarifní smlouvy předpokládají, že podnik mzdu navýší až na 90 procent 
normální mzdy. V tomto případě je zbývající podíl nákladů adekvátně vyšší. Na sociálních odvodech 
musí zaměstnavatelé v prvních šesti měsících krátké práce hradit poloviční sazbu odvodů, vázaných na 
80 procent mzdy za plnou pracovní dobu a od sedmého měsíce jsou již od ní osvobozeni. 

Mezi důležité nákladové bloky, které každopádně zůstávají na podniku, patří placená dovolená a 
zvláštní plnění jako je plat na Vánoce či dovolenou - ty bývají splatné v plné výši, i když se pracovní 
penzum v důsledku krátké práce výrazně sníží. A dovolená je nákladovou položkou proto, že podle 
zákona mají i zaměstnanci v režimu krátké práce nárok na plně hrazenou řádnou dovolenou. 

IAB uvádí, že typické pracovní místo ve zpracovatelském průmyslu, na něž připadají mzdové náklady 
ve výši 28,61 eur/hod., tím pádem podnik stojí minimálně 6,76 eur/hod. Vychází z toho, že krátká 
práce v průměru pokrývá 38 procent normální pracovní doby. Celkový počet zaměstnanců v režimu 
krátké práce by se v ročním průměru mohl pohybovat okolo 1,1 miliónu, což by bylo cca  4 procenta 
všech zaměstnanců a odpovídalo by to  stavu ke konci 1. čtvrtletí (v některých průmyslových 
odvětvích by kvóta režimu krátké práce převyšovala 20procentní hranici). 

Tzv. remanentní náklady podle názoru expertů IAB plní důležitou regulační funkci, protože snižují 
drahé náklady sociálních pokladen a současně tak brání i tomu, aby podnik zneužíval podpory a 
nedržel uměle nad vodou příliš mnoho pracovních míst, která z hlediska podnikové ekonomiky nemají 
budoucnost. 

Zpracovala M. Beránková 
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