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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  květen).  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:   NKÚ a kontrola hospodaření obcí,  fiskální pravomoci 
obcí  a  koeficienty  daně  z nemovitostí,  prováděcí  vyhlášky MF 
ČR,  regiony  se  soustředěnou  podporou  státu  2010‐2013, EMCS 
(elektronický  systém  pro  přepravu  a  sledování  výrobků 
podléhajících  spotřební  dani),  minimální  mzda  a  trh  práce, 
nemovitý majetek obcí, úprava spotřebitelských úvěrů, účetnictví 
na  pomoc  udržitelnému  rozvoji,  předpisy  EU  (příprava  a 
sjednávání). V anglickém  jazyce    jsou dostupné  články  týkající 
se mezigenerační solidarity v systémech veřejného zdravotnictví 
v Evropě,  penzijních  reforem  v posttranzitivních  zemích  a 
migrace a stárnutí obyvatelstva ČR a zemí EU.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na články 
z německy  psaného  tisku,  týkající  se  eura  ‐  měkké  měny, 
Lisabonské  smlouvy  z pohledu  finanční  politiky, účtu  za  život 
na dluh a vnímání daňového zatížení. Z anglicky psaného tisku  
doporučujeme  stati  o  opatřeních  vlád  zemí  eurozóny  na 
podporu finančního sektoru, škrtech v sociálním zabezpečení ve 
V.B.,  daňových  amnestiích  z pohledu  roku  2009  (63.  kongres 
IFA), o korupci,  finančních  rizicích  a  zranitelnosti  v rozvíjející 
se  Evropě,  úniku  u  zdanění  úrokových  příjmů,  směrnici  EU         
o úrocích z úspor a dopadu na kapitálový trh.  

V další  části  Informací  Vám  nabízíme  překlady              
z   německého  tisku  Daň  z majetku  stojí  pracovní  místa  a 
Potřebujeme novou daň z majetku.     

 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 další speciální monitoring,  tentokrát  
na  téma    Bankovní  daň. Naleznete  jej  v sekci 
Monitoring médií na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
 
Sektorové analýzy 
 
Na intranetových stránkách Odborné knihovny 
MF  jsou k dispozici další sektorové analýzy od 
firmy  ČEKIA  (Česká  kapitálová  informační 
agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 

 
Elektrotechnický průmysl: únor 2010 
 
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 a indexu nových zakázek. 
V rámci analýzy jsou identifikováni také 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. 
 
Kovové konstrukce a kovodělné výrobky: 
duben 2010 
 
Studie Kovové konstrukce a kovodělné výrobky 
je  dle  Odvětvové  klasifikace  ekonomických 
činností  (OKEČ) věnována OKEČ 28 – Výroba 
kovových  konstrukcí  a  kovodělných  výrobků 
(kromě  strojů  a  zařízení). 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  charakteristika  aktuálního  legislativního 
rámce, přehled základních podpůrných prostředků 
ze strany EU a ČR, které mohou subjekty v odvětví 
využívat), a dále přehled vývoje produkce vybraných 
výrobků. V  rámci  analýzy  jsou  identifikováni  také 
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  odvětví 
v podmínkách ČR. 
 
 
Telekomunikace: květen 2010 
 
Studie Telekomunikace je dle Odvětvové klasifikace 
ekonomických  činností  (OKEČ)  věnována  OKEČ 
64.20  –  Telekomunikace.  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 charakteristika aktuálního 
legislativního rámce, přehled základních podpůrných 
prostředků  ze  strany  EU  a  ČR,  které  mohou 
subjekty  v odvětví  využívat),  a dále přehled  vývoje    
v  telekomunikačních  segmentech  (pevné  telefonní 
linky, mobilní komunikace, šíření televizního vysílání 
a internet). V rámci analýzy jsou identifikováni také 
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  odvětví           
v podmínkách ČR. 
 
Na níže uvedené adrese  je k dispozici archiv všech 
zakoupených sektorových analýz: 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 

http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia.php


Informace Odborné knihovny MF  
_________________________________________________________________________________________ 

4 

 
 

 

O B S A H  
 
 
 
 
 

Dokumentace českého a zahraničního tisku……………….…………………5 
 

Daně....................................................................................................................... 5 
Finance. Bankovnictví. Měnový systém ............................................................. 11 
Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny.......................... 18 
Informatika. Počítače .......................................................................................... 21 
Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace ..................................................... 21 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance ..................................................................... 22 
Podnik a podnikání.............................................................................................. 22 
Pojišťovnictví. Sociální péče............................................................................... 23 
Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství .................................................... 24 
Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé .................................................................. 25 
Právo.................................................................................................................... 26 
Statistika. Demografie. Sociologie...................................................................... 28 
Účetnictví ............................................................................................................ 28 
Veřejná správa..................................................................................................... 30 
Veřejné finance. Rozpočet .................................................................................. 30 
Zdravotnictví ....................................................................................................... 33 
Životní úroveň ..................................................................................................... 34 
 

Zkrácené překlady odborných článků ............................................................ 35 
 
 

 
 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

Daně 
 
Petr Kolman 
Daňové řízení - právo klást otázky osobám přezvědným 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 3, s. 18-19 
Definice "osoby přezvědné". Právo klást otázky osobám přezvědným v daňovém řízení. - Pozn. 
 
Jana Jarešová 
Daňový řád. Část 2.,  Doručování  
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 2, s. 23-26 
K zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád (s účinností od 1. ledna 2011). V této části příspěvku                 
o problematice doručování - důležité součásti daňového procesu. Obecně o doručování, způsobech 
doručování a o elektronickém doručování. Dále o doručování prostřednictvím zásilky, o doručování 
fyzické a právnické osobě, o neúčinnosti doručení apod. - Pozn. 
 
Dirk Kiesewetter ... [et al.] 
Die gefühlte Steuerbelastung : Determinanten und Auswirkung auf das individuelle 
Arbeitsangebot 
Vnímané daňové zatížení : determinanty a působení na individuální pracovní nabídku 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2010, Nr. 2, S. 61-70 
Výsledky odborné expertízy zaměřené na subjektivní vnímání daňové zátěže v Německu ukazují, jaký 
vliv má na pociťování daňového břemene a na chování daňového poplatníka: název daně, 
komplexnost daňového systému, účel daně atd. Metodika výzkumu; vnímání daňového klínu                
v  souvislosti s čistou mzdou, redukce pracovní nabídky jako projev daňové averze k rostoucím 
daňovým sazbám. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Die Versicherung- und Feuerschutzsteuer : ab 1. Juli 2010 in bundeseigener Verwaltung 
Daň z pojištění a z pojištění proti požáru : od 1. července 2010 ve správní kompetenci 
německého státu 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2010, Nr. 2, S. 78-80 
Odůvodnění změn správní kompetence u německé daně z pojištění a daně z pojištění proti požáru (do 
1.7.2010 je obě administrují příslušné finanční úřady); zachování výnosové kompetence v případě 
daně z pojištění proti požáru na úrovni jednotlivých zemí. V tabulce přehled objektů povinných k dani 
z pojištění proti požáru s vyměřovacím základem a pojistnými sazbami. - Pozn. 
 
Jana Vítková 
DPH a poskytování služeb. 4. část 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 10, rubrika 3, s. 1-20 
V této části seriálu k některým dosud opomíjeným aspektům uplatňování DPH v případě služby mezi 
tuzemskými subjekty, služby ze zahraničí a do zahraničí. Podrobněji např. k povinnosti přiznat daň,     
k problematice daňových dokladů, základu daně a souhrnného hlášení. Výklad je proložen názornými 
příklady. 
 
Václav Benda 
DPH při bezúplatném poskytnutí zboží 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 7, s. 17-20 
Objasnění základních obecných pravidel, z nichž vyplývá, za jakých podmínek je bezúplatné 
poskytnutí zboží zdanitelným plněním. S využitím příkladů jsou dále vysvětleny praktické postupy 
plátce daně při uplatnění DPH při poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti a při poskytnutí 
obchodního vzorku. 
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Pavlína Mauerová 
EMCS (Excise Movement and Control System) 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 3, s. 3-9 
Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (EMCS) vznikl za 
účelem boje proti podvodům v oblasti spotřebních daní v rámci EU. Využití systému, výhody jeho 
zavedení. Změny EMCS podle Směrnice Rady 2008/118/ES. 
 
Werner Mussler 
EU für Bankenabgabe und gegen Transaktionsteuer 
EU je pro bankovní daň a proti dani z transakcí 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 15, S. 6-7 
Přínosem plánované bankovní daně v EU by dle studie byly nemalé příjmy do státních rozpočtů a 
omezení systémových rizik v bankovním sektoru, což by přispívalo ke stabilitě finančního trhu a 
snižovalo nebezpečí, že stát bude hradit záchranu kolabujících bank. Negativa transakční daně (vliv na 
objem transakcí, značné snížení efektivity trhů, stěhování bankovních institucí ve snaze vyhnout se 
dani). - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., ze 7. dubna 2010. 
 
Donata Riedel 
Geht es auch ohne die Gewerbesteuer? 
Půjde to i bez živnostenské daně? 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 75 (20.4.2010), S. 12-13 
Výrazný propad živnostenských příjmů v německých městech a obcích prokazuje značnou "citlivost" 
živnostenské daně na hospodářskou recesi (veškeré příjmy z titulu živnostenské daně náležejí obcím, 
které si samy stanovují sazbu). Z hlediska zabezpečení plynulých obecních příjmů pozbyla 
živnostenská daň na své výlučnosti, jednou z možností  je zrušení této daně a zvýšení podílu obcí na 
dani z příjmů a na korporační dani. Přehled výhod a nevýhod živnostenské daně. 
 
Jindřiška Plesníková 
Hospodaření občanských sdružení (3.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 5, s. 55-61 
Majetek občanského sdružení, evidence majetku, postup při předání agendy majetku. Kontrola 
hospodaření a činnost revizních komisí (povinnosti a práva revizní komise). Příklady k jednotlivým 
oblastem hospodaření (odměna funkcionáře, zdravotní pojištění zaměstnance, zdanění odměny 
zvláštní sazbou daně, evidence odměny, slevy na dani). Odměňování na základě dohody o provedení 
práce. Odvodové režimy v případě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, registrační 
povinnost (FÚ, SPZ, ZP), termíny odvodů finančních prostředků. 
 
Tina Klautke and Alfons J. Weichenrieder 
Interest income tax evasion, the EU savings directive and capital market effects 
Únik u zdanění úrokových příjmů, směrnice EU o úrocích z úspor a dopad na kapitálový trh 
Fiscal studies, Vol. 31, (2010) No. 1, p. 151-170 
Autoři studie vyhodnocují reálné výsledky a účinnost směrnice EU o zdanění úspor (EU Savings 
Directive 2003/48/ES) v rámci snahy o sjednocení daní v Evropě a boje proti vyhýbání se daním         
z úrokových příjmů. Upozornění na mezery ve směrnici, studie zjišťuje dostupnost zneužití mezer 
prostřednictvím měření nákladů investora, který jejím prostřednictvím chce získat výhodu 
(problematika osvobození některých obligací od srážkové daně). - Pozn. 
 
Sönke Iwersen 
Mehr als 18 000 Steuersünder zeigen sich selbst an 
Více než 18 000 daňových hříšníků se samo udalo 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 87 (6.5.2010), S. 3 
Odhad finančního efektu dodatečných daňových přiznání pro německý fiskál, která byla učiněna kvůli 
obavám z trestního postihu na základě "švýcarského" CD s ilegálně získanými údaji o nezdaněném 
majetku. K názorům na použití důkazního prostředku získaného krádeží, princip legality. 
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Donata Riedel 
Mehrwertsteuer-Wirrwarr soll ein Ende haben 
S chaosem v DPH by se mělo skoncovat 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 73 (16.4.2010), S. 16 
K návrhu jednotné sazby DPH v Německu. - Překlad viz Informace Odborné knihovny MF č. 7/2010. 
 
Jiří Nesrovnal, Iveta Nesrovnalová 
Některé novely zákona o daních z příjmů roku 2009 se zaměřením na daň z příjmů právnických 
osob. 2. část 
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 2, s. 3-20 
V této části příspěvku o dalších změnách, provedených zejména novelou č. 216/2009 Sb. Podrobněji 
např. k podpoře pořizování majetku zatříděného do 1. a 2. odpisové skupiny, k nákladům na 
vzdělávání zaměstnanců, k problematice dvojího zdanění, k tvorbě opravné položky apod. Doplněno 
příkladem. - Pozn. 
 
Bruno Gibert 
New international anti-avoidance legislation in France 
Nová francouzská legislativa proti mezinárodním daňovým únikům 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 4, p. 123-128 
Francie má za sebou již dlouhou historii provádění opatření proti daňovým únikům a v r. 2009 přijala 
novou legislativu k této problematice. Ta se zaměřuje spíše na sankce než na prevenci využívání 
výhodných daňových režimů. Příspěvek přináší rozbor nových opatření a postupů pro určení, zda se 
opatření vztahují na aktivity v určité jurisdikci. - Pozn. 
 
Katarína Dobešová 
Nezdanitelné částky, slevy na dani a daňové zvýhodnění v roce 2009 
Práce a mzda, Sv. 58, (2010) č. 3, s. 36-46 
Nezdanitelné části základu daně z příjmů v roce 2009 (odpočet darů na veřejně prospěšné účely, 
odpočet příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, odpočet pojistného na soukromé 
životní pojištění, odpočet úroků z úvěrů na financování bytových potřeb). Doplněno příklady. - Úplný 
text příspěvku je k dispozici na portálu Mzdová praxe. 
 
Jana Nesrstová 
Novela ZDPH 2010. 3. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2010, č. 8, rubrika 11, s. 1-6 
K novele zákona o dani z přidané hodnoty (s účinností od 1. ledna 2010). Třetí část příspěvku se 
zabývá stanovením základu daně ve zvláštních případech podle § 36a zmíněného zákona. Podrobněji   
k ceně obvyklé a k osobám se zvláštním vztahem k plátci (např. kapitálově spojené osoby, osoby 
blízké aj.). Výklad je doplněn několika příklady. 
 
Jozef Andacký 
Novitech Tax pohorel na e-daniach : ako sa Daňové riaditeľstvo rozchádza s dodávateľom 
najdôležitejšieho informačného systému 
Trend, Sv. 2010, č. 14, s. 38-39 
Daňové IT v SR, nedostatky systému eTax při online registraci a příjmu daňových přiznání. K projektu 
Unitas, jehož cílem je zavést jednotný výběr daní a odvodů. V tabulce přehled informačních systémů 
slovenské daňové správy. 
 
Zdeněk Morávek 
Problematická místa při stanovení daňové povinnosti 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 8, (2010) č. 3, s. 3-6 
Autor upozorňuje na nejčastější problematická místa při stanovení daňové povinnosti neziskových 
subjektů. Na příkladech je objasněna problematika zdanění hlavní činnosti, přesunů nákladů mezi 
jednotlivými činnostmi, daňových odpisů, darů a snížení základu daně. 
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Zdeněk Morávek 
Prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 5, s. 18-22 
Prominutí daně včetně příslušenství daně, k důvodům prominutí daně a prominutí příslušenství daně. 
Pokyn D-330, povinnost správce daně odůvodňovat rozhodnutí o prominutí, přehled skutečností 
vylučujících prominutí příslušenství z důvodu tvrdosti, přehled důvodů umožňujících prominutí 
příslušenství (může se týkat neziskových subjektů), důvody zohledňované v neprospěch daňového 
dlužníka. Podání žádosti o prominutí příslušenství daně (správní poplatek 1000 Kč). 
 
Christa Breucha, Robert C. Prätzler, Wolfram Birkenfeld 
Rechtsprechungsreport zur Umsatzsteuer: Praxisrelevante Entscheidungen des EuGH im 
Zeitraum 1.1.2000 - 31.12.2009 und zur Zeit anhängige Verfahren 
Zpráva o judikatuře k DPH: rozhodnutí Evropského soudního dvora významná z hlediska 
praxe a vydaná v období od 1.1.2000 - 31.12.2009 vč. současně probíhajících řízení 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 13, Beilage Nr. 3, S. 1-38 
Přehled významných rozhodnutí Evropského soudního dvora vydaných za období od 1.1.2000-
31.12.2009 k problematice DPH, seznam řízení probíhajících k 31.12.2009. - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Stanovení místa plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 8, s. 3-6 
Ke změnám u nájmu dopravního prostředku, které přinesla novela zákona o DPH (s účinností od        
1. ledna 2010). Místo plnění u krátkodobého a dlouhodobého nájmu dopravního prostředku, použití 
systému reverse charge, povinnost registrace. Doplněno příklady. 
 
Zdeněk Kuneš 
Stanovení místa plnění při poskytnutí služby po 1.1.2010 v zákoně o dani z přidané hodnoty 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 14-21 
Stanovení místa plnění u přeshraničních služeb - situace po novelizaci. Systém reverse charge. 
Povinnost registrace. Výjimky ze základního pravidla v zákonu o DPH. Příklady z praxe. 
 
Donata Riedel 
Steuerpläne entlasten Reiche stärker 
Daňové plány výrazněji ulevují bohatým 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 73 (16.4.2010), S. 16 
Plán daňové reformy v Německu; k modelu stupňovitého zdanění příjmů navrhovaného FDP 
(svobodní demokraté), v tabulce efekt daňové úlevy v porovnání s daňovým tarifem platným pro rok 
2010. 
 
Jacques Malherbe ... [et al.] 
Tax amnesties in the 2009 tax landscape 
Daňové amnestie z pohledu roku 2009 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 4, p. 224-241 
Shrnutí diskuse k tématu na 63. kongresu IFA, který se konal v kanadském Vancouveru v září 2009. 
Popis a právní účinky daňových amnestií ve vybraných zemích, ústavnost daňových amnestií, soulad   
s právem ES, ekonomické a morální vyhodnocení daňových amnestií. - Pozn. 
 
Michael Keen, Alexander Klemm and Victoria Perry 
Tax and the crisis 
Daně a krize 
Fiscal studies, Vol. 31, (2010) No. 1, p. 43-79 
Studie dopadu zdanění na výkonnost finančních trhů, detailně se věnuje hlavním kanálům, jejichž 
prostřednictvím mohou daňové distorze významně ovlivnit finanční trhy a tím potenciálně přispět       
k finančním krizím. Distorzní účinky na finanční politiku podniků, investice na dluh; daňová úprava 
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oblasti bydlení, dopad na ceny a zadlužení; zdanění komplikovaných finančních nástrojů; zdanění a 
cena finančních aktiv. Možné odezvy politik na jednotlivé typy daňových distorzí. - Pozn. 
 
Yoshihiro Masui 
Taxation of foreign subsidiaries: Japan's tax reform 2009/10 
Zdanění zahraničních dceřiných společností: japonská daňová reforma v letech 2009-10 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 4, p. 242-248 
Analýza japonské daňové reformy v letech 2009-10 - pozadí reformy, významné legislativní novely 
týkající se zdanění dceřiných společností pod zahraniční kontrolou a důsledky reformy do budoucna. - 
Pozn. 
 
Rainer Stadler and Elmar Bindl 
The German Economic Growth Acceleration Act : main changes and opportunities for 
taxpayers 
Německý zákon pro urychlení hospodářského růstu : hlavní výzvy a příležitosti pro daňové 
poplatníky 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 4, p. 141-148 
Německý zákon pro urychlení hospodářského růstu, který vstoupil v platnost 31. prosince 2009, má za 
cíl posílit hospodářský růst formou zavedení několika zvýhodnění v oblasti zdanění podniků. Autoři 
rozebírají nová ustanovení a upozorňují na to, jaké možnosti přinášejí daňovým poplatníkům. - Pozn. 
 
Pietro Mastellone 
The new Italian tax shield: Amnesty for undeclared offshore assets 
Nový italský daňový štít: amnestie pro nepřiznaný majetek v zahraničí 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 4, p. 152-159 
V článku je analyzován nový italský "daňový štít" (Scudo fiscale), který umožňuje daňovým 
poplatníkům přiznat finanční aktivity a majetek držený ilegálně v zahraničí s tím, že zaplatí 
"mimořádnou daň" ve výši 5 % z jejich celkové hodnoty a nebudou podrobeni žádnému správnímu ani 
trestnímu řízení. Autor ilustruje operativní aspekty a potenciální problémy této nové daňové amnestie. 
- Pozn. 
 
Milena Otavová, Veronika Sobotková 
Uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1.1.2010 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 4, s. 34-42 
Stanovení obratu pro registraci k DPH, použití zvláštního režimu pro cestovní služby (stanovení místa 
plnění a povinnost přiznat daň, základ daně a výpočet daně na základě přirážky, nárok na odpočet 
daně, poskytnutí cestovní služby mimo území ES atd.), použití běžného režimu, přeprava osob, 
lázeňské pobyty. Problematika je objasněna na několika příkladech. Doplněno souhrnným příkladem   
s vyplněným daňovým přiznáním. 
 
Václav Benda 
Uplatňování DPH ve zdravotnictví v roce 2010 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 8, s. 20-26 
Vymezení daňových subjektů a jejich registrace, vymezení předmětu daně a místa plnění, 
zdravotnické služby a zboží jako zdanitelná plnění, plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet 
daně. Problematika je objasněna na několika příkladech. 
 
Hana Straková 
Vybraná plnění uskutečňovaná mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. 1. část,  
Dodání a pořízení zboží  
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 4, s. 30-33 
K problematice dodání a pořízení zboží dle zákona o dani z přidané hodnoty. Uskutečnění 
zdanitelného plnění, povinnost přiznat daň, daňové doklady. Problematika je objasněna na několika 
příkladech. 
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Viktor Hába 
Využití offshore jurisdikcí: anonymita vlastnictví, ochrana majetku a nízké zdanění 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 7, s. 1-2 
Stať je zaměřena na specifické účely, pro které jsou využívány offshore jurisdikce - anonymita 
vlastnictví, ochrana majetku a nízké zdanění. -- Volné pokrač. přísp. "Daňový ráj" - kdy a pro koho je 
správnou volbou?, uveř. v DHK, 2010, č. 6, s. 1-3. 
 
Viktor Hába 
Využívání onshore jurisdikcí - moderní trend v daňovém plánování 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 8, s. 1-2 
K stoupající poptávce po daňové optimalizaci na bázi kvalitních onshore jurisdikcí, mezi které se řadí 
především státy EU a severní Ameriky. Onshore společnost - základní charakteristika, využití onshore 
jurisdikcí. Podrobněji o zakládání holdingových společností, o zdaňování příjmů z duševního 
vlastnictví, o možnostech při financování společnosti, o rostoucí oblibě SE apod. -- Volně navazuje na 
články "Daňový ráj" - kdy a pro koho je správnou volbou? a Využití offshore jurisdikcí: anonymita 
vlastnictví, ochrana majetku a nízké zdanění, uveř. v čas. DHK, 2010, č. 6, s. 1-3 a DHK, 2010, č. 7,   
s. 1-2. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Lotyšsku 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 4, s. 44-47 
K problematice zdaňování společností v Lotyšsku. Zákonný rámec, daňové subjekty, zdaňovací 
období, zdanitelný příjem a základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, sazba daně, 
skupinové zdanění, vyměřování daně, systém kalkulace daně apod. Doplněno příkladem. - Právní stav 
ke dni 1. ledna 2010. 
 
Wolfgang Wiegard 
Zwanzig Thesen zur Steuerpolitik 
Dvacet tezí k daňové politice 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 9, S. 401-407 
Vzhledem ke stavu německých veřejných financí nejsou daňové úlevy (na základě zákona k urychlení 
hospodářského růstu) natrvalo udržitelné - z důvodu krize a stavu zadlužení; příspěvek proto uvádí ve 
20 tezích zdůvodnění malých daňových korektur a daňových reforem, které jsou příjmově neutrální. - 
Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 6/2010  
Zastupování v daňovém řízení. Zvýšený maximální vyměřovací základ - dopady na zdanění v r. 2010. 
Významné finanční limity v ZDP (2.). Podnikání v zemědělské výrobě (1.). Fotovoltaické elektrárny a 
daň z příjmů. Ochrana zdraví zaměstnanců a daň z příjmů. Pohledávky z hlediska daně z příjmů. DPH 
u služeb cestovního ruchu. Osoby povinné přiznat a zaplatit DPH v roce 2010. 
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 17-18/2010  
Daňové předpisy a ručení. Nejčastější otázky a odpovědi ke změnám DPH (Dokonč.). Zástavní právo 
v daňovém řádu. Ze života (silniční daň v případě paušálních výdajů, služby na Slovensku, odměna 
jednatele jako daňově uznatelný náklad, poskytování ochranných nápojů). 
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č. 19-20/2010  
Dlouhodobě nepoužívaný majetek a opravné položky v účetnictví. Převod podnikatelské činnosti aneb 
hodit břemeno na jiného. Odpis pohledávek a závazků. Preferenční nákup. Výše limitu hotovostní 
platby a daň z přidané hodnoty. Trestné činy daňové [Zač.]. K souhrnnému hlášení. Zástavní právo 
v daňovém řádu (Dokonč.).  
 
 
Daňový TIP  
 
č. 10/2010  
Technické zhodnocení. DPH a projekt na Slovensku. Paušální výdaje a ukončení leasingu. Kurzový 
přepočet v účetnictví. Cese leasingové smlouvy z r. 2007 v roce 2009 a odpočet DPH. Změna DPH     
u služeb z EU. Roční zúčtování a věcné břemeno. Oprava chybně uplatněných úroků z úvěru. 
Vykázání majetku bance pro potřeby úvěru. 
 
č. 11/2010  
Sankce a postihy za porušení účetních a daňových předpisů. Jak zaúčtovat forwardové obchody? 
Odvod DPH u splátek leasingu na spotřební zboží. Daňová uznatelnost částky za stravu při souběhu 
s kráceným stravným. Tvorba zákonných rezerv na opravu. Postoupení pohledávky. 

 
č. 12/2010  
Daňový pohled na finanční leasing hmotného majetku v závislosti na době uzavření smlouvy. 
Paušalizace cestovních náhrad. Paušální výdaje v lesnictví a směrnice v daňové evidenci. Odchod do 
důchodu a konec pracovního poměru. Daňové dopady zápočtu vzájemných závazků. Spoluúčast na 
škodě na voze nezahrnutém v obchodním majetku. DPH a přeprava zboží do třetí země přes polského 
přepravce. Výpočet průměrného a pravděpodobného výdělku.  
 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Niall Ferguson; Torsten Riecke 
"Der Euro wird zur weichen Währung" 
"Euro se stává měkkou měnou" 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 90 (11.5.2010), S. 8-9 
Finanční historik N. Ferguson v rozhovoru předpovídá pomalý úpadek eura: současný balík pomoci je 
pouze nouzovým řešením, které nemíří na hlavní problém eurozóny - absenci mechanismu pro 
finanční transfery mezi členskými státy. Možným řešením je vytvořit seskupení "Spojené státy 
evropské" se společnou fiskální politikou nebo akceptace měnové unie coby nestabilní formace.       
Mj. poukazuje i na neudržitelnost situace v USA, kde v roce 2040 padnou veškeré daňové příjmy na 
dluhovou službu, tam ale současný zájem investorů nadále posiluje iluzi, že Amerika je silná. 
Zdůrazňuje ztrátu důvěryhodnosti papírových měn a nutnost vrátit se k surovinovému měnovému 
standardu. 
 
Hans Georg Fabritius; Stefan Ruhkamp 
"Neuer Standard senkt Kosten um 123 Milliarden Euro" 
"Nový platební standard sníží náklady o 123 miliard eur" 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 19, S. 18-19 
H.G. Fabritius (člen představenstva Deutsche Bundesbank) v rozhovoru vysvětluje přetrvávající 
význam hotovosti u Němců v době bezhotovostního platebního styku. Objem hotovosti vydané 
Bundesbankou se během deseti let zdvojnásobil, mnozí občané stále ještě považují platbu v hotovosti 
za pohodlnější, a to i přes realizaci bezhotovostních operací v řádu miliard; pohled na hotovost            
z hlediska fungování stínové ekonomiky. Efektivita a časový horizont prosazení nového standardu 
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SEPA v eurozóně, Iban, Bic, SEPA vrubopis. K novému systému obchodování s cennými papíry, 
Target-2-Securities. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n.M., z 29. dubna 2010. 
 
Romano Prodi 
A big step towards fiscal federalism in Europe 
Velký krok k fiskálnímu federalismu v Evropě 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37315 (21.5.2010), p. 9 
Pakt stability a růstu měnové unie byl nesmyslný, protože byl založen na čistě matematických 
parametrech a neexistovaly žádné pravomoci nebo politické nástroje k jeho prosazení. Proto autor 
považuje nedávné rozhodnutí Bruselu (založení Evropského stabilizačního fondu) za velmi důležitý 
krok k postupnému vytvoření evropského fiskálního federalismu. Vznik orgánů schopných preventivní 
akce a úspěšného zásahu by znamenal, že pakt je nahrazen robustnější koordinací. 
 
Kate Burgess and Brooke Masters 
A bigger bite 
Větší sousto 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37308 (13.5.2010), p. 7 
Zaměřeno na problematiku insiderových obchodů. Snaha obnovit důvěru v trhy vede ke 
koordinovanějšímu a agresivnějšímu přístupu regulačních úřadů ve vyspělých zemích. V článku se 
popisují případy tvrdého zásahu úřadů proti obchodníkům využívajícím důvěrné informace v Británii a 
USA. 
 
A pox on your swaps : financial regulation in America 
Mor na vaše swapy : finanční regulace v Americe 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8680, p. 68-69 
Analýza průběhu projednávání návrhu zákona o regulaci derivátů v USA. Kontroverzní návrhy 
vyvolávají znepokojení v řadách bankéřů i regulátorů. 
 
Martin Arnold, Brooke Masters and Nikki Tait 
Alternative visions 
Alternativní vize 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37309 (14.5.2010), p. 7 
Navrhovaná evropská pravidla pro regulaci zajištěných fondů (AIFM) jsou některými kritizována jako 
příliš tíživá, jinými jako shovívavá. Americký ministr financí již v březnu vyjádřil obavy                      
z diskriminace amerických firem. Článek přináší názory odborníků různých zemí na novou směrnici. 
 
Brooke Masters 
Basel chief says bank tax "premature" 
Podle šéfa basilejského výboru je bankovní daň "předčasná" 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37300 (4.5.2010), p. 4 
Podle předsedy Basilejského výboru pro bankovní dohled Nouta Wellinka jsou návrhy na zavedení 
bankovní daně předčasné. Političtí lídři by měli počkat, než basilejský výbor dokončí plány na zvýšení 
kapitálových požadavků a nová pravidla likvidity pro banky na celém světě. -- Viz i článek na s. 1 pod 
názvem Basel regulators weigh cost of shake-up. 
 
Quentin Peel 
Berlin's strictures 
Ostrá slova z Berlína 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37314 (20.5.2010), p. 7 
Německý ministr financí Wolfgang Schäuble se vyjadřuje k vedoucímu postavení Francie a Německa 
v eurozóně, obchodním nerovnováhám v Evropě, dani z finančních transakcí a regulaci finančních 
trhů. 
 
 
 

12 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

Gillian Tett and Peter Garnham 
Carried away 
Ve víru spekulací 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37297 (30.4.2010), p. 7 
Obavy ze spekulativní povahy většiny devizových aktivit; snaha některých regulátorů a politiků 
omezit obchody s měnami označované jako "carry trade". Ve vloženém rámečku vysvětlení podstaty 
této obchodní strategie. 
 
John Taylor 
Central banks are losing credibility 
Centrální banky ztrácejí důvěryhodnost 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37307 (12.5.2010), p. 9 
Evropská banka souhlasila s tím, že nakoupí dluhopisy zemí zápasících s vysokým zadlužením, a to 
pouhý den poté, co prohlásila, že do takových nákupů se nehodlá zapojit. Vyvstává tak otázka její 
nezávislosti a důvěryhodnosti. Je zřejmé, že banka byla pod tlakem evropských vlád, které 
poukazovaly na případ USA. Takový postup znamená odklon od nezávislé a důvěryhodné měnové 
politiky, tak jak byla prováděna v minulosti. 
 
Alice Štěpánová 
Co přinese novela zákona o bankách v oblasti pojištění vkladů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 4, s. 106-108 
K hlavním změnám zákona o bankách, které se týkají zkrácení některých lhůt a tzv. rozhodného dne, 
zvýšení limitu pojištění vkladů, financování Fondu pojištění vkladů a posílení spolupráce vybraných 
institucí v oblasti pojištění vkladů. - Pozn. 
 
Andrea M. Maechler, Srobona Mitra, and Delisle Worrell 
Decomposing financial risks and vulnerabilities in emerging Europe 
Rozbor finančních rizik a zranitelností v rozvíjející se Evropě 
IMF staff papers, Vol. 57, (2010) No. 1, p. 25-60 
Studie hodnotí, jak různé druhy finančních rizik (zejména úvěrové, likvidní a tržní riziko) ovlivňují 
stabilitu bankovnictví v rozvíjejících se ekonomikách střední, východní a jihovýchodní Evropy. 
Modelovým způsobem zpracovává empirická bankovní data z deseti států, které v roce 2004 vstoupily 
do EU, a z osmi dalších států okolního regionu. Zjišťuje, nakolik může být zranitelnost sektoru 
zmírňována dobrou teoretickou i praktickou stránkou kontroly a dohledu. - Pozn. 
 
Olaf Storbeck 
Die bittere Quittung für das Leben auf Pump 
Bolestný účet za život na dluh 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 79 (26.4.2010), S. 20-21 
Ekonomové dosud považovali za příčinu ekonomické krize gigantickou spekulační bublinu na 
americkém trhu nemovitostí, výzkum elitních univerzit (Chicago, Berkeley) však konstatuje: 
ekonomický kolaps byl důsledkem třicetiletého žití Američanů nad poměry. Potvrzují se tak názory 
zdravého rozumu, i když v teoretických modelech ekonomů masivní předlužení Američanů 
nefigurovalo a ani makroekonomové či bankéři centrálních bank nespatřovali v obrovském rozsahu 
soukromých úvěrů destabilizační riziko pro ekonomiku. Empirické důkazy dlouhodobých analýz         
o provázanosti úvěrového boomu a následné krize. 
 
Anne Kunz, Cornelius Welp, Andreas Henry 
Die Fehlbaren 
Nejsou neomylné 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 19, S. 89-91 
Moc ratingových agentur sice pozvolna klesá, stále však disponují značným vlivem. 98 procent 
ratingového trhu ovládají tři největší a nejznámější ratingové společnosti: Standard&Poor's, 
Moody's a Fitch Ratings. Rostoucí kritika jejich činnosti vychází mj. i z podezření, že častokrát byly 
nápomocny cílům investičních bank, kterým dlouhodobě poskytovaly top rating bez ohledu na 
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skutečnost, že třeba jejich finanční instrumenty byly vlastně podloženy špatnými úvěry - což 
oddalovalo již nabíhající kolaps trhů a bankám v mezičase umožnilo zaujmout takovou pozici, aby 
nakonec z kolapsu i profitovaly. Analýza Joint-Default (oprava modelu oceňování příp. státních 
pomocí poskytnutých v době krize). Rekapitulace nových předpisů vydaných Evropským 
parlamentem, které však postrádají řešení základního problému: konfliktu zájmů (místo "uživatele" 
čili hodnoceného a profitujícího z ratingu by za hodnocení měl platit investor). 
 
Florian Becker 
Die Regulierung von Ratingagenturen 
Regulace ratingových agentur 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 17, S. 941-945 
Nařízením evropského zákonodárce č. 1060/2009 o ratingových agenturách byly realizovány 
dlouhodobé požadavky na lepší regulaci a dozor nad ratingovými agenturami. Příspěvek se zaměřuje 
na organizaci a pracovní postupy ratingových agentur, analyzuje požadavky, které souvisejí s regulací 
těchto institucí a také rozebírá jednotlivá ustanovení nařízení (zásady ratingu, vyhlášení a prezentace 
ratingu, dozorování ratingové činnosti atd.). Nařízení sice nemusí být transformováno do národního 
práva, pro praktickou aplikaci (hlavně kvůli předpisům o kompetencích) však je zapotřebí prováděcí 
zákon - v Německu již návrh prováděcího zákona byl předložen s tím, že dozorování ratingových 
agentur bude zakotveno v zákoně o obchodování s cennými papíry a dozorem bude dočasně pověřen 
BaFin (Úřad dozoru na finančními službami) - od 1.1.2011 tato činnost přejde v rámci nově 
strukturovaného evropského dozoru nad finančním trhem na novou instituci ESMA (Evropský úřad 
dozoru nad obchodováním s cennými papíry). - Pozn. 
 
Emergency repairs : the euro 
Nouzové opravy : euro 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8682, p. 71-73 
K programu pomoci a změn, který 10. května 2010 schválili ministři financí EU pro eurozónu. Vznik 
stabilizačního fondu, pomoc ECB v podobě nákupu dluhopisů. Jak zavést v Evropě fiskální disciplínu 
a jak problémové země eurozóny využijí takto získaný čas. -- Viz i článek na s. 12 pod názvem No 
going back: the euro and the future of Europe. Viz rovněž články ve Financial Times ze dne 17.5.2010 
na s. 7 a 9. 
 
Andrew Ward and Tony Barber 
Estonia knocks confidently on door 
Estonsko klepe sebejistě na dveře 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37307 (12.5.2010), p. 3 
Estonsko splňuje podmínky pro přijetí eura a země bude moci příští rok vstoupit do měnové unie. 
Nadšení Estonska kontrastuje s opatrným přístupem Polska a dalších středoevropských zemí, které 
považují řeckou krizi za mocný argument proti uspěchanému vstupu do EMU. -- Viz i článek v The 
Economist č. 8682 ze dne 15.5.2010 na s. 33-34 nazvaný Euro not bust: the Baltic states. 
 
Falling stars : Iberian banks 
Padající hvězdy : pyrenejské banky 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8681, p. 69-70 
Rozbor situace v portugalském a španělském bankovnictví, obavy z dopadu dluhové krize v eurozóně, 
nutnost rychlého vládního zásahu v případě menších problémových bank a další potřebné kroky. -- 
Překlad pod názvem Než začnou padat hvězdy viz Ekonom, 2010, č. 19, s. 48-49. 
 
Diana Rádl Rogerová 
Garanční hypoteční fond se vyplatí : realitní trh 
Euro, Sv. 2010, č. 18, s. 80-81 
Autorka v příspěvku shrnuje argumenty pro vytvoření garančního hypotečního fondu pro držitele 
hypoték ohrožené "dluhovou pastí" v Česku. Měl by mít sociálně stabilizační funkci v době 
hospodářské recese. Na základě studie společností Deloitte a Hyposervis o dopadech finanční krize na 
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rezidenční development autorka analyzuje úlohu státu v rozvoji či útlumu rezidenční výstavby a volá 
po vládních opatřeních k nápravě disharmonie na trhu s bydlením. 
 
David Marsh 
Greece's crisis begets a German backlash 
Řecká krize vyvolává v Německu prudkou reakci 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37295 (28.4.2010), p. 9 
Kritický pohled na přístup Německa k přípravě a založení EMU (malá diskuse o rizicích); otázka 
politické unie; přehlížení varovných signálů o zadlužování slabších zemí eurozóny; dopad řecké krize 
na německé finance. -- Zkrácený překlad článku viz Informace Odborné knihovny MF č. 7/2010. 
 
Sven Prange 
Island findet Schuldige für die Staatspleite 
Island nalézá viníky státního bankrotu 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 70 (13.4.2010), S. 20-21 
(První) výsledky šetření k důvodům hospodářského propadu Islandu; nedbalý přístup předních 
vládních činitelů a dalších významných představitelů (premiér, ministři financí a hospodářství, šéf a 
bankéři národní banky) vyústil až do finanční krize a přivedl někdejší nejbohatší evropský stát na 
pokraj bankrotu. Zodpovědná místa již od počátku roku 2008 ignorovala upozornění finančního 
dozoru na ohrožení islandského finančního systému (např. na nedostatečné kapitálové vybavení tří 
soukromých velkobank, které bylo nutno později zestátnit); v případě poškození zahraničních klientů 
aktivních internetových bank (Kaupthing, Icesave) přenášeli dosud islandští politici zodpovědnost za 
chyby islandských bankéřů na evropskou finanční regulaci. 
 
Delphine Strauss ... [et al.] 
Istanbul as a financial centre 
Istanbul jako finanční centrum 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37301 (5.5.2010), sep. sect. (4 p.) 
Ambice Istanbulu jako finančního centra versus realita, obchodování se zlatem, islámské finance, 
infrastruktura, správa a řízení podniků, Turecko a členství v EU aj. 
 
Václav Klaus 
Kdy zkrachuje eurozóna? 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 16, s. 18-19 
Zamyšlení nad budoucností eurozóny, ve kterém se konstatuje, že jednotná měna očekávaný efekt 
nepřinesla a její udržování je čím dál nákladnější - avšak zrušení evropské měnové unie nehrozí. --      
K tématu viz přísp. na s. 14-17 s názvem Evropa vyždímaná gamblery. 
 
Oldřich Dědek ; [rozhovor vedli] Julie Hrstková, Petr Honzejk 
Koruna nás před řeckou nákazou neochrání 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 89 (7.5.2010), s. 11 
Národní koordinátor pro zavedení eura v ČR v rozhovoru oponuje názoru prezidenta Klause, že 
řeckou krizi způsobila společná evropská měna, hájí masivní pomoc zadluženému Řecku a vysvětluje, 
proč nás koruna před rizikem příliš nechrání. Podrobněji např. o vlivu situace v Řecku na eurozónu,     
o návrzích na změny pravidel eurozóny a o regulaci finančních trhů (resp. Basel 3). 
 
Anne Kunz 
Krone aufgesetzt 
Korunovaná koruna 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 16, S. 115 
Norská koruna patří k nejstabilnějším a nejzdravějším měnám světa; norská ekonomika se velmi 
rychle vyrovnala s finanční krizí a již od 2. čtvrtletí roku 2009 zaznamenává opětovný růst, atraktivitu 
norských půjček u investorů udržuje politika rostoucích úroků (do konce roku 2011 se počítá dokonce 
s dosažením úrokové sazby 4,25 %). 
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Dana Kiseľáková 
Manažment kreditného rizika bánk v SR a riziká v kontexte globálnej krízy 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 13, (2010) č. 1, s. 5-17 
Analýza změn v řízení a měření úvěrového rizika bank v kontextu globální krize. 
 
European Central Bank 
Measures taken by euro area governments in support of the financial sector 
Opatření vlád zemí eurozóny na podporu finančního sektoru 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2010, No. 4, p. 75-90 
V článku se popisují opatření, která přijaly vlády zemí eurozóny ke zmírnění dopadů krize na finanční 
sektor, a rozebírají se možné strategie jejich ukončení. Kromě toho jsou zmíněna i opatření Velké 
Británie a USA. Reakce na krizi v těchto třech hospodářských regionech má řadu společných 
charakteristik, ale objevují se i významné rozdíly, a to nejen mezi EU a Spojenými státy, ale i v rámci 
samotné unie. - Pozn. 
 
Josef Kotásek 
Některé novinky v úpravě spotřebitelských úvěrů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 4, s. 118-121 
Informace o chystaných zásadních změnách v právní úpravě spotřebitelských úvěrů. Vymezení 
spotřebitelských úvěrů, řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů (nově i před finančním arbitrem), 
ochrana před směnkami a šeky, důsledky porušení některých informačních povinností, posouzení 
schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. - Pozn. 
 
Tomáš Plhoň 
Nová tvář kapitalismu : finanční reformy 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 18, s. 64-68 
Přehled opatření, která mají zabránit vzniku další finanční krize. Podrobněji např. k Doddově zákonu 
(USA), ke vzniku Basel III, k návrhu na zavedení bankovní daně (MMF) a k regulaci hedgeových 
fondů (EU). 
 
Ökonomen fürchten wachsenden Druck auf die Geldpolitik 
Ekonomové se obávají rostoucího tlaku na peněžní politiku 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 16, S. 9 
Předpovědi chování centrálních bank a ECB v období přetrvávajících a rostoucích dluhů, odhad 
inflačního vývoje, předpoklad udržení nízké hladiny úroků do poloviny roku 2011, nestejné možnosti 
jednotlivých zemí k využití inflace při snižování státního dluhu. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, 
Frankfurt n. M., z 13. dubna 2010. 
 
Viktor Šmejkal 
Platební a vyrovnávací systémy provozované podle zahraničních právních řádů v kontextu 
tuzemského insolvenčního práva 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 3, s. 15-18 
Systémy provozované podle zahraničního práva a vyloučení účinků insolvenčního práva. Systémy 
provozované podle právního řádu Francie: systémové riziko inherentní platebním i vypořádacím 
systémům, ochrana bezproblémového fungování systémů. Srovnání s českou právní úpravou. - Pozn. 
 
Tomasz Siudek 
Polish cooperative banking sector in the face of systemic transformation and European 
integration in agriculture 
Sektor bankovních družstev v Polsku z pohledu jeho systematické transformace a evropské 
integrace v zemědělství 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 56, (2010) No. 3, p. 116-134 
Studie prezentuje nejvýznamnější změny v sektoru družstevního bankovnictví v Polsku, který hraje 
významnou roli v poskytování finančních služeb a financování zemědělství a rozvoje venkova,           
v posledních dvou desetiletích. Analyzuje postavení bankovních družstev v polském bankovnictví 
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(specifika, počet bank a jejich zaměstnanců, aktiva a pasiva, finanční výsledky), dále se věnuje 
procesu restrukturalizace a konsolidace sektoru; přizpůsobení se požadavkům EU zavedením limitů na 
koncentraci úvěrů, opatřeními proti praní špinavých peněz a dodržením minimálních kapitálových 
požadavků; zavedení systému depozitních garancí, monitorování a kontroly úvěrových rizik. - Pozn. 
 
Nicola Fritsch, John Prebble and Rebecca Prebble 
Real estate investment trust regimes viewed through the lens of the US paradigm 
Realitní investiční fondy z pohledu amerického vzoru 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 4, p. 211-223 
V prvním ze série čtyř článků se autoři zaměřují na realitní investiční fondy (REIT) obecně a poté 
podrobně rozebírají režim REIT v USA. Další články budou pojednávat o REIT v Británii a Německu 
a série se uzavře porovnáním těchto tří režimů. - Pozn. -- Článek o režimu REIT ve Velké Británii 
vyšel v čísle 5 na s. 259-270. 
 
Tomáš Plhoň 
Řecký dluhový odpad : státní dluhopisy 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 18, s. 68-69 
K problematice vysoce rizikových řeckých dluhopisů. V přehledu jsou uvedeni největší věřitelé Řecka 
(v mld. USD), mezi kterými ČR nefiguruje. -- K tématu viz i komentář na s. 48 s názvem Rating za 
všechny peníze. 
 
Milan Cícer ; [rozhovor připravily] Zuzana Kubátová, Miroslava Jirsová 
Stáváme se čističkou peněz ukradených na webu 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 88 (6.5.2010), s. 19 
Rozhovor s vedoucím Finančního analytického odboru Ministerstva financí o důsledném zjišťování 
totožnosti klientů bank (a dalších společností), původu jejich peněz a o hlášení podezřelých transakcí 
ministerstvu. Podrobněji o internetových podvodech. -- K tématu viz čl. Praní špinavých peněz: stát se 
zaměří na realitky či směnárny na s. 18 tohoto čísla HN. 
 
S.M. Ali Abbas and Jakob E. Christensen 
The role of domestic debt markets in economic growth : an empirical investigation for low-
income countries and emerging markets 
Úloha domácích dluhových trhů v hospodářském růstu : empirické zkoumání nízkopříjmových 
zemí a rozvojových trhů 
IMF staff papers, Vol. 57, (2010) No. 1, p. 209-255 
Studie zkoumá dopad trhu s domácími dluhovými cennými papíry na hospodářský růst                         
v nízkopříjmových zemích. Autoři prostřednictvím srovnávací databáze domácího veřejného zadlužení 
(zahrnuty jsou zejména dluhové cenné papíry ústřední vlády a centrálních bank), která pokrývá 93 
rozvojových zemí v letech 1975-2004, a následně ekonometrickými technikami zjišťují endogenitu 
domácího dluhu a jeho působení na růst. Optimální velikost domácího dluhu, jeho kvalita. Analýza 
makroekonomických, finančních a institucionálních okolností vydávání státních dluhopisů. - Pozn. -- 
Článek je součástí zvláštní části časopisu s názvem New perspectives on African growth. 
 
Patrick Foulis 
They might be giants : a special report on banking in emerging markets 
Mohou z nich být giganti : zvláštní zpráva o bankovnictví v rozvíjejících se trzích 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8682, centr. sect. (20 p.) 
Banky zemí rozvojového světa navzdory krizi dobře prosperují. Otázkou je, jak využijí nově získanou 
moc. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na bankovní bilance, bankovnictví v jednotlivých zemích 
a regionech, možnosti vstupu zahraničních bank na tyto trhy aj. -- Viz i článek na s. 14 The winners' 
dilemma: Banks in emerging markets. 
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Jana Vavřinková 
Účty v bankách menili farby 
Trend, Sv. 2010, č. 14, s. 47-49 
Ke změnám v poplatkové politice bank operujících v SR. 
 
Vyhlídky nejsou příliš růžové : globální trendy v bankovnictví po krizi 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 14-17 
O střednědobých výhledech amerických a evropských bank. Rozměry krize v bankovním sektoru, 
novinky v regulaci, vlastnické struktury, situace ve státních bankách, proces konsolidace bank, fúze 
bank atd. 
 
Martin Wolf 
Why cautious reform of finance is the risky option 
Proč je opatrná reforma financí riskantní variantou 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37295 (28.4.2010), p. 9 
Rozbor různých možností řešení, která by mohla vést k větší stabilitě finančního systému. Žádný 
postup se však nejeví jako dokonalý a hlavně neřeší otázku mezinárodní koordinace. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Jonathan Wadsworth 
Did the national minimum wage affect UK prices? 
Ovlivnila celostátní minimální mzda ceny ve Velké Británii? 
Fiscal studies, Vol. 31, (2010) No. 1, p. 81-120 
Studie zkoumá dopad institutu minimální mzdy na firemní cenovou politiku. Na základě empirických 
dat z Velké Británie zjišťuje, zda firmy v odvětvích zaměstnávajících značný počet pracovníků             
s minimální mzdou svoje vyšší mzdové náklady (v důsledku minimální mzdy) nepromítají ve formě 
vyšších cen svých výrobků a služeb. Zjišťuje, že v delším časovém období v některých odvětvích          
s převahou minimálních mezd rostly ceny podstatně rychleji, než ceny v jiných odvětvích                    
s nevýznamným počtem pracovníků s minimální mzdou; výrazně se tento efekt projevil v následujících 
čtyřech letech po zavedení minimální mzdy ve Velké Británii (v roce 1999). - Pozn. 
 
Guy Longueville, François Faure 
Emerging countries: a multispeed recovery 
Rozvojové země: vícerychlostní zotavení 
Conjoncture, Vol. 2010, No. 3, p. 15-23 
Rozbor cyklické situace rozvojových zemí oblasti Asie, Latinské Ameriky, východní Evropy a dalších 
regionů v roce 2009 a hospodářských vyhlídek na období 2010-2011. Zdůrazněno rychlejší a 
mohutnější zotavení rozvojových ekonomik a menší zhoršení makroekonomické nerovnováhy 
světovou hospodářskou krizí ve srovnání s rozvinutými zeměmi, odlišnosti v hospodářských trendech 
mezi rozvojovými zeměmi s vyšším stupněm industrializace a vysokou mírou integrace do světového 
obchodu a dalšími rozvojovými regiony. Posouzení hlavních rizikových faktorů dalšího vývoje. - 
Pozn. 
 
Marco Annunziata, Gyula Toth 
Emerging Europe: variety is the spice of life 
Rozvíjející se Evropa: změna je život 
CEE Quarterly, Vol. 2010, No. 1, p. 4-45 
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. Charakteristika 
odlišností stavu hospodářství jednotlivých zemí na pozadí celosvětového hospodářského oživení, 
menší optimismus u států eurozóny, odhady růstu a vyhlídky devizového trhu států SVE. - Analýzy 
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jsou publikovány 4x ročně. -- Příspěvek v č. 2 roku 2010 dále rozvíjí a přehodnocuje prognózy růstu, 
věnuje se inflaci, stavu bankovního sektoru, měnovým otázkám i nedávným a očekávaným 
relevantním politickým událostem v zemích SVE. 
 
Jiří Zukal 
Hospodářské rozdíly mezi regiony se příliš nesnižují : regionální rozvoj 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 8, s. 18-19 
Regionální politika EU. Nejchudší a nejbohatší regiony v EU podle ukazatele HDP na jednoho 
obyvatele v r. 2007. Ekonomické porovnání regionů v ČR a na Slovensku. -- Stejným tématem se 
zabývá i článek "Evropa bohatá i chudá" v časopise Veřejná správa, roč. 13, č. 11 (2002), s. 24-25. 
 
Paul Collier ... [et al.] 
Managing resource revenues in developing economies 
Hospodaření s příjmy z přírodních zdrojů v rozvojových ekonomikách 
IMF staff papers, Vol. 57, (2010) No. 1, p. 84-118 
Obsáhlá studie se soustřeďuje na efektivní hospodaření s příjmy z přírodních zdrojů v afrických 
rozvojových ekonomikách s nedostatkem kapitálu. Zkoumá interakci mezi investicemi a spotřebou      
v ekonomice bohaté na zdroje, argumentuje pro preferování domácích investic, analyzuje optimální 
politické přístupy. Investiční i příjmová volatilita; kolísavá spotřeba a domácí investice. - Pozn. - 
Článek je součástí zvláštní části časopisu s názvem New perspectives on African growth. 
 
Nataša Urbančíková, Peter Burger 
Miera regionalizácie inovačných politík a jej vplyv na inovačnú výkonnosť regiónov 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 13, (2010) č. 1, s. 23-36 
K problematice podpory inovací na národní a regionální úrovni ve vybraných státech EU. Inovace a 
inovační politika, inovační výkonnost a míra regionalizace inovační politiky. Doplněno porovnáním 
vybraných geografických a ekonomických ukazatelů ve zkoumaných zemích (Španělsko, Maďarsko, 
Slovensko), hodnocením inovační výkonnosti vybraných regionů, údaji o financování inovací a údaji   
o centralizaci a decentralizaci klastrových politik ve vybraných zemích EU. 
 
Guy Dinmore 
Much to play for 
Jde o hodně 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37301 (5.5.2010), p. 7 
V souvislosti s obavami z nákazy z řecké krize se příspěvek zaměřuje na ekonomiku Itálie, jež by 
vzhledem ke svému významu mohla ohrozit euro daleko více než Řecko. Stav italských veřejných 
financí se zlepšil, ale zadlužení je stále vysoké. Itálie má i strukturální problémy - neefektivní veřejný 
sektor, restriktivní praktiky v obchodě a živnostech, korupci. Země je stále zranitelná vůči vnějším 
šokům a růst HDP je předpovídán slabý. 
 
Blahoslav Hruška 
Nové řecké báje a pověsti : pomoc od EU a MMF 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 17, s. 48-49 
K současné ekonomické situaci v Řecku, zejména pak k jeho oficiální žádosti o půjčku ve výši 45 mld. 
eur, na kterou by se měly složit země eurozóny a Mezinárodní měnový fond. Příspěvek mapuje 
významné mezníky řeckého "dramatu" od října 2009 do dubna 2010 a předkládá tři možné scénáře 
dalšího vývoje. 
 
European Central Bank 
Prospects for real and financial imbalances and a global rebalancing 
Vyhlídky reálných a finančních nerovnováh a nalezení nové globální rovnováhy 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2010, No. 4, p. 91-100 
Příspěvek se zaměřuje na globální reálné a finanční nerovnováhy, které jsou již nějakou dobu v centru 
mezinárodní diskuse o hospodářské politice. Zvláštní pozornost je věnována vazbě mezi vytvářením 
těchto nerovnováh v letech, které předcházely vypuknutí krize, a samotnou krizí, a výzvám a rizikům 
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světové ekonomiky spojeným s nerovnováhou v budoucnu. V příspěvku se rovněž rozebírá nová 
agenda mezinárodní hospodářské politiky pro nalezení nové globální rovnováhy, která byla přijata na 
summitu G20 v září 2009 v Pittsburghu. - Pozn. 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Regiony se soustředěnou podporou státu 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 28-29 
Aktualizace vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na období let 2010-2013 (větší 
intenzita dotací a pobídek podle charakteru zaostávání); důvody aktualizace, použité relevantní 
indikátory ke stanovení problémového regionu. 
 
The Goldilocks recovery : Canada's resilient economy 
Oživení Zlatovlásky : odolné hospodářství Kanady 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8681, p. 49 
Zatímco USA stále ještě neohlásily konec recese, Kanada již devět měsíců vykazuje oživení, a to po 
velmi mírném a krátkém hospodářském poklesu. Příčinu vidí odborníci v přísné finanční regulaci, 
která nutí banky k velmi konzervativnímu postoji k půjčkám, a v nové konjunktuře komodit. --           
K problematice viz i článek na s. 13-14 nazvaný The charms of Canada: the least-bad rich-world 
economy. 
 
John Gapper 
Time to rein in the ratings agencies 
Je na čase zkrotit ratingové agentury 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37296 (29.4.2010), p. 11 
Ratingové agentury už byly v minulosti v souvislosti s různými krizemi několikrát kritizovány, ale je 
jen málo známek toho, že se jejich kvazioficiální status nebo jejich obchodní modely podstatně změní. 
Návrh reformy finančního systému v USA má jiné priority, což není šťastné. Krize prokázala, že 
ratingové agentury představují pro investory a regulátory příliš velkou autoritu. Jakákoliv reforma, 
která by uvolnila jejich vliv na dluhopisové trhy, stojí za pokus. 
 
Věra  Kameníčková 
Územní samospráva a veřejné zakázky 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 20-22 
Rozbor veřejných zakázek (organizovaných krajskými úřady a obcemi) v letech 2008 a 2009; 
informační systém o veřejných zakázkách. Výběrová řízení v obcích/krajích, dokončené veřejné 
zakázky na úrovni obcí/krajů. 
 
Petr Bartoň, Peter Bolcha 
Vydělaly investiční pobídky 230 miliard korun? : hospodářská politika 
Euro, Sv. 2010, č. 20, s. 92-93 
Diskuzní článek ke studii konzultantské společnosti Deloitte hodnotící ekonomický dopad a přínosy 
investičních pobídek v ČR v letech 1998-2008. Autoři z VŠE polemizují s výsledky studie (zkreslení 
skutečného fiskálního výnosu pobídek, podhodnocené náklady, nezohlednění "vytěsňovacího efektu" 
u dopadu na nezaměstnanost atd.) a rozebírají nedostatky částečně utajené metodiky a dat pro výpočet 
efektu hospodářské politiky. 
 
Olaf Storbeck 
Wissenswert: für unseren Wohlstand ist nicht nur Höhe des Wachstums zentral. Viel wichtiger 
ist, dass es wenig Krisen gibt. Die Politik muss umdenken 
Poučné: pro náš blahobyt nemá zásadní význam jen výše hospodářského růstu. Mnohem 
důležitější je malý počet krizí. Politika se musí přeorientovat 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 79 (26.4.2010), S. 21 
Proč není vysoký hospodářský růst nejdůležitějším činitelem při dosahování vysoké prosperity? - 
Překlad viz Informace Odborné knihovny MF č. 7/2010. -- Autor vychází ze studie Did the New Deal 
save democracy and capitalism? od J.J. Wallise. 
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Informatika. Počítače 
 
Ján Matejka, Martin Janák 
Normativní regulace prostředí datových schránek 
Právník, Sv. 149, (2010) č. 4, s. 345-372 
Výklad otázek souvisejících s platnou právní úpravou problematiky datových schránek z pohledu 
práva soukromého i veřejného. Autoři upozorňují na některá sporná a nepříliš vyhovující ustanovení 
souvisejících právních předpisů. Podrobně se věnují např. významu zákona č. 300/2008 Sb.,                 
o elektronických úkonech, pojmu datová schránka, druhům datových schránek, informačnímu systému 
datových schránek, otázkám týkajícím se institutu pověřené osoby a administrátora, doručování a 
dodávání dokumentů apod. - Pozn. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Henning Fahland 
Der Lissabonvertrag aus finanzpolitischer Sicht 
Lisabonská smlouva z pohledu finanční politiky 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 12, S. 40-48 
Přehled organizačně-kompetenčních změn a změn ve finanční politice, které přináší ustavení 
Lisabonské smlouvy. Institucionální změny, porovnání struktury Lisabonské smlouvy a původní 
ústavy EU, kompetenční vymezení mezi EU a členskými státy; koordinace hospodářské politiky ze 
strany EU. Změny v ("rozhodovací") metodice při sestavování rozpočtu EU. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Der Vertrag von Lissabon = The Treaty of Lisbon 
Lisabonská smlouva 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 3, S. 45-52 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 3, p. 43-50 
Lisabonská smlouva ustavující nový právní rámec Evropské unie vstoupila v platnost 1.12.2009. 
Příspěvek přehledně charakterizuje hlavní institucionální změny EU s ohledem na jejich vliv na 
hospodářskou a měnovou politiku a úpravy v oblasti hospodářské a měnové unie (EMU) - posílení 
úlohy zemí eurozóny a EK ve sjednocování hospodářské politiky, změny institucionálního statutu 
Evropské centrální banky atd. - Pozn. -- Příspěvek je dostupný v německé i anglické jazykové verzi 
časopisu. 
 
Silke Wettach, Hennig Krumrey, Bert Losse 
Einig in Uneinigkeit 
Jednotni v nejednotě 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 19, S. 18-23, 25 
Právě v době, kdy se EU ocitla v nejhlubší krizi, se projevuje mocenské vakuum. Šéfové států a vlád 
reagují hekticky a nemají společný cíl, vyjednávání kompromisů ztěžuje různě pojímaný 
nacionalismus. Velmi vážným problémem se stává heterogenita EU, protože noví členové musejí 
přijmout euro a ECB má značné potíže s tím, jak najít úrokovou sazbu přiměřenou pro všechny 
členské státy. Důležitým cílem je jasné nastavení kompetencí - tedy jednoznačné rozdělení rolí, 
odklon od uměle vytvářených činností komisařů a pro lepší fungování EU také potřeba větších obětí 
ve prospěch Společenství - na úkor národních zájmů. Euro light. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Deutsche Bundesbank 
Die deutsche Zahlungsbilanz für das Jahr 2009 = German balance of payments in 2009 
Německá platební bilance v roce 2009 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 3, S. 17-32 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 61, (2009) No. 3, p. 17-31 
Příspěvek představuje vývoj zahraničněobchodních aktivit Německa v roce 2009 a jejich promítnutí 
do platební bilance za tento rok. Dopady finanční a hospodářské krize se projevily zejména v prvním 
pololetí roku, snížení přebytku běžného účtu, pokles exportu kapitálu a vývozu i dovozu zboží. 
Analýza celkového vývozu a dovozu zboží, služeb a kapitálu, jeho struktury i teritoriálního zaměření. 
Podrobněji o finančních transakcích (investice do domácích a zahraničních cenných papírů, nástroje 
peněžního trhu, dluhové cenné papíry, akcie a přímé investice, PZI). - Pozn. - Příspěvek je dostupný    
v německé i anglické jazykové verzi časopisu. 
 
E. Ruscher ... [et al.] 
The impact of the global crisis on competitiveness and current account divergences in the euro 
area 
Dopad globální krize na konkurenceschopnost a rozdíly salda běžného účtu v eurozóně 
Quarterly report on the euro area, Vol. 9, (2010) No. 1, 38 p. 
Dopad globální krize na eurozónu, konkurenceschopnost a rozdíly v saldu běžného účtu, výchozí 
domácí makroekonomické nerovnováhy jako příčina schodků běžného účtu, anatomie kladného salda 
běžných účtů v eurozóně, rozdíly v exportní výkonnosti členských zemí. Monotematické číslo čas. - 
Pozn. 
 
Halina Starzyczná 
Vybrané aspekty internacionalizace vnitřního obchodu v teoretických přístupech a v empirickém 
zkoumání v České republice v období transformace 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 13, (2010) č. 1, s. 115-130 
Pojem internacionalizace obchodu, základní charakteristika odvětví vnitřního obchodu v ČR v období 
transformace, internacionalizace vnitřního obchodu v podmínkách českého trhu, přímé zahraniční 
investice v obchodě, vývoj pozic zahraničních firem. 
 

Podnik a podnikání 
 
Rainer Stadler, Elmar Bindl 
Das unverzinsliche Darlehen in der Konzernsteuerplanung 
Nezúročitelná půjčka v daňovém plánování koncernu 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 16, S. 862-868 
Nezúročitelné půjčky mají důležitou roli v praxi koncernového financování, protože bezúplatné 
poskytnutí kapitálu představuje možnost, jak krátkodobě a flexibilně podpořit koncernový podnik         
s malým výnosem. Přiblíženy jsou důležité aspekty obchodního a daňového práva tohoto financování 
a také zvláštnosti v případě daňové jednotky, při přeshraničním čerpání půjčky a v případě, že 
poskytovatelem půjčky je fyzická osoba. Půjčka v účetnictví příjemce a poskytovatele. Aplikace 
úrokové hranice. - Pozn. 
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Axel v. Werder, Till Talaulicar 
Kodex Report 2010: die Akzeptanz der Empfehlungen und Anregungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex 
Zpráva o Kodexu v roce 2010: akceptace doporučení a podnětů německého Kodexu Corporate 
Governance 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 16, S. 853-861 
K 8. zprávě o aplikaci doporučení a podnětů německého Kodexu Corporate Governance v německých 
podnicích (kótovaných na burze). Metodika průzkumu; úroveň akceptace jednotlivých oblastí Kodexu 
a nových doporučení (z roku 2009). V tabulce přehled "úseků" Kodexu. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Jaroslav Vostatek 
Development trends in social security with an emphasis on Europe and Czechia 
Vývojové tendence sociálního zabezpečení se zaměřením na Evropu a Česko 
Acta VŠFS, Vol. 4, (2010) No. 1, p. 71-98 
Obsáhlá studie přináší teoretickou analýzu a srovnání systémů sociálního zabezpečení a jejich 
jednotlivých přístupů. Situace v ČR. Bismarckův model. Beveridgeovský model. Občanský princip; 
univerzálnost zdravotní péče; opt-out a soukromé pojištění; povinné soukromé spoření na důchod; 
mýty a Světová banka v oblasti důchodových reforem; moderní sociální důchodové pojištění - NDC 
(notional defined-contribution); povinné soukromé zdravotní pojištění (Nizozemsko); panevropský 
model sociálního zabezpečení. 
 
Jiří Rusnok, Juraj Dlhopolček 
End of age of naivety: pension reforms in post-transition countries 
Konec období naivity: penzijní reformy v posttranzitivních zemích 
Acta VŠFS, Vol. 4, (2010) No. 1, p. 59-70 
Příspěvek shrnuje vývoj reforem důchodových systémů, které byly uskutečněny ve více než dvaceti 
středně rozvinutých zemích v Latinské Americe a střední a východní Evropě od počátku 90. let        
20. století, zejména dle chilského vzoru. Podpora tohoto typu reforem Světovou bankou. Potřeba 
penzijních reforem z pohledu udržitelnosti veřejných financí; tři možné způsoby reformy přechodných 
systémů a náklady přechodu; správci soukromých penzí a riziko versus nejistota. Případová studie 
Slovenska. - Pozn. -- K tématu penzijních reforem také článek Reforming pension: principles and 
policy choices od britského profesora veřejné ekonomie Nicolase Barra na s. 47-58. 
 
Nicholas Timmins 
Faring less well 
Bude hůř 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37300 (4.5.2010), p. 8 
Nová britská vláda má před sebou skličující vyhlídky na škrty v sociálním zabezpečení, které jsou 
považovány za rozhodující ke snížení dluhu. Britský sociální stát za deset let vlády labouristů výrazně 
expandoval. V článku se uvádí, jaké sociální vymoženosti byly zavedeny a jak se zvýšily výdaje na 
zdravotnictví a školství. Ale ani v letech blahobytu nepokrývaly příjmy z daní výdaje. Nyní v době 
recese je situace ještě horší, ale na radikální řešení zřejmě není připravena ani veřejnost, ani politická 
sféra. 
 
Vladimír Pikora 
Klidné stáří zajistí děti : důchodová reforma 
Euro, Sv. 2010, č. 19, s. 84-85 
Autor příspěvku reaguje na rozhodnutí Ústavního soudu ČR o zrušení výpočtu výše starobních 
důchodů dle zákona o důchodovém pojištění (od října 2011) a analyzuje jeho dopady na důchodovou 
reformu. ÚS stanovil zásadu, že nově přiznané důchody se mají vyplácet ve výši odpovídající 
odvedenému pojistnému. Pohled na záporné stránky možného zavedení dalšího pilíře důchodového 
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systému založeného na povinné participaci v penzijních fondech podložený analýzou zkušeností 
okolních států. Autor navrhuje řešení situace parametrickými úpravami současného důchodového 
systému bez ohrožení veřejných financí. -- Viz také zdokumentovaný článek Spravedlnost za miliardy: 
důchody z týdeníku Euro č. 17/2010, s. 36-37, 39. 
 
Václav Klusoň 
Penze - živobytí pro stáří : čtení pro budoucí důchodce 
Listy, Sv. 40, (2010) č. 2, s. 24-31 
Příspěvek do diskuse o penzijní reformě. Autor se nejprve zamýšlí nad problematikou solidarity, dále 
se zabývá principy a institucemi důchodových systémů, penzijními fondy a firemními spořicími účty. 
 
Pavel Sibyla 
Tehotenstvom k živobytiu : štát nezaujíma, čo dosiahol novou populačnou politikou 
Trend, Sv. 2010, č. 15, s. 10-11 
Nárůst výdajů spojených s rozšířením jednorázového slovenského příplatku k příspěvku za narození 
dítěte (rozšířen i na druhé a třetí dítě) ve výši 829,90 €, počet příjemců příspěvku s upřesněním podílu 
romské populace. 
 
Jana Tepperová, Jiří Přibyl 
Vysílání zaměstnanců a činnost jednatelů a členů představenstva v rámci EU z pohledu 
zákonného pojištění a daně z příjmů 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 3, s. 10-14 
Pohyb zaměstnanců v rámci EU z hlediska sociálního pojištění a daně z příjmů. Zákonné pojištění: 
určování příslušnosti k právním předpisům v EU; české zákonné pojištění; pojištění jednatelů a členů 
představenstva; maximální vyměřovací základ. Daň z příjmů. 
 
Mark Fehr ...  [et al.] 
Wer soll das bezahlen? 
Kdo to má zaplatit? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 16, S. 18-22 
Úřednický status v Německu, rozpočtové riziko z titulu prudce rostoucích penzijních nároků 
německých úředníků. Přehled realizovaných opatření k redukci úřednických privilegií (zákon o reformě 
služebního práva, zákon upravující max. výši penze, zákon o pečovatelském pojištění, zákon o zdanění 
důchodových příjmů, fond důchodových rezerv). Znázornění podílu úředníků v celkovém počtu 
státních zaměstnanců v jednotlivých německých zemích. 
 
Zákon o pojišťovnictví: co zajímalo pojišťovny? 
Pojistný obzor, Sv. 87, (2010) č. 1, s. 9-10 
Na některé praktické dotazy, týkající se aplikace nového zákona o pojišťovnictví, odpovídají zástupci 
Ministerstva financí a České národní banky. Ve výběru je pozornost věnována např. zprávě 
odpovědného pojistného matematika, vyrovnávací rezervě, oznamování auditora pojišťovny, 
požadované míře solventnosti apod. - Pozn., odkaz. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Petr Ort 
Nemovitý majetek obcí, jeho evidence a oceňování 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 8, příl. s. iv-vi 
Krize v evidenci a oceňování nemovitého majetku ve vlastnictví obcí. Pasportizace majetku obce. 
Rozdělení majetku podle typu. Stanovení metodiky ocenění. Indikace výchozí tržní hodnoty majetku. 
Výchozí rozhodnutí o dalším využití majetku. Obsazené obecní byty. Analýza optimálního 
výnosového potenciálu. Indikace budoucí tržní hodnoty. Poradenství při správě obecního majetku. - 
Pozn. 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Eva Lajtkepová 
Minimální mzda a trh práce 
Acta Oeconomica Pragensia, Sv. 18, (2010) č. 1, s. 3-20 
Miminální mzda v empirických výzkumech (dopad minimální mzdy na zaměstnanost a na podniky). 
Legislativní úprava minimální mzdy v rámci EU. Minimální mzda v ČR. Minimální mzda ve 
vybraných zemích EU a v USA. - Pozn. 
 
Alice Reissová 
Personální hodnocení jako controllingový nástroj řízení pracovního výkonu 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 13, (2010) č. 1, s. 91-102 
Personální hodnocení ve vztahu k řízení pracovního výkonu, nejčastěji používané metody 
personálního hodnocení, nová metodika personálního hodnocení (oblasti hodnocení, nastavení kritérií 
a hodnotící škála, příprava hodnotitele a hodnoceného na pohovor, průběh hodnotícího pohovoru), 
přínosy techniky Zrcadlo shody a Matice flexibility. 
 
Jana Drexlerová 
Platové třídy 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 5, s. 2-8 
Shrnutí k (systému) odměňování ve veřejných službách. Povinnosti zaměstnavatele při poskytování 
platu, složky platu, platové podmínky zaměstnanců. Platové zařazení vedoucích zaměstnanců, 
zařazování zaměstnanců do platových tříd (nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). Katalog prací, kvalifikační 
předpoklady, konkrétní a speciální kvalifikační předpoklady, zohlednění dosaženého vzdělání, 
výjimečné zařazení zaměstnance. Určení platového tarifu zaměstnance. 
 
Jaromír Zrutský 
Pracovní doba 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 22-34 
O některých problémech, které se týkají právní úpravy pracovní doby a její aplikace v praxi. 
Podrobněji např. o délce stanovené týdenní pracovní doby, o zkrácené a kratší pracovní době,              
o rozvržení pracovní doby, o kontu pracovní doby, o přestávkách na jídlo a oddech, o evidenci 
pracovní doby, o práci přesčas apod. Doplněno příklady. 
 
Karol Morvay 
Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 2, s. 144-155 
K některým procesům strukturálních změn zaměstnanosti, které se na Slovensku - v souvislosti             
s hospodářskou recesí -  již rýsují. Jedná se o expanzi samozaměstnávání a o posun ve prospěch 
vysokoškolsky vzdělané pracovní síly. - Pozn. 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 4/2010  
Maximální podpora v nezaměstnanosti. Krácení dovolené - aktuální pravidla. Elektronická pošta na 
pracovišti. Kamerové systémy na pracovišti. „Co není zakázáno, je dovoleno“ v pracovních vztazích 
(smluvní volnost, delší dovolená, smluvní odstupné atd.). Dlouhodobé porušování pracovní kázně. 
Snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce. Plnění nezahrnovaná do 
vyměřovacího základu zaměstnance. Přehled zdravotní pojišťovně, postup OSVČ. Výkon výdělečné 
činnosti a zdravotní pojištění. Kontrola a testování alkoholu u zaměstnanců. Plnění poskytovaná 
zaměstnancům z fondu zaměstnavatele z pohledu zákona o dani z příjmů. Daňové přiznání k dani 
z příjmů zaměstnanců. Penze v zemích OECD. 
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Právo 
 
David Petrlík 
Jednoduchý návod rychlého použití práva Evropské unie v soudní a správní praxi 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 8, s. 280-292 
Autor předkládá jednoduchý návod k rychlému použití unijního práva v praxi a upozorňuje, že právo 
EU je opředeno řadou mýtů - a zbytečně je tak považováno za složitější, než ve skutečnosti je. 
Podrobněji ke snadné dostupnosti zdrojů, které postačují k rozhodnutí, dále ke zkoumání působnosti 
unijní normy, k přímé aplikaci unijního předpisu, k procesnímu postupu při aplikaci norem EU apod. - 
Pozn. 
 
Martin Jesný, Pavol Kubík 
Konkurz vo finále : poslanci budúci týždeň rozhodnú o zásadnej zmene v bankrotovom zákone 
Trend, Sv. 2010, č. 16, s. 10-11 
Novela slovenského zákona o konkurzu, změny v novelizovaném znění; nová definice předlužení 
podniku, rizika neoprávněného nároku věřitele na podání konkurzu, dopady novelizace na vypovídací 
schopnost účetnictví. Dopady dosavadní praxe dluhového (vnitroskupinového koncernového) 
financování na "neklíčové" věřitele. 
 
Eduard Komárek 
Prováděcí vyhlášky MF ČR. (1) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 5, s. 13-17 
K vyhláškám zpracovávaným v působnosti Ministerstva financí, rekapitulace působnosti a 
sou/činností Ministerstva financí. Rezortní vyhlášky, prováděcí rezortní vyhlášky; proces projednávání 
návrhu vyhlášky. Přiblížení hlavních aspektů novel stávajících vyhlášek i nových vyhlášek, které mají 
zásadní dopady na veřejné rozpočty v roce 2010 (vyhláška č. 415/2008 Sb., vyhláška č. 455/2008 Sb., 
vyhláška č. 276/2009 Sb., vyhláška č. 328/2009 Sb.), systém cílově orientovaného rozpočtování. -- 
Pokračování tématu je pod názvem Změny v prováděcích vyhláškách MF ČR publikováno v č. 6/2010. 
 
Alena Pauličková 
Registračná povinnosť v prípade prenájmu v Slovenskej republike 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 3, s. 19-20 
Od 1.1.2010 platí nová registrační/oznamovací povinnost při pronájmu v SR. 
 
The corruption eruption 
Erupce korupce 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8680, p. 64 
K etickému i obchodnímu významu boje s korupcí. Nová legislativa v USA a Británii, 38 signatářů 
protikorupční úmluvy OECD z r. 1997. Index vnímání korupce Transparency International, studie 
Světové banky k problematice. 
 
Adolfo Martín Jiménez 
Transfer pricing and EU law following the ECJ judgement in SGI : some thoughts on 
controversial issues 
Tvorba transferových cen a právo EU po rozsudku ESD v případu SGI : několik myšlenek         
o kontroverzních otázkách 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 5, p. 271-282 
V článku se zkoumají některé potenciálně kontroverzní důsledky rozhodnutí Evropského soudního 
dvora v případech Lankhorst, Thin Cap a SGI, týkajících se transferových cen, a jejich účinek             
z pohledu práva EU a dopad na legislativu členských zemí, zejména ve vztahu ke španělským 
zákonům. - Pozn. 
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Daniel Hoda 
Úloha orgánů státní správy při přípravě a sjednávání předpisů Evropské unie a jejich 
následném provádění 
Správní právo, Sv. 43, (2010) č. 2, legislativní příl. č. I/2010, s. II-XXV 
Obecně o přípravě a provádění právních předpisů EU, vnitrostátní rozměr přípravy a sjednávání 
právních předpisů EU v orgánech EU (role vlády ČR, jednotlivé fáze přípravy postoje ČR pro jednání 
v institucích EU), pravidla a institucionální struktura pro zajištění včasné a věcně správné 
implementace práva EU v České republice. - Pozn. 
 
František Poredoš 
Úloha štátov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodného práva v súčasnej 
kríze 
Právník, Sv. 149, (2010) č. 4, s. 385-399 
Mezinárodní obchodní právo v období hospodářské a finanční krize, úloha OSN, opatření Evropské 
unie, opatření slovenské vlády v obchodní sféře, otázka ekonomické diplomacie. - Pozn. 
 
Richard W. Fetter 
Úroky z prodlení (zase) nově od 1.7.2010 : (Novela č. 33/2010 Sb. mění od 1.7.2010 nařízení vlády 
č. 142/1994 Sb. Sazba úroků z prodlení bude od 1.7.2010 znovu zafixována) 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 4, příl. (7 s.) 
V úvodu autor upozorňuje, že problematika úroků z prodlení se týká nejenom občanskoprávních 
vztahů, ale i vztahů pracovněprávních, obchodněprávních aj. V dalším textu informuje o odvození 
výše úroků od sazeb ČNB a komplikacích pro praxi. Dále pak porovnává vývoj výše úroků z prodlení 
podle jednotlivých nařízení vlády od roku 1994 do současnosti. Doplněno výpočtovými vzorci a 
příklady. - Praktická příručka. 
 
Petr Hůrka 
Základní zásady pracovního práva 
Právník, Sv. 149, (2010) č. 4, s. 373-384 
O základních pravidlech, jimiž by se měly řídit pracovněprávní vztahy, a o vztahu zákoníku práce a 
občanského zákoníku. - Pozn. 
 
Viktor Šmejkal 
K aplikaci komunitárního (evropského) práva správními soudy 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 3-14 
Autor polemizuje s rozsudkem Nejvyššího správního soudu z 25.11.2009 týkajícího se 
(ne)slučitelnosti aplikovaného ustanovení zákona o DPH s právem EU. Hodnotí otázku slučitelnosti se 
zásadou jednotné aplikace komunitárního práva. Zabývá se otázkou přesvědčivosti odůvodnění a 
neochotou Nejvyššího správního soudu pokládat předběžné otázky Soudnímu dvoru ES. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Soudní rozhledy,  2010,  roč.  16,  č.  3 

Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek: Milan Kyrian v. Celní úřad Tábor. 
rozsudek SDES (třetí senát) ze 14.1.2010 C-233/08 
 
Daně a finance,  2010,  roč.  18,  č.  3 

Celní kodex Společenství: (čl. 234 SES) předběžná otázka usnesením německého finančně-právního 
soudu (Finanzgericht Düsseldorf) ze dne 30.7.2008. Hoesch Metals and Alloys GmbH v. 
Hauptzollamt Aachen. 
rozsudek SDES (třetí senát) z 11.2.2010 C-373/08 
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Daně a finance,  2010,  roč.  18,  č.  3 

Úpadková řízení: (čl. 234 SES) předběžná otázka usnesením polského soudu (Sad Rejonowy Gdańsk-
Północ, Gdańsk) ze dne 27.6.2007. MG Probud Gdynia Sp. z o.o. Gdyně v. Hauptzollamt 
Saarbrücken. 
rozsudek SDES (první senát) z 21.1.2010 C-444/07 
 
Daně a finance,  2010,  roč.  18,  č.  3 

Evropské daňové právo a svoboda usazování: (čl. 234 SES) předběžná otázka usnesením belgického 
prvoinstančního soudu (tribunal de premiére instance de Mons) ze dne 19.6.2007. Société de Gestion 
Industrielle SA (SGI) v. Belgický stát. 
rozsudek SDES (třetí senát) z 21.1.2010 C-311/08 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  1 

Pravidla hospodářské soutěže - podpůrná opatření ve prospěch francouzského zemědělství: řízení pro 
porušení Smlouvy (čl. 258 SFEU). Komise Evropských společenství v. Francouzská republika. 
rozsudek SDES z 30.1.1985 290/83 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Markéta Arltová, Jitka Langhamrová 
Migration and ageing of the population of the Czech Republic and the EU countries 
Migrace a stárnutí obyvatelstva České republiky a zemí EU 
Prague economic papers, Vol. 19, (2010) No. 1, p. 54-73 
Příspěvek se zabývá možnou úlohou mezinárodní migrace v řešení následků snižování počtu 
obyvatelstva a jeho stárnutí, jež má nepříznivý dopad na hospodářské fungování a prosperitu 
jednotlivých evropských zemí. Nejprve krátce rozebírá migraci z historického hlediska, dále na 
základě dat z let 1985-2007 analyzuje imigraci do zemí Evropské unie a její vliv na počet obyvatel a 
stárnutí populace. Dále se věnuje imigraci do ČR, vývoji počtu cizinců, jejich věkové skladbě a 
srovnává odlišnosti ve věkové skladbě imigrantů od domácí populace (migranti ze Slovenska, 
Ukrajiny, Polska, Vietnamu, Ruska). Na závěr je analyzován vliv migrace na počet obyvatel ČR a 
jejich stáří. 
 

Účetnictví 
 
Karlheinz Küting, Marc Strauß 
"Die Wahrheit liegt auf dem Platz" - oder etwa nicht? : zur (Konzern-) Rechnungslegungs- und 
Offenlegungspflicht im Profifußball 
"Pravda leží na hřišti" - nebo snad ne? : k povinnosti (koncernového) účetnictví a zveřejňování 
v profesionálním fotbale 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 15, S. 793-802 
Německý profesionální fotbal generuje stále větší obrat a stal se významným ekonomickým faktorem. 
Profesionální fotbalové svazy postupně získaly podobu velkých hospodářských podniků, které 
vykazují stále komplexnější koncernové struktury. Příspěvek, který vychází z účetní praxe klubů, 
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poukazuje na slabiny současných předpisů a zdůrazňuje potřebu jejich optimalizace tak, aby bylo 
zajištěno přiměřené účetnictví a vyšší transparentnost. - Pozn. 
 
Christian Zwirner 
BilMoG: Eigenkapitalgefährdung durch die Steuerabgrenzung (nicht nur) bei (früheren) 
Umwandlungsfällen : zugleich: Anmerkungen zu einem die Gewinnrücklagen übersteigenden 
Verrechnungsbetrag 
Zákon o modernizaci účetního práva: ohrožení vlastního kapitálu vymezením daně (nejen)         
v případech (dřívějších) podnikových transformací : současně: poznámky k rezervám ze zisku, 
které překračují zúčtovanou částku 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 14, S. 737-741 
Přechod na nové účetní předpisy obchodního zákoníku ve smyslu německého zákona BilMoG od 
1.1.2010 přináší četné zatížení vlastního kapitálu. To se týká především vymezení latentních daní, 
které v některých případech odčerpávají vlastní kapitál a mohou vést k účetní ztrátě, již je nutné          
v následujících letech vyrovnat. Základní koncepce vymezování latentních daní a prvotní aplikace. 
Rozpor ve stanovené hodnotě (majetku a dluhů) z hlediska obchodního a daňového práva. Působení 
účtovací techniky při přechodu na nové předpisy. Prezentace problematiky na konkrétním příkladu. - 
Pozn. 
 
Jindřiška Plesníková 
Hospodaření občanských sdružení v roce 2010. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 4, s. 56-62 
Hospodářsko-finanční agenda sdružení, návrh rozpočtu (vzor). Pokladní operace, pokladní limit. 
Účetnictví a výkaznictví, účtování v soustavě jednoduchého účetnictví. Inventarizace. Archivace 
(úschova účetních závěrek a dalších dokladů). 
 
Tomáš Podškubka, Jiří Hlaváč 
Postup stanovení fair value a value in use pro účely testování aktiv na snížení hodnoty podle IAS 36. 2. 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 4, s. 55-60 
K možnostem aplikace IFRS postupů pro testování aktiv na snížení hodnoty v případě, že české účetní 
předpisy buď nestanoví žádný, nebo stanoví nevhodný postup. V této části příspěvku je demonstrován 
postup stanovení fair value na příkladu ocenění výrobního areálu, stavebních pozemků, výrobního 
zařízení a ochranné známky. 
 
Dana Kovanicová 
Účetnictví na pomoc udržitelnému rozvoji 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 4, s. 12-15 
Pojem udržitelný rozvoj, udržitelný rozvoj na úrovni podniku, manažerské účetnictví a udržitelný 
rozvoj, finanční účetnictví pro udržitelný rozvoj, postupy při praktických aplikacích. - Pozn. 
 
Karl Petersen, Christian Zwirner, Kai Peter Künkele 
Umstellung auf das neue deutsche Bilanzrecht: Übergangsregelungen des BilMoG nach IDW RS 
HFA 28 : Darstellung, Beispiele und Tipps für die Umsetzung in der Praxis 
Přechod na nové německé účetní právo: transformační předpisy zákona o modernizaci účetního 
práva podle účetních standardů na základě stanoviska 28 (tj. k přechodným předpisům) 
hlavního odborného výboru Institutu auditorů : výklad, příklady a tipy pro uvádění do praxe 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 17, Beilage Nr. 4 (S. 1-27) 
Německý zákon BilMoG (zákon o modernizaci účetního práva), prezentace nových předpisů               
s vyjádřením Institutu auditorů k praktické aplikaci (na 70 příkladech). 
 
Vladimír Schiffer 
Vybrané poznatky z auditu inventarizací majetku a závazků 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 7, s. 33-37 
Obvyklé nedostatky při přípravě inventarizace majetku a závazků, při provádění inventarizace a 
vypořádání zjištěných rozdílů a při vyúčtování inventarizačních rozdílů. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 6/2010  
Zálohy a jejich vyúčtování v účetnictví plátců DPH. Účtování o směně nemovitostí. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 10/2010  
Dovolená zaměstnanců (podmínky nároku, dodatková dovolená, dovolená v případě nerovnoměrně 
rozložené pracovní doby, dovolená při zkráceném pracovním úvazku, proplacení nevyčerpané 
dovolené atd.). 
 
č. 11/2010  
Postupování pohledávek. Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku - účetní a daňový pohled. 
Účtování přeplatku elektřiny. Duplicitní úhrada faktury. 
 
č. 12/2010  
Aktuální informace - Lidem postiženým povodněmi pomůže stát. Zdanění příjmů studentů. 
Problematika zaměstnávání a odměňování osob se zdravotním postižením. 
 

Veřejná správa 
 
Martin Kopecký 
K zárukám transparentnosti a hospodárnosti při nakládání s komunálním majetkem 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 7, s. 239-246 
Zveřejňování záměrů dispozic s komunálním majetkem (okruh záměrů, které musí být zveřejněny, 
orgány oprávněné rozhodnout o záměru, forma a obsah zveřejnění, doba zveřejnění, důsledky porušení 
povinnosti zveřejnit záměr). Hospodárnost při dispozicích s komunálním majetkem. Správní dozor nad 
nakládáním s komunálním majetkem. Možnosti soudní ochrany v případě porušení pravidel o nakládání 
s komunálním majetkem. - Pozn. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Ralph Atkins and Kerin Hope 
A Heraclean task 
Úkol pro Herakla 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37302 (6.5.2010), p. 9 
Přímá hrozba platební neschopnosti Řecka byla sice odvrácena, ale zůstávají obavy, zda je země 
schopná uskutečnit úsporná opatření, která jsou od ní požadována. Athény nejenom musí dát své 
veřejné finance do pořádku a zastavit nárůst dluhu, ale musí také najít nový růstový model, který by 
vynahradil roky ztracené konkurenceschopnosti. Země rovněž šokovala svět tím, jak slabé má 
politické instituce. Oficiální hospodářská statistika je zavádějící, korupce všudypřítomná, výběr daní 
slabý. Díky zahraniční pomoci získalo Řecko čas k tomu, aby ze všech velkých problémů řešilo ten 
první: bezprostřední fiskální krizi. 
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Jaroslava Kypetová 
Co je vlastně zákonnost? : NKÚ a kontrola hospodaření obcí 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 14-15 
K návrhu změny ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, která by NKÚ umožnila 
kontrolu zákonnosti hospodaření s majetkem samosprávných celků. Problematické body návrhu, 
vymezení rozsahu kontroly, k otázce vypovídací hodnoty kontrolních zpráv atd. 
 
R. Berschens, H. Alich, D. Riedel 
EU greift in nationale Etatplanung ein 
EU zasáhne do národního rozpočtového plánování 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 91 (12.5.2010), S. 14 
Podle návrhu evropského komisaře pro hospodářství O. Rehna by měl být zaveden tzv. evropský 
semestr, který by obrátil dosavadní rozpočtovou proceduru: v první polovině roku by si všechny vlády 
měly nechat od Evropské komise a partnerů z EU odsouhlasit své strategie rozpočtové a hospodářské 
politiky pro následující rok a až potom by na národní úrovni probíhalo plánování rozpočtu. Nově 
nastavenou součinností by se mělo zabránit dalšímu nárůstu zadlužování resp. deficitů a také nově 
stimulovat slabý hospodářský růst. Odpor Německa s odkazem na národní rozpočtovou 
nedotknutelnost. K otázce sankčního mechanismu za porušení rozpočtové kázně a představám 
Evropské komise o "dohledu" nad hospodářskou politikou členských zemí (předkládání reformních 
plánů Komisi, pravidelná kontrola indikátorů hospodářské politiky). Dluhový pentagram znázorňuje 
vzájemné dluhy krizových států PIGS a velkých evropských zemí (Německo, Velká Británie, Francie). 
 
Victor Mallet 
Europe enters era of belt-tightening 
Evropa vstupuje do éry utahování opasků 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37309 (14.5.2010), p. 2 
Evropa vstupuje do věku střídmosti. Článek přináší informace o úsporných opatřeních ve veřejných 
výdajích v Británii, Irsku, Portugalsku, Španělsku, Německu, Francii, Itálii a Řecku. 
 
Jean Pisani-Ferry and André Sapir 
Europe needs a framework for debt crises 
Evropa potřebuje rámec pro dluhové krize 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37296 (29.4.2010), p. 11 
V souvislosti se situací v Řecku se v článku nastoluje otázka, jak by měla eurozóna přistupovat            
k restrukturalizaci dluhu v jedné ze svých členských zemí. V rámci celé Evropské unie by se měl 
urychleně navrhnout evropský mechanismus řešení dluhů, a to současně s reformou režimu prevence 
krizí. 
 
Karel Machala 
Evropa pod tíhou dluhů 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 8-10 
Přehled současného zadlužení evropských států. Podrobněji k situaci v Řecku a v zemích střední a 
východní Evropy, k nedodržování maastrichtských kritérií, k otázkám pomoci, k problematice státních 
dluhopisů a k potřebným reformám. Doplněno číselnými údaji. -- K tématu viz i přísp. na s. 10-11        
s názvem Reformy a cesta z dluhové pasti, jehož součástí je vlož. rámeček "Případ černého pasažéra". 
 
Lucie Sedmihradská 
Fiskální pravomoci obcí a koeficienty daně z nemovitostí 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 12-13 
Fiskální decentralizace v ČR, zvýšení fiskálních pravomocí obcí. Možnost upravit/zavést tři typy 
koeficientů daně z nemovitostí (korekční koeficient, místní koeficient, koeficient v hodnotě 1,5), míra 
využívání koeficientů. 
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Holger Alich ... [et al.] 
Griechenland braucht einen Plan B 
Řecko potřebuje plán B 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 85 (4.5.2010), S. 4-5 
Řecko se musí stát mistrem světa ve spoření, pokud má splnit tvrdé podmínky vázané na podpůrný 
miliardový balík MMF (110 mld. eur) a požadavky partnerů z EU. Hrozí však, že nebývalá ozdravná 
kůra uvrhne řeckou ekonomiku do deprese, což bude dál poškozovat státní příjmy a vyvolávat další 
tlak na úspory. Panují obavy o schopnosti Řecka splatit úvěry v plné výši; ozývá se požadavek na 
vytvoření instrumentu, který by umožnil řízení státní insolvence. Pro porovnání jsou připojeny 
příspěvky věnované dopadům: devalvace rublu v roce 1998, asijské krize v roce 1997 a britské krize    
z roku 1976. 
 
Hans-Werner Sinn 
Neuer Pakt für Europa 
Nový pakt pro Evropu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 15, S. 43 
Evropský Pakt stability a růstu v krizi selhal, proto autor (prezident německého ifo Institutu pro 
hospodářský výzkum) navrhuje nový pakt stability, který by si vynutil železnou dluhovou disciplínu. 
V sedmi bodech jsou shrnuta konkrétní opatření, která by měla zabezpečit přesné nastavení 
zadluženosti - jde především o zavedení automatických sankcí za porušení pravidel dluhové kázně a 
vyloučení politického vlivu (nově nastavená deficitní kvóta, progresivně nastavená daň EU, 
zpřístupnění národních statistik Eurostatu, zřízení evropské prokuratury, která by stíhala porušení 
povinností národních statistických úřadů atd.). 
 
The cracks spread and widen : the euro zone's debt crisis 
Trhliny se rozšiřují : dluhová krize eurozóny 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8680, p. 65-67 
Panika kolem (ne)schopnosti řecké vlády splatit dluhy svým věřitelům hrozí přenosem nákazy do 
dalších evropských zemí. V článku se analyzuje současná situace a možnosti dalšího vývoje. --           
K problematice viz i článek na s. 11-12 nazvaný Acropolis now a na s. 67 nazvaný Neither a borrower 
nor a lender be: Germany and Greece. 
 
The workout begins : cutting the fiscal deficit 
Test schopností začíná : jak snížit fiskální deficit 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8683, p. 37-38 
To, jak nová britská vláda uspěje ve snaze dát do pořádku veřejné finance, prověří schopnosti koalice 
rozhodovat i její stabilitu. Vláda ohlásí výdajové škrty a v červnu i nouzový rozpočet. Rozpočtu bude 
předcházet zásadní zpráva od Úřadu rozpočtové odpovědnosti, která bude obsahovat nezávislé 
hospodářské a fiskální prognózy, zřejmě pochmurnější, než přinesl poslední rozpočet labouristů. 
 
Too timid by half : French public finances 
Až příliš ustrašené kroky : francouzské veřejné finance 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8683, p. 32 
Úvěruschopnost Francie až dosud nebyla pod takovým drobnohledem jako u jiných členů eurozóny. 
Jak se však v článku dokazuje, stav francouzských veřejných financí se blíží Řecku víc, než by se 
zdálo. Rozpočtový deficit dosáhne letos 8 % HDP, veřejný dluh 84 %. Opatření navrhovaná 
francouzskou vládou však situaci řeší jen polovičatě, a i tak se setkávají se značným odporem, 
zejména pokud jde o důchodovou reformu. 
 
Eduard Janota ; [rozhovor připravili] Jan Sochor, Miroslava Jirsová 
Už příští rok se musí ušetřit 60 miliard 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 102 (26.5.2010), s. 18-19 
Rozhovor s ministrem financí o dalším úsporném balíčku, který by měl Česku v příštím roce ušetřit 60 
miliard Kč, a který počítá se zvyšováním daní i se škrty ve výdajích státu v sociální oblasti. 
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von Gerald Braunberger 
Wege aus der Schuldenfalle 
Cesty z dluhové pasti 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 14, S. 13-14 
Výrazný hospodářský růst by v zemích s vysokým zadlužením usnadnil snížení státních dluhů, 
prognózy však s ním v postižených zemích nepočítají - i vzhledem k očekávaným demografickým 
změnám. Mezi náhradními možnostmi, jak zacházet s vysokým zadlužením, figuruje inflace příp. 
hyperinflace nebo devalvace. Dále je to např. úsporná politika, která však znamená sanaci rozpočtu ve 
výhledu (i desítek) let a také méně zmiňovaná privatizace státního majetku; poslední možností je 
insolvence, která není historicky neobvyklá. Připomínka dopadů devalvace vlastní měny na státní dluh 
v případě zadlužení v cizí měně. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M.,          
z 25.3.2010. 
 
Jan Břeň 
Základní principy hospodaření obce. [1.] 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 62-63 
Hospodaření obce, obecná a konkrétní pravidla. Hospodárné využívání majetku, (výklad pojmu) 
veřejné prostředky, sledování zájmů obce při využívání obecního majetku. Hájení zájmů obce, střet 
zájmů. Příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti. 
 
Jan Břeň 
Základní principy hospodaření obce. (2) 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 60-61 
Základní principy hospodaření obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zachování obecního 
majetku, rozvoj obecního majetku. Vedení evidence obecního majetku, účetní závěrka, inventarizace. 
Sankcionování deliktů v oblasti účetnictví. 
 

Zdravotnictví 
 
Dr Rösler's difficult prescription : Germany's health-care debate 
Nesnadný recept doktora Röslera : debata o německém zdravotnictví 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8680, p. 31 
Obtížný úkol spolkového ministra zdravotnictví Philippa Röslera zreformovat německý systém 
zdravotní péče; hledání úspor ve výdajích za léky; snaha o změnu v příspěvcích zaměstnanců na 
zdravotní pojištění. 
 
Stephanie Kirchgaessner 
In line to improve 
Ve frontě na zlepšení 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37291 (23.4.2010), p. 7 
Po přijetí historické reformy má americké zdravotnictví devět let na to, aby se přizpůsobilo novému 
systému. Schválený zákon vytváří jen rámec do budoucna, zatímco předpisy, instituce a mechanismy, 
které rozhodnou o tom, jak bude fungovat, musí teprve vzniknout nebo být uvedeny v činnost.             
V článku se rozebírá dopad zdravotní reformy na americké nemocnice, pojišťovny, výrobce léčiv a 
lékaře. 
 
Kateřina Pavloková 
Intergenerational solidarity of the public health care systems in Europe 
Mezigenerační solidarita v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě 
Acta VŠFS, Vol. 4, (2010) No. 1, p. 12-46 
Systémy financování zdravotnictví založené na solidaritě jsou výrazně citlivé na demografické změny 
související s klesající porodností a rostoucí střední délkou života. Autorka prostřednictvím dlouhodobé 
projekce obohacené o prvky generačního účetnictví ukazuje a vyčísluje možnou budoucí nerovnováhu 
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v systémech financování veřejného zdravotnictví, srovnává systémy v ČR, Dánsku, Estonsku, Francii, 
Itálii, Nizozemsku, Švýcarsku a Velké Británii. Problematiku prezentuje také z pohledu jednotlivých 
generací, míra ohrožení starší populace omezením poskytované zdravotní péče v jednotlivých letech a 
zemích je vyjádřena indexem soběstačnosti, který ukazuje na některá rizika zvolených systémů 
financování. - Pozn. 
 
Doreen Taubmann, Kerstin Harrer 
Kostenstrukturen bei Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen von psychologischen 
Psychotherapeutinnen und -therapeuten 2007 
Struktura nákladů ordinací lékařů a zubních lékařů i praxí psychoterapeutiček a 
psychoterapeutů v roce 2007 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 4, S. 333-343 
Výsledky a vybrané analýzy struktury nákladů ordinací lékařů, zubních lékařů a psychoterapeutů          
v Německu v roce 2007. Porovnání s rokem 2000 a 2003. - Pozn. 
 

Životní úroveň 
 
Michael Andreasch 
Finanzverhalten der privaten Haushalte 2009 
Finanční chování soukromých domácností v roce 2009 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2010, Nr. 2.Q., S. 12-15 
Srovnání příjmů rakouských domácností za rok 2008 a 2009. Tvorba peněžního majetku, struktura 
finančních aktiv. Trend v úvěrové poptávce soukromých domácností. Tabulkové srovnání finančního 
majetku a závazků soukromých domácností. - Pozn. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
Joachim Lang 
Die Vermögensteuer kostet Jobs 
Daň z majetku stojí pracovní místa 
Handelsblatt, 28.5.2010, Nr. 101, S. 8-9  
 
Ještě více zdanit majetnou horní vrstvu není dobrý nápad, protože to nakonec oslabí ekonomiku a 
státní rozpočty 

Arcibiskup Reinhard Marx v jednom z rozhovorů doporučuje opětovné zavedení daně z majetku - a je 
opravdu udivující, s jakou lehkostí do světa  médií pronikají návrhy k daňové politice. Odborníci si 
s úlevou oddychli, když Spolkový ústavní soud v roce 1995 tuto daň prohlásil za protiústavní a 
zákonodárci nepodnikli žádné kroky k jejímu oživení.  

Daň z majetku vznikla koncem 19. století na základě teorie o zvláštní výkonnosti majetku. Vyrostla 
z živné půdy společenských změn, které souvisely s přeměnou feudální společnosti v industriální, 
v době, kdy dělníci byli ožebračováni a Marx a Engels psali svá díla. Daň byla zavedena v Prusku 
v roce 1893 spolu s progresivní daní z příjmů.  

O století později byl překonán socialismus a v Německu se etablovala sociální tržní ekonomika, v níž 
pro daň z majetku už není místo. Přerozdělování probíhá převážně v rámci daně z příjmů, horní 
polovina plátců této daně se na příjmu podílí  95,6 procenta - a tak se příp. vyšší daňové zatížení 
majetných vrstev nejeví z pohledu soutěže daňových systémů jako průchodné.  

Globalizace vyzývá k tomu, aby se mobilní kapitál i mobilní výrobní faktory usídlily v místech s co 
možná nejmenší zátěží. I proto se vláda G. Schrödera odhodlala ke snížení maximální sazby daně 
z příjmů z 53 na 42 procent, k soutěži daňových systémů přispívá i srážková daň z finančního kapitálu 
ve výši 25 procent zavedená v roce 2009, která „seřezává“ daňovou progresi. 

Daň z majetku se v průběhu století projevila jako daňové nedochůdče, které dělnické třídě spíše škodí 
než aby prospívalo. Daně nezávislé na výnosu jako je daň z majetku není možné platit ze zisku, hradí 
se z majetkové substance. V dobách hospodářské krize představují pro podnik zvláštní zatížení, které 
může způsobit i insolvenci. Obzvláště mnoho pracovních míst šlo na vrub daně z majetku v období 
ocelářské krize v Porýní počátkem 70. let 20. století. 

Spolkový ústavní soud prohlásil majetkovou daň za neústavní z důvodu nestejného ocenění; shodné 
ocenění peněžního majetku na jedné straně a věcného majetku na druhé straně je stěží možné, 
v každém případě ale je velmi nákladné - hodnoty nemovitostí a zvláště podniků se obtížně zjišťují 
(hodnoty se nejlépe ukrývají v uměleckých dílech). Aktuálně tento problém přibližuje daň dědická a 
darovací, kterou Spolkový ústavní soud v roce 2006 rovněž prohlásil za protiústavní.  

Zatímco majetek pro účely daně dědické a darovací se oceňuje dle data převodu, pro zjištění daně 
z majetku je zapotřebí periodického ocenění, čímž se problémy s oceňováním násobí. Pro zachování 
proveditelnosti zdanění se oceňovací metody vědomě falšují, což dokládá pozemková daň coby 
majetková daň z nemovitostí. Hodnoty budov se zjišťují na základě poměrů stavebních cen z roku 
1958, a to i v případě, že k zástavbě došlo v roce 2010. Periodické zjišťování skutečné hodnoty vytváří 
extrémně vysoké správní náklady (např. zjišťování hodnoty podniku v konjunkturálních výkyvech). 

Od vzniku majetkové daně koncem 19. století se daňoví odborníci poučili,  že dobré jsou jen ty daně, 
které jsou vázané na dynamické faktory – tedy na dosažené příjmy a obraty, a proto mezi dobré daně 
patří daň z příjmů a DPH. Zdanění „dřímajícího“ majetku je špatné zdanění, které mnohdy zatěžuje 
ekonomický potenciál bez likvidity, daně z majetkové substance jsou špatné daně. 

Takové daně mají v daňové soutěži zvlášť odstrašující účinek - i z tohoto důvodu se zákonodárce 
v případě podniků rozhodl pro úlevu v dani dědické, daňová zátěž se tím  soustředí na relativně malý 
počet daňových poplatníků. Daň společenské spravedlnosti se mění  ve zvláštní daň z  nemovitosti a    
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z finančního kapitálu, podobný osud by mohl postihnout i novou majetkovou daň – mohla by značně 
zrychlit únik kapitálu k tíži daně z příjmů a nakonec i na vrub církevní daně. 

*) autor je býv. ředitel Institutu daňového práva při Univerzitě v Kolíně n.R. a předsedou komise 
„Daňový zákoník“ v nadaci „Tržní ekonomika“ 

 
 
Reinhard Marx, Thomas Hanke 
„Wir brauchen eine neue Vermögensteuer“ 
„Potřebujeme novou daň z majetku“ 
Handelsblatt, 26.5.2010, Nr. 99, S. 12-13  
 
Arcibiskup Reinhard Marx je jedním z nejznámějších duchovních v Německu, v rozhovoru se 
přimlouvá za redukci zadlužení a přenesení nákladů za likvidaci následků krize na jejich původce 

Hanke/Handelsblatt: Spolková vláda a zemské vlády se pokoušejí omezit obrovské zadlužování. Můžete 
poradit, jak se dá eticky uspořit? 

Marx: V podstatě je směřování státu do dluhů eticky pochybné, protože tím pádem se žije nad poměry 
a na úkor budoucích generací. Vlastně nemohu pochopit, proč by pro stát nemělo v principu platit 
totéž, co pro počestného obchodníka - tedy spokojit se s disponibilními příjmy. V aktuálních diskuzích 
věnovaných veřejným rozpočtům se vůbec o šetření nemluví, hovoří se pouze o zpomalení růstu 
zadlužení.  

HB: Snížením výdajů nebo zvýšením příjmů - máte názor na to, jak lze v tomto smyslu „šetřit“? 

Marx: Jaké má stát úkoly? Např. dát všem možnost se vzdělávat, zabezpečovat existenční rizika, 
podporovat integraci. Existují povinnosti, které nemůže stát přenášet na trhy a na které kvůli 
zachování spravedlnosti  nemůže jednoduše rezignovat,  protože nemá peníze. 

HB: Takže přeci jenom zadlužování? 

Marx: To přichází v úvahu pouze ve výjimečných situacích odůvodněných perspektivními 
investicemi, ne však za účelem konzumu, to považuji z etického hlediska za povážlivé. 

HB: Nyní ale máme dluhovou brzdu 

Marx: A díky Bohu za ni! Dnes už bychom ji vůbec neprosadili, to by bylo politicky neprůchodné. 
Nyní je potřeba vyvážit snižování výdajů se zvyšováním příjmů tak, aby to odpovídalo principu 
spravedlnosti.  

HB: Co to konkrétně znamená? 

Marx: Takhle na místě nemohu pro vládu sestavit úsporný program. Je ale potřeba řídit se otázkou 
oprávněnosti a to jak při krácení, tak i v případě zvyšování příjmů. Já sám jsem ve své diecézi musel 
snížit rozpočet o deset procent. Bylo zapotřebí dělat různé nepříjemné ústupky (např. ukončit činnost  
některých vzdělávacích zařízení). 

HB: Možnosti vzdělávání jste však uváděl mezi povinnostmi státu 

Marx: I vzdělávání patří k těm základním předpokladům: šanci je potřeba dát každému.  

HB: Takové úvahy jsou sympatické, ale tak se dostaneme do situace, kdy jsou všechny cesty ke spoření 
uzavřeny 

Marx: Ne, jsem jen proti současně zavedenému způsobu myšlení, podle něhož se musí veškeré již 
jednou dosažené výdaje zachovávat. Vždyť vznikají nové problémové situace, v oblasti sociální či 
nedostatečného vzdělávání. Proto je nutné změnit dosavadní rozdělování podle nutnosti a důležitosti. 
Je potřeba o tom diskutovat, a v politice k tomu někdy schází energie.  

HB: Ne všechny  rodiny ze střední vrstvy  jsou odkázány na  přídavky a úlevy na děti,  které vlastně jen  
vylepšují vysoké příjmy - zde by se krátit dalo 
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Marx: nejen u přídavků na děti, ale i u daňových zvýhodnění je třeba se ptát, zda vše dorazí tam, kam 
patří. Systém se stal nepřehledným a nepřesným a je tedy nutné vzhledem k  současné situaci prověřit, 
zda  opravdu instrumenty daňového práva a sociálního systému docilují toho, k čemu jsou zamýšleny. 

HB: Všichni tedy musí přinést oběti, jaké by ale mohly přinést církve? Co např. zrušit započitatelnost  
církevní daně, což by znamenalo zvýšení rozpočtových příjmů o tři miliardy eur? 

Marx: A plátce církevní daně zatížit tak, že by potom platili dvojnásobek. Z církevní daně platíme 
záležitosti, které tím pádem neplatí stát - charitu nebo dětské školky. 

HB: Mohli byste hradit přiměřenou částku za to, že za vás stát vybírá církevní daň? 

Marx: To už se děje dávno. Stát na církevní dani vydělává, protože mu za výběr daně platíme 3-4 
procenta a spočetli jsme, že to je podstatně více než související náklady. 

HB: Odborníci přes finanční politiku to však vidí jinak. Nevidíte tedy vlastní možnosti úspor na straně 
církví? 

Marx: Pokud by nám stát snížil dotace, museli bychom vystoupit z určitých charitativních zařízení či 
ukončit své působení  v poradenství pro rodiny či dlužníky, kde jsme odkázáni na dodatkové 
financování státu. V dobách prázdných pokladen zbývá církvím šetření jako jediná eventualita, 
protože na rozdíl od státu se nemůžeme zadlužit ani zvýšit daně. Nevidím proto další možnost, jak 
přispět ke konsolidaci. 

HB: Dluhová krize státu povstala ze soukromé finanční krize. Nebylo by tedy spravedlivé, přizvat ty, 
kteří předtím tak dobře vydělávali? 

Marx: To je absolutně nezbytné. V člověku bylo narušeno vnímání spravedlnosti a to může ohrozit 
demokracii. Nejde pouze o vnímání, ale o fakta. Dominovala víra v pozitivní vliv bezuzdných trhů, 
což bylo špatně - a došlo  k posunu: příjmy z práce rostly podstatně méně než příjmy z majetku. 

HB: Ale jak tedy dál? Vyšší daň z příjmů? Transakční daň? 

Marx: Církev nemůže říci, zda ten či onen instrument. Když však bude jasně nastolena myšlenka, že 
původci krize se také musí finančně podílet, najdou se i vhodné instrumenty. Otázka zní: zůstaneme    
u hesla posledních dvaceti let – „přizpůsobíme se trhům“- nebo se zachováme rozumně, tedy tak, že 
vyúčtujeme podíl těm, co krizi zavinili nebo na ní vydělali? 

HB: Jste tedy pro bankovní daň? 

Marx: Finanční sektor byl neuvěřitelně kreativní, když vynalézal nové produkty, v ohledu ručení však 
nepřišel s ničím. Rizika nemohou být přesouvána dále do společnosti, to je neskutečný skandál. 

HB: Mnoho lidí má tuto jednoduchou představu: uchránit chudé, sebrat bohatým. Jste rovněž 
zastáncem této zásady? 

Marx: Ona není tak úplně špatná. V podstatě se jedná o otázku daňového systému, ale nyní hned tak 
asi skutečnou reformu nezvládneme. Pokud se ale nadále budou snižovat přímé a zvyšovat  nepřímé 
daně (jako je  DPH), mám pochybnosti. Myšlenka spravedlivosti musí být zohledněna. 

HB: Dala by se prostě zvýšit maximální daňová sazba nebo si na určitou dobu vyžádat příspěvek od 
těch, co ještě mají práci: zaměstnaní unesou  víc než nezaměstnaní 

Marx: Myslím, že se především velmi zvýšily příjmy z majetku a je potřeba to v daňovém právu 
zohlednit. Osobně cítím skutečně velké sympatie vůči obnovení daně z majetku, o níž by se mělo 
intenzivně přemýšlet. 

HB: Nerovnost se zvýšila - ne proto, že by podniky ždímaly své zaměstnance, ale proto, že finanční 
sektor přespříliš expandoval. Dá se to snad nějak zvrátit? 

Marx: V Evropě už je to obtížné. Co se na politické úrovni přislíbilo, nebylo dodrženo - některé státy 
dokonce s čísly manipulovaly. Potřebujeme rámcový řád, který trhům umožní rozvíjet pozitivní 
působení. 
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HB: Tato potřeba  byla známa i při zakládání měnové unie, chyběla pouze vůle udělat rozhodující 
krok a upustit od možností úprav  na národní úrovni 

Marx: Opět se k této otázce dostáváme: chceme koherentní hospodářskou a finanční politiku v Evropě, 
která by měla dosah i na sociální oblast? Zatím jsme to nechtěli, znáte přece rozsudky Spolkového 
ústavního soudu. 

HB: Otcové spolkové ústavy to chtěli - byli pro Spojené státy evropské.  A Němci už to nechtějí, 
protože se odnaučili sdílet? 

Marx: Je mi známo, že pokud lidé konkrétně vědí, komu svými penězi pomohou, jsou ochotni se 
podělit. Předpokladem ochoty ke sdílení je důvěra v politické aktéry. Ta erodovala a proto také utrpěla 
evropská myšlenka. Nyní jde o to, zda Evropu chceme? To bychom se ale museli podstatně více 
sblížit, jinak nemůžeme mít společnou měnu. Třeba tato krize ještě přinese novou motivaci. 

 
Zpracovala M. Beránková 
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