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Vážení čtenáři, 
 

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

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

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

V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. 
témata:   nepojmenované smlouvy a hospodářská praxe veřejné 
správy,  územní  samospráva  v Sasku  a  institut  finančního 
vyrovnání,   závazné posouzení u neziskových  subjektů, změny 
v prováděcích vyhláškách MF, nová pravidla pro úřad  finančního 
arbitra, zdaňování lihu z nadlimitního pálení, doporučení vládní 
komise  pro  přípravu  penzijní  reformy,  polemika  V.  Špidly 
s návrhem  důchodové  reformy  uvedené  komise,  hospodářská 
soutěž  a  státní  podpora  finančních  institucí  v době  finanční 
krize (EU), nová právní úprava platebních služeb, nové prováděcí 
předpisy k zákonu o cenách, Lisabonská smlouva a ekonomická 
nezávislost  České  republiky  a  systémy  účetnictví  a  evidence 
daňových příjmů vládních institucí. V anglickém jazyce je  dostupný  
článek  týkající se  základních principů oceňování pojišťoven.  

Ze zahraničních  zdrojů upozorňujeme např. na  články 
z německy psaného  tisku,  týkající  se  státního dluhu a úrokového 
zatížení, neperspektivního kapitalismu finančního trhu, nepořádku a 
plýtvání  na  německých  úřadech  (rozhovor  s prezidentem 
Německého  účetního  dvora)  a  důsledků  možného  návratu 
k německé marce. Z anglicky psaného tisku  doporučujeme stati 
o boji s praním špinavých peněz ve Francii, o obraně bank proti 
mezinárodnímu  souboru  pravidel  „Basilej  3“,  o  německém 
zákonu proti daňovým únikům a o reálných dopadech krize na 
domácnosti  zemí  střední,  východní  a  jihovýchodní Evropy. Ve 
slovenštině  je  článek  o  aktuálním  vývoji  v oblasti  evropské 
regulace finančního trhu.  

V další části  Informací Vám nabízíme překlad z anglického  
tisku  Koho vyřadí kliknutí (důsledky elektronického obchodu). 

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

 

     
  Mgr. A. Sahánková 

       VO 303 
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AKTUALITY 
 
 
Nové  elektronické  periodikum  na 
webových stránkách Odborné knihovny MF 
 
New perspectives on political economy :  
a bilingual interdisciplinary journal 
 
Odborný  dvojjazyčný  interdisciplinární 
elektronický  časopis  zpracovávající  témata 
politické  ekonomie  zejména  z pohledu 
rakouského  ekonomického  a  liberálně 
orientovaného myšlení. Vydává Liberální institut, 
Praha  ve  spolupráci  s  Národohospodářskou 
fakultou  VŠE  v Praze  (vychází  od  roku  2005). 
Příspěvky v pdf formátu jsou volně dostupné na 
internetových stránkách: 
http://pcpe.libinst.cz/nppe/ 
ISSN 1801‐0938 
 
 
 
Media Monitoringy 
 
Na stránkách Odborné knihovny MF je pro Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát  
na téma Podpora bydlení. Naleznete  jej v sekci 
Monitoring médií na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
 
Sektorové analýzy 
 
Na intranetových stránkách Odborné knihovny 
MF je k dispozici nová sektorová analýza firmy  
ČEKIA  (Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Farmaceutický průmysl: červenec 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  charakteristika 
aktuálního  legislativního  rámce,  přehled 
základních  podpůrných  prostředků  ze  strany 
EU  a  ČR,  které  mohou  subjekty  v  odvětví 
využívat)  a  dále  přehled  vývoje  produkce  a 
spotřeby  vybraných  výrobků. V  rámci  analýzy 
jsou  identifikováni  také  hlavní  hráči  na  trhu. 
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. 
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Daně 
 
Reinhard Marx; Thomas Hanke 
"Wir brauchen eine neue Vermögensteuer" 
"Potřebujeme novou daň z majetku" 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 99 (26.5.2010), S. 12-13 
Obhajoba daně z majetku s ohledem na princip spravedlnosti a na opodstatněnost požadavku zapojit 
původce krize do likvidace jejích následků. - Překlad viz Informace Odborné knihovny MF č. 8/2010. 
 
Marie Prochásková 
Daňové a celní příjmy v prvním čtvrtletí 2010 
Clo-douane, Sv. 44, (2010) č. 5, s. 6-7 
Celní a daňové příjmy dosažené k 31.3.2010; inkaso vnitrostátních spotřebních a energetických daní, 
příjmy z dovozu (DPH, spotřební daně, cla), příjmy v rámci dělené správy. 
 
Alois Th. Nacke 
Das Jahressteuergesetz 2010 : Anmerkungen zum Regierungsentwurf 
Daňový zákon pro rok 2010 : poznámky k vládnímu návrhu 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 21, S. 1142-1150 
Komentovaný přehled hlavních změn v oblasti německého daňového práva, které vyplývají z vládního 
návrhu daňového zákona pro rok 2010: v zákonu o daních z příjmů, v DPH, v zákonu o dani z převodu 
nemovitostí, v odvodovém řádu. - Pozn. 
 
Anja Müller 
Der Besuch der alten Dame 
Návštěva staré dámy 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 114 (17.6.2010), S. 16-17 
Zdanění transakcí na finančním trhu. Stará dobrá burzovní daň se politikům a různým aktivistům jeví 
jako dobré řešení v boji proti spekulantům, ekonomové to však kritizují s tím, že zdaněním transakcí 
se sníží likvidita trhů, příp. nakonec budou vlastně zdaňovány trhy a ne banky. Jsou připomenuty 
výsledky studií věnovaných účinkům zavedení transakční daně a fakt, že nejvíce by z daně profitovaly 
finanční úřady v zemích s nejlikvidnějšími trhy (USA, Velká Británie) - pro země s nižší likviditou 
trhů by se konkurenční znevýhodnění daní zvýšilo; smysl má tedy zavedení daně ve všech zemích. 
Tobinova daň. Spahnsteuer (Spahnova daň). 
 
Joachim Lang 
Die Vermögensteuer kostet Jobs 
Daň z majetku stojí místa 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 101 (28.5.2010), S. 8-9 
Historický pohled na zavedení daně z majetku v Německu, argumenty proti zavedení daně z majetku. - 
Překlad viz Informace Odborné knihovny MF č. 8/2010. 
 
Jana Vítková 
DPH a poskytování služeb. [5. část] - dokonč. 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 11, rubrika 3, s. 1-10 
V této závěrečné části seriálu autorka pojednává o službách, které jsou od daně z přidané hodnoty 
osvobozeny. Výklad je doplněn několika příklady. 
 
Václav Benda 
DPH u vzdělávacích služeb v roce 2010 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 11, s. 16-22 
V úvodu stručné vymezení podmínek, za nichž jsou vzdělávací služby zdanitelným plněním. Dále       
o podmínkách, za nichž je od daně osvobozena výchova a vzdělávání podle § 57 zákona o dani z přidané 
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hodnoty. Podrobněji např. k problematice školských služeb a výchovné péče, činností prováděných za 
účelem rekvalifikace, jazykového vzdělávání apod. 
 
Václav Benda 
DPH v cestovním ruchu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 10, s. 1-6 
Základní pojmy při uplatnění zvláštního režimu pro cestovní službu, místo plnění u cestovní služby a 
dalších služeb cestovního ruchu, základní principy uplatnění zvláštního režimu, zajištění cestovní 
služby. Doplněno příklady. 
 
by Roman Klar, Radim Vlaciha 
E-audit in the Czech tax administration 
Elektronický audit v české daňové správě 
Tax tribune, Vol. 2010, No. 26, p. 122-124 
Realizace elektronického auditu v české daňové správě, popis struktury české daňové správy, 
automatizace kontrolních procesů, přístup daňových kontrolorů k informacím. 
 
Zdeněk Kuneš 
Finanční pronájem a DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 9, s. 9-10 
Velmi stručně ke smlouvám o finančním pronájmu uzavřeným po 1. lednu 2009 z pohledu zákona      
o dani z přidané hodnoty. Smlouvy s povinností a bez povinnosti odkupu. Problematika je objasněna 
na příkladech. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften: 
vom 8. April 2010 
Zákon k realizaci daňové předlohy EU i ke změně daňových předpisů : z 8. dubna 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 15, S. 386-397 
Změny zákonů a prováděcích předpisů v Německu na základě zákona k realizaci daňové předlohy EU 
i ke změně daňových předpisů. (Zákon o dani z příjmů, zákon o dani z příjmů právnických osob, 
zákon o živnostenské dani, zákon o dani z obratu, zákon o finanční správě, zákon o investicích, vnější 
daňový zákon a další.) - Pozn. 
 
Gerd Höhler 
Griechische Korruption: Minister jagt Finanzbeamte aus dem Amt 
Řecká korupce: ministr vyhání úředníky z finanční správy 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 100 (27.5.2010), S. 12-13 
Daňový únik je hned vedle nezřízené výdajové politiky jednou z hlavních příčin obrovských 
finančních potíží Řecka; nedbalost a korupce na finančních úřadech daňovému úniku značně 
nahrávala, objem daňového úniku se odhaduje na 30 mld. eur ročně. Ministr financí proto propouští 
liknavé ředitele velkých finančních úřadů - podezřelí úředníci dokonce musejí zveřejnit své příjmy a 
majetkové poměry, šetření probíhá u 50 úředníků kvůli korupci, falšování, pašování a zpronevěře. 
Někteří zaměstnanci finančních úřadů podávali nepravdivé daňové přiznání, příp. jej nepodávali 
vůbec. 
 
Jindřiška Plesníková 
Hospodaření občanských sdružení. (4.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 6, s. 65-71 
Hospodaření občanských sdružení; uzavírání dohod podle občanského zákoníku (smlouva inominátní). 
Plnění z prostředků sdružení a jeho zdaňování. Výplata cestovních náhrad při akcích organizovaných 
sdružením. Pořádání táborů (ozdravných, rehabilitačních). Odborová organizace a důchodci. Odprodej 
vlastního majetku. Daň z příjmů právnických a fyzických osob. Silniční daň (vznik povinnosti, 
osvobození od daně). Daň z nemovitostí. Daň dědická a darovací. Povinnosti vůči správci daně dle 
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zákona o správě daní a poplatků. Odpisy majetku, odpisy v jednoduchém/podvojném účetnictví. 
Doplněno vzory smluv a dohod. 
 
Veronika Boušová, Jana Dlouhá 
K novele zákona o spotřebních daních. 1. část 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 18, (2010) č. 2, s. 9-14 
Podrobný komentář k novele zákona o spotřebních daních (zákon č. 59/2010 Sb.). Shrnutí hlavních 
změn (zavedení systému EMCS, úpravy daně z piva aj.). V dalším textu k jednotlivým ustanovením 
zákona (§ 1- § 27). 
 
Petr Taranda 
Několik prvních obecných úvah k daňové exekuci aneb Jde opravdu o exekuci či spíše o výkon 
daňového rozhodnutí? 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 5, s. 19-21 
K problematice vymáhání daní dle zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád), s účinností od 1. ledna 2011. 
Srovnání právní úpravy zakotvené v daňovém řádu se slovenským novým zákonem o správě daní      
(č. 563/2009 Z.z.). Zamyšlení nad pozicí občanského soudního řádu při výkonu rozhodnutí v daňovém 
řízení. 
 
Vendula Duchková 
Novela zákona o spotřebních daních 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 9, s. 27-28 
Stručná informace o novele zákona o spotřebních daních (zákon č. 59/2010 Sb.) - s účinností od         
1. dubna 2010. Autorka se věnuje zejména fungování systému EMCS, jeho zavedení v ČR a změně 
daně z piva. 
 
Zdeněk Kuneš 
Podávání souhrnného hlášení po 1.1.2010 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 5, s. 24-25 
Stručná informace o změnách pro podání souhrnného hlášení, které přinesl zákon č. 489/2009 Sb.,      
o dani z přidané hodnoty. Podrobněji o tom, kdy je plátce povinen podat souhrnné hlášení, dále           
o podávání souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení a o lhůtě pro podávání souhrnného 
hlášení. Doplněno příklady. 
 
Michal Janovec 
Provozování hracích přístrojů z hlediska osvobození od platby daně z přidané hodnoty 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 5, s. 16-18 
Ke smlouvám uzavřeným v souvislosti s provozováním hracích přístrojů a k možnostem pro 
provozovatele hracích přístrojů z hlediska daně z přidané hodnoty - zejména ve vztahu                         
k majitelům/nájemcům nemovitých prostor, kde jsou přístroje umístěny. 
 
Eva Sedláková 
Příjmy z provozu fotovoltaické elektrárny 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 5, s. 40-41 
Stručně ke zdaňování příjmů z provozu fotovoltaické elektrárny a k podmínkám osvobození od daně. 
Problematika je objasněna na příkladech. 
 
Jiří Kroupa 
Příslušnost k vrácení platby vybrané či vymožené v rámci tzv. dělené správy : státní správa 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 11, s. 16-17 
Princip dělené správy - její pojem a právní úprava. Placení peněžitých plnění podle zákona o Celní 
správě České republiky. Unifikace výběru a vymáhání peněžitých plnění. Postup při vracení plateb      
v případech tzv. dělené správy v praxi. 
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Zdeněk Morávek 
Rozhodnutí v daňovém řízení 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 11, s. 12-16 
Autor rekapituluje právní úpravu týkající se rozhodnutí v daňovém řízení a upozorňuje na důležité 
aspekty tohoto správního aktu ve vztahu k daňovým subjektům. Podrobněji zejména o všech 
náležitostech rozhodnutí. Doplněno vybranou judikaturou. 
 
Veronika Solilová, Danuše Nerudová 
Řešení případů dohodou dle komentáře Modelové smlouvy OECD a česká daňová politika.        
1. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 5, s. 37-41 
Cílem článku je objasnit problematiku převodních cen a upozornit na novinky v čl. 25 odst. Modelové 
smlouvy OECD a jejího komentáře. Podrobněji k metodickým pokynům D-258, D-292 a D-293, 
jejichž prostřednictvím se MF snaží implementovat do daňové praxe doporučení a principy uvedené 
ve Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy a Kodexu chování 
pro účely dokumentace převodních cen u spřízněných společností v EU. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Sazby daně z nemovitostí od roku 2010. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2010, č. 10, rubrika 12, s. 1-12 
V úvodu obecně o dani z nemovitostí, dále o třech posledních schválených novelách zákona o dani      
z nemovitostí a o zvýšení sazeb daně z nemovitostí od 1. ledna 2010. Doplněno příkladem (daň           
z pozemků). - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Sazby daně z nemovitostí od roku 2010. [2. část] - dokonč. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2010, č. 11, rubrika 12, s. 1-12 
V této části příspěvku o sazbě daně u staveb, o místním koeficientu a o dani z nemovitostí z hlediska 
daní z příjmů a účetnictví. Doplněno příklady. 
 
Bruno Gouthiere 
Significant amendments to the France-United States tax treaty 
Podstatné změny v daňové smlouvě mezi Francií a Spojenými státy 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 5, p. 174-182 
Komplexní přehled změn v daňové smlouvě mezi Francií a Spojenými státy, zavedených protokolem   
z r. 2009, a analýza jejich dopadů na daňové poplatníky. Změny se týkají zejména uplatňování 
smlouvy ve vztahu k subjektům osvobozeným od daní, režimu pro obchodní společnosti, osvobození 
dividend rozdělovaných v rámci skupin a licenčních poplatků od daně, zamezení dvojího zdanění aj. - 
Pozn. 
 
Anton van Zantbeek 
Tax-driven relocation of high net worth individuals: Where to run to? 
Přesidlování jedinců s vysokým čistým jměním z daňových důvodů: kam jít? 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 5, p. 196-214 
Analýza různých jurisdikcí, které nabízejí bohatým jedincům výhodné daňové režimy, včetně Belgie, 
Španělska, Lucemburska, Švýcarska a Spojeného království. Z daňového hlediska se jako výhodnější 
jeví Belgie, Švýcarsko a Británie. - Pozn. 
 
Michael Overesch and Georg Wamser 
The effects of company taxation in EU accession countries on German FDI 
Dopady podnikového zdanění v nově přistupujících zemích EU na německé PZI 
The Economics of transition, Vol. 18, (2010) No. 3, p. 429-457 
Studie empiricky analyzuje, zda a do jaké míry ovlivňuje daňová politika středo- a východoevropských 
zemí rozhodování nadnárodních společností o přímých zahraničních investicích. Zaměřuje se na 
německé PZI v regionu nových členských zemí EU, které vstoupily do EU v roce 2004 a 2007.          
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V posledních deseti letech tam byly daně z příjmů právnických osob výrazně sníženy. Zkoumány jsou 
tři aspekty činnosti nadnárodních společností: rozhodnutí o umístění sídla (očekávaný zisk v dané 
lokalitě), investiční rozhodnutí (o množství investovaného reálného kapitálu) a finanční rozhodnutí 
(optimální řízení zahraničních investic ve vztahu ke zdanění). Seznámení s použitými ekonometrickými 
modely a daty a rozbor výsledků dle tří zmiňovaných aspektů. - Pozn. 
 
by Ernst Czakert 
The fight against tax fraud within the context of data confidentiality and the secrecy in tax 
matters 
Boj s daňovými podvody v kontextu důvěrnosti dat a tajemství v daňových otázkách 
Tax tribune, Vol. 2010, No. 26, p. 15-17 
Stručný přehled boje s daňovými podvody a dopad důvěrnosti dat a daňového tajemství na praktickou 
činnost německé daňové správy; organizace daňové správy v Německu a kompetence spolkové vlády 
a jednotlivých spolkových zemí. 
 
by Horst Kolb 
The German Anti-Tax Evasion Act of 2009 
Německý zákon proti daňovým únikům z r. 2009 
Tax tribune, Vol. 2010, No. 26, p. 69-71 
Nový zákon proti daňovým únikům v Německu vstupuje v platnost od 1. ledna 2010. Článek stručně 
popisuje pozadí, cíle a předmět nového právního předpisu a také mezinárodní snahy v oblasti boje        
s daňovými úniky v r. 2009. 
 
Ž.G. Golodova, Ju.S. Golodova 
Transformacija naloga na imuščestvo fizičeskich lic v Rossii : predposylki i napravlenija 
Transformace daně z majetku fyzických osob v Rusku : předpoklady a směry 
Finansy, Sv. 2010, No. 3, s. 42-46 
Předpoklady modernizace daně, současné tendence zdanění majetku fyzických osob v Rusku. - Pozn. 
 
Theodor Siegel 
Verfassungswidrige Wirkungen der §§ 34 und 32b EStG sowie ihre Beseitigung : zur 
fragwürdigen Akzeptanz konfiskatorischer Grenzsteuersätze durch den BFH 
Protiústavní vliv paragrafů 34 a 32b zákona o dani z příjmů, jakož i jejich odstranění :               
k pochybné akceptaci konfiskačních mezních daňových sazeb Spolkových finančním dvorem 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 10, S. 445-455 
Mezní daňová sazba dle § 34 německého zákona o dani z příjmů může dosáhnout až pětinásobku 
maximální daňové sazby (nyní tedy 225 %), v případě § 32 mohou mezní daňové sazby docílit až 
gigantického rozsahu. Spolkový finanční dvůr obhajuje ústavnost těchto mezních daňových sazeb a 
oprávněnost rozsahu takovéto daňové progrese v případě mimořádných příjmů (s tím, že nakonec je 
celková daň stále ještě nižší než celkový příjem), autor však zpochybňuje jeho argumentaci: odkazem 
na  matematické souvislosti, názornou prezentací mezních/diferenčních/průměrných daňových sazeb, 
příklady konfiskačního zdanění (mezní sazbou nad 100 %). - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Vracení daně plátcům v jiných členských státech 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 10, s. 11-13 
Stručně k nové úpravě vracení DPH plátcům v jiných členských státech (prostřednictvím 
elektronického portálu spravovaného Ministerstvem financí, s účinností od 1. ledna 2010). 
 
Kenneth Rogoff 
Všichni pro jednu daň? 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 19, s. 53 
K návrhu Mezinárodního měnového fondu na zavedení nové globální daně pro finanční ústavy, 
úměrné jejich velikosti. Okrajově i k další navržené dani  - ze zisků a prémií bank. -- Převzato             
z Project Syndicate 2010. 
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Jana Šťovíčková, Tomáš Papoušek, Tomáš Brandejs 
Využití rozsudků ESD v každodenní praxi 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 5, s. 24-25 
K některým rozsudkům ESD z oblasti daně z přidané hodnoty, které by mohly pomoci při výkladu 
jednotlivých ustanovení českého zákona o DPH. Týká se např. finančních služeb, vymezení pojmu 
poskytnutí úvěru, outsourcingu služeb, uplatnění nároku na odpočet daně aj. 
 
Radomír Koudela 
Zánik trestnosti daňových trestných činů v důsledku účinné lítosti 
Trestněprávní revue, Sv. 9, (2010) č. 6, s. 183-185 
Diskusní příspěvek věnovaný problematice uplatnění ustanovení o účinné lítosti v souvislosti s trestným 
činem zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (nález Ústavního soudu, sp. zn. IV. ÚS 
3093/2008 ze dne 28.7.2009). 
 
Zdeněk Morávek 
Závazné posouzení u neziskových subjektů 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 6, s. 27-31 
Institut závazného posouzení daňových důsledků, které vyplývají pro daňový subjekt z daňově 
rozhodných skutečností. Případy závazného posouzení; závazné posouzení pro praxi neziskových 
subjektů. Žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení. Závazné posouzení technického 
hodnocení. Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně. 
Rozhodnutí o závazném posouzení. Správní poplatek (10 000 Kč). 
 
Erna Mikulášová 
Zdanění bezúplatného a úplatného převodu nebo přechodu majetku majetkovými daněmi v ČR 
ve srovnání s jinými státy 
Finanční, daňový a účetní bulletin, Sv. 18, (2010) č. 2, s. 31-33 
O majetkových daních obecně, dále o dopadu osvobození od daně dědické, darovací a daně z převodu 
nemovitostí (resp. snížení sazby daně) na příjmy státního rozpočtu v ČR. Srovnání podílu 
majetkových daní na HDP a na daňových příjmech v ČR s některými státy OECD. Ze závěrů vyplývá, 
že v oblasti majetkových daní existuje v ČR prostor pro posílení jejich významu, a to nejenom             
z hlediska příjmové strany rozpočtu. 
 
Jiří Kroupa 
Zdaňování lihu z nadlimitního pálení : judikatura Nejvyššího správního soudu 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 9, s. 26 
Zdaňování lihu obsaženého v destilátech vzniklých z pěstitelského pálení nad rámec zákonem 
povoleného limitu - rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Evropské unii. 12.,  Lucembursko  
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 5, s. 42-46 
K problematice zdaňování společností v Lucembursku. Zákonný rámec, daňové subjekty, zdanitelný 
příjem a základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, uplatnitelnost daňových ztrát, sazba 
daně, skupinové zdanění, systém kalkulace daně apod. Doplněno příkladem. - Právní stav ke dni         
8. prosince 2009. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 7-8/2010  
Letní brigády a jejich zdanění. Zákon o daních z příjmů. Podnikání v zemědělské výrobě (2.). 
Samostatné věci movité - pořizování, provozování a vyřazování. Pořízení nemovitosti koupí, ve 
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vlastní režii a na úvěr. Technické zhodnocení, opravy hmotného majetku. Paušální výdaj na dopravu, 
různá hlediska použití. Provoz fotovoltaické elektrárny - novela. Spojené osoby v DPH. Nájem, 
dodání elektřiny, tepla, vody a plynu, přefakturace, DPH. Obvyklá cena jako základ pro výpočet DPH. 
Dobropisy, vrubopisy, opravné daňové doklady na DPH. DPH u přepravy zboží. 
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 21-22/2010  
Paušální výdaj na dopravu. Ověření účetní závěrky auditorem. Ze života (osvobození od daně z příjmů 
při prodeji rodinného domu, stravenky pro starostu atd.). Trestné činy daňové (Dokonč.). 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 13-14/2010  
Prodej bytu v osobním vlastnictví a převod členských práv družstevního bytu a daň z příjmů. 
Poskytování služeb mezi osobami z různých států. Zboží převedené na sklad a jeho prodej. Srážková 
daň a výplata podílu s.r.o. Účetní řešení neplatně převedeného pozemku. Možnost snížení mzdy 
zaměstnavatelem. Denní vyměřovací základ a mateřská. DPH u povinného ručení. Povinnost 
pronajímatele provést vyúčtování služeb. 

 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
László Gazdag 
Long-term economic cycles 
Dlouhodobé hospodářské cykly 
Development and finance, Vol. 2010, No. 2, p. 33-41 
Příspěvek k teorii dlouhodobých hospodářských trendů a hospodářského cyklu. Autor nejprve 
seznamuje s různými přístupy k tématu (K. Marx, F. Braudel, N. D. Kondratěv), dále pak rozvíjí svoji 
teorii tří vývojových cyklů trvajících jedno století, jejich charakteristiky (1680-1780 - převrat              
v textilním průmyslu; 1780-1880 - éra parního stroje; 1880-1980 - "20. století"). Detailněji analyzuje 
třetí vývojový cyklus s extrémně dlouhou vzestupnou fází, období rozvoje techniky, technologií a 
vědy (1880-1914) a jeho dopad na hospodářský vývoj i anomálie tohoto sto let trvajícího trendu.         
V závěru krátce k možnostem hospodářské politiky v období cyklického poklesu. - Pozn. 
 
K. Errou 
Razvitije ekonomičeskoj teorii s 1940 goda: vzgljad očevidca 
Vývoj ekonomické teorie od r. 1940: pohled očitého svědka 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 4, s. 4-23 
V článku se rozebírá vývoj některých odvětví moderní ekonomické teorie z pohledu autora jako vědce. 
Jsou popisovány problémy ekonometrie, teorie všeobecné rovnováhy, nejistoty, ekonomie informací a 
růstu. Ukazuje se, jak různí autoři zastupující různé oblasti docházeli ke stejným závěrům současně a 
nezávisle na sobě, na základě jakých problémů ekonomové druhé poloviny dvacátého století rozvíjeli 
své teorie, a jaký byl kontext takového vývoje. - Pozn. 
 
Petter Gottschalk 
Theories of financial crime 
Teorie finančního zločinu 
Journal of financial crime, Vol. 17, (2010) No. 2, p. 210-222 
V kontextu finančních trestných činů se v příspěvku rozebírají tři směry teoretických vysvětlení jejich 
pozadí. Jednotlivé směry výzkumu se dělí na behaviorální, organizační a manažerské teorie finančních 
zločinů. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Jonathan Ford and Sam Jones 
A tricky pick 
Těžká volba 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37332 (10.6.2010), p. 9 
Banka Goldman Sachs čelí další žalobě. V článku se rozebírá případ spekulativních obchodů se 
zajištěnými cennými papíry (collateralized debt obligations, CDO), které byly nabízeny pod názvem 
Abacus a údajně vedly k poškození klientů. 
 
Tom Braithwaite and Francesco Guerrera 
A wider divide 
Širší předěl 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37319 (26.5.2010), p. 7 
USA se chystají na uzákonění nových pravidel regulujících finanční sektor, ale vztahy mezi 
finančníky a legislativci se zhoršují. To má význam nejen pro USA, protože v případě neefektivní 
komunikace by banky mohly podléhat nefunkčním pravidlům způsobujícím omezení úvěrů, nebo by 
byly ponechány bez patřičného dozoru. Tvůrci politiky finančních služeb jen málo rozumí tomu, co se 
děje na trzích, dopad na znalosti měla i řada let deregulace, kdy vlády nechávaly na Wall Street, aby se 
hlídala sama. 
 
A winding path to inflation 
Klikatá cesta k inflaci 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8685, p. 82 
Z krátkodobého pohledu představuje pro západní ekonomiky větší nebezpečí deflace, z dlouhodobějšího 
hlediska inflace. To je výsledek dotazování 50 prominentních ekonomů, které uspořádal týdeník      
The Economist. Případná snaha vlád vytvářet inflaci s cílem snížit reálný vládní dluh by však 
nemusela mít očekávaný výsledek. -- K problematice viz i článek na s. 16, 18 pod názvem                
The deflation dilemma: global economic policy. 
 
Tomáš Ambra ... [et al.] 
Aktuálny vývoj v oblasti európskej regulácie finančného trhu 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 5, s. 2-7 
Ke zvýšené aktivitě institucí EU v oblasti regulace finančního trhu v souvislosti s finanční krizí. 
Jednotlivé regulatorní aktivity - ve fázi diskuse, v legislativním procesu na úrovni EU a ve fázi 
implementace na národní úrovni. - Pozn. 
 
Rudolf Šujan 
Činnosť Fondu ochrany vkladov a aktuálne legislatívne zmeny 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 5, s. 8-9 
K fungování Fondu ochrany vkladů na Slovensku a k některým změnám v ochraně vkladů, které 
přinesly zákony č. 276/2009 Z.z. a č. 70/2010 Z.z. - Pozn. 
 
Nouriel Roubini 
Die Banken müssen sich selbst zerschlagen 
Banky se musí rozbít samy 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 89 (10.5.2010), S. 12-13 
Příspěvek N. Roubiniho (exkluzivní výňatek z nové knihy Konec světové ekonomiky a její 
budoucnost) se věnuje nutným reformám, které by zabránily dalším rozsáhlým krizím - za 
nejdůležitější autor považuje omezení velikosti bank a vytvoření globálního systému menších a 
specializovanějších finančních institucí, které by byly vhodnější pro uspokojování potřeb i větších a 
komplexních podniků. Přetrvávající hrozba ohrožení finančního systému bankami, které přežily se 
státní pomocí, návrh očistné parcelace bankovního systému (nutnost zákazu vlastních nebezpečných 
aktivit finančních institucí mimo oficiální obchodní zaměření). 
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Sonia Shinde 
Die große Angst vor dem Bargeld-Chaos 
Velké obavy z chaosu při zásobování hotovostí 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 94 (18.5.2010), S. 34-35 
Bundesbanka postupně snižuje své povinnosti při zásobování hotovostí - do roku 2015 by měla snížit 
počet svých poboček ze 47 na 35 a zásobování hotovostí z poloviny přenést na soukromé přepravce 
peněz. Zabezpečování těchto služeb (s ceninami) je podmíněno licencí od BaFin (Spolkový úřad 
dozoru nad finančními službami), současně se žádostí o ni je třeba deponovat 125 000 eur vlastního 
kapitálu a také dodatkový kapitál jako jistinu podle "objemu" klientely atd. K problematice kontroly 
firemního zásobování hotovostí s ohledem na případ Heros; systém podvodu transportní firmy Heros. 
Cash-Recycling ve schematickém zobrazení. 
 
Tomáš Plhoň 
Euroobojek pro fondy : finanční trhy 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 20, s. 76 
Stručná informace o zpřísnění regulace hedgeových fondů v rámci EU. 
 
Pascale Couppey 
Fight against money laundering in France 
Boj s praním špinavých peněz ve Francii 
Tax tribune, Vol. 2010, No. 26, p. 79-82 
Definice praní špinavých peněz; prezentace Tracfin, francouzské Finančně analytické jednotky; 
typologie praní špinavých peněz ve stavebním průmyslu. 
 
Finanční pevnost Evropa 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 20, s. 54-55 
K záchrannému balíčku zemí EU na podporu společné měny (v souvislosti se situací v Řecku). 
Podrobněji o krocích ECB, o vytvoření rezervního fondu a o postoji jednotlivých členských států EU 
(zejména Velké Británie) k obrannému mechanismu. -- Převzato z The Economist. -- K tématu viz 
komentář na s. 57 s názvem Začala hra o přežití eura. 
 
Tigran Poghosyan and Arsen Poghosyan 
Foreign bank entry, bank efficiency and market power in Central and Eastern European 
countries 
Vstup zahraničních bank, efektivita bank a tržní síla v zemích střední a východní Evropy 
The Economics of transition, Vol. 18, (2010) No. 3, p. 571-598 
Článek analyzuje důsledky prudké kapitálové expanze zahraničních bank v zemích střední a východní 
Evropy (v roce 1995 byl průměrný tržní podíl bank se zahraničním vlastníkem 14 %, v roce 2006 byl 
již 80 %). Prostřednictvím informací o jednotlivých bankách působících v jedenácti zemích SVE v letech 
1992-2006 autoři zjišťují klíčový vliv zahraničního kapitálu na efektivnost bank regionu a jejich 
konkurenceschopnost. Hledání a rozbor odlišností domácích bank, zahraničních bank a zahraničních 
"greenfield" bank působících v regionu v otázce nákladové efektivnosti a tržní síly. - Pozn. 
 
Michael MacKenzie 
Frozen in time 
Znehybněno 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37337 (16.6.2010), p. 7 
Ke snaze Washingtonu přesunout větší část obchodování s deriváty na burzu. Obchody s dolarovými 
swapy, obchodování "přes přepážku" (OTC), obavy bank ze ztráty miliard dolarů na příjmech z těchto 
transakcí v případě přijetí nové legislativy. 
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Ingo Narat 
Gold kostet erstmals über 1250 Dollar 
Zlato poprvé stojí více než 1250 dolarů za unci 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 108 (9.6.2010), S. 38-39 
Stále více investorů nakupuje zlato, aby se tak uchránili před inflací a slábnoucími měnami; za 
zvyšováním ceny zlata je prudký nárůst zadlužení, jímž státy řešily dopady finanční krize. Globální 
měnový systém je v ohrožení - finanční nesnáze na úrovni státu dopadají i na jejich měny, proto se 
stále více spotřebitelů i investorů přiklání ke zlatu, které nemá úvěrová rizika a nemůže zbankrotovat. 
I velké finanční domy mění strategii, např. Deutsche Bank zvýšila cílovou cenu zlata pro příští rok       
o 60 procent (na 1600 dolarů), dokonce je s odkazem na důvěru ve zlato citována předpověď nárůstu 
jeho ceny na 8000 dolarů v letech 2013-2015. Zmíněn je i názor některých analytiků, kteří v ceně zlata 
spatřují "skvostně zabalený systém sněhové koule". 
 
Jan Šovar 
Internetová stránka jako přípustné médium pro poskytování informací zákazníkům na 
finančním trhu 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 6, s. 174-177 
K problematice poskytování informací zákazníkům na finančním trhu prostřednictvím trvalého nosiče 
dat a k otázce, kdy lze za "trvalé médium" považovat webové stránky. Příspěvek seznamuje                  
s rozhodnutím Soudního dvora ESVO ve věci společnosti Inconsult Anstalt proti lichtenštejnské 
Komisi pro finanční trh, dále se zabývá vymezením pojmu "trvalý nosič dat", uchováváním informací 
adresovaných osobně spotřebiteli (zákazníkovi), reprodukcí poskytnutých informací v nezměněné 
podobě a dalším otázkám. - Pozn. 
 
Robert Holman ; [rozhovor připravil] Václav Lavička 
Jsme svědky regulační mánie 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 120 (21.6.2010), s. 18-19 
Rozhovor s vrchním ředitelem a členem bankovní rady ČNB o vlivu krize na český bankovní sektor,    
o chystaných úsporných opatřeních a jejich dopadu na bankovní podnikání, o jevu zvaném credit 
crunch, o zavedení globální bankovní daně, o přemíře regulace a také o přijetí eura v ČR. 
 
Sarah Gordon and Megan Murphy 
Leaning lenders 
Nejistí věřitelé 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37327 (4.6.2010), p. 9 
Případ převzetí cordóbské banky CajaSur Španělskou bankou demonstruje, jak pomalu evropská 
odpovědná místa postupují v očistě bankovního sektoru. Kontinentální banky se zdály být méně 
zasaženy globální finanční krizí a regulátoři nevyužili příležitosti, aby přiměli banky k vytváření 
kapitálových polštářů a řešení dluhové zátěže. Projevilo se to i na kurzech akcií bank, které ztratily na 
hodnotě. Evropská centrální banka ve své pololetní zprávě o finanční stabilitě varovala, že do r. 2011 
budou muset evropské banky odepsat dalších 195 mld. nedobytných pohledávek. -- K problematice 
viz i článek v The Economist ze dne 5.6.2010 č. 8685 na s. 77-78 pod názvem Waiting for the big one: 
European banks. 
 
Joseph E. Stiglitz 
Lze zachránit euro? 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 20, s. 59 
O řecké finanční krizi a o reformách nutných k záchraně eura. -- Převzato z Project Syndicate 2010. 
 
Lukáš Novotný 
Měkčí, než jsme čekali : finanční reforma 
Euro, Sv. 2010, č. 22, s. 78-80 
Rozbor současného stavu reformního zákona o regulaci finančního odvětví v USA a shrnutí hodnocení 
jeho dopadů. Rekapitulace hlavních cílů zákona a způsobů, jak tyto cíle dosáhnout (omezení 
riskantního podnikání bank; minimalizace dopadu jejich případného krachu; ochrana investorů a 

14 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

spotřebitelů). Krátce zmíněna také iniciativa amerického prezidenta Obamy v problematice pomoci 
zemím eurozóny ohroženým platební neschopností a záchrany eura. 
 
Vladimír Dvořáček 
Národná rada SR schválila nový zákon o spotrebiteľských úveroch 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 30-32 
K zákonu č. 129/2010 Z.z., o spotřebitelských úvěrech a o jiných úvěrech a půjčkách pro spotřebitele. 
Podrobněji o nových institutech zabezpečujících právní ochranu spotřebitele a o výkonu kontroly, 
sankcích a dalších důsledcích porušení povinností věřitele. 
 
Štefan Elek 
Některé otázky nové právní úpravy platebních služeb 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 6, s. 155-168 
Stručně k historii projektu pro vytvoření jednotného prostoru pro platby v eurech (SEPA), dále ke 
směrnici PSD a k přijetí zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. V dalším textu podrobněji            
k některým ustanovením zákona, která se týkají poskytovatelů a uživatelů platebních služeb, 
platebních transakcí a platebních účtů, platebních prostředků, přijetí platebního příkazu, jeho 
odmítnutí a odvolání, odpovědnosti poskytovatele a uživatele platebních služeb apod. - Pozn. 
 
Stefan Menzel 
Nicht alle Staaten zahlen drauf 
Ne všechny státy na to doplácejí 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 111 (14.6.2010), S. 32-33 
V některých zemích se finanční pomoc vyplacená bankám v době vrcholící finanční krize zřejmě 
změní v docela dobrý obchod, protože nárůst kurzů či úrokové platby přinášejí dobrý zisk. Týká se to 
především Francie, Švýcarska a také Rakouska. Rekapitulace modelů bankovní pomoci/záchranných 
balíků (zestátnění, kapitálová pomoc atd.) ve vybraných průmyslových zemích. 
 
No laughing matter : Britain and Europe 
Nic k smíchu : Británie a Evropa 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8685, p. 40-41 
Problémy v zemích měnové unie mohou vyvolávat v Británii určitý pocit škodolibosti. Jak se však      
v článku dokazuje, eurokrize může mít pro Spojené království řadu nepříjemných politických a 
ekonomických důsledků. 
 
Nová pravidla pro úřad finančního arbitra 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 10, s. 5 
Ministerstvo financí a vláda ČR připravily novelu zákona ustanovující Kancelář finančního arbitra. 
Kancelář bude organizační složkou státu financovanou ze státního rozpočtu a zároveň se rozšíří 
působnost finančního arbitra. 
 
Jan Šovar 
Ochrana vnitřních informací na kapitálovém trhu ve světle poslední judikatury Evropského 
soudního dvora 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 5, s. 141-143 
K rozsudku ESD ve věci Spector, který se dotýká základních otázek zákazu využívání vnitřních 
informací zasvěcenou osobou. Stručný popis věci a shrnutí předběžné otázky, k pojmu "užití vnitřní 
informace", procesní dokazování. - Pozn. 
 
Je.A. Fedorova 
Primenenije zarubežnogo opyta vnedrenija infrastrukturnych obligacij 
Využití zahraničních zkušeností se zaváděním dluhopisů na financování infrastruktury 
Finansy, Sv. 2010, No. 3, s. 73-77 
Předpoklady pro uplatnění dluhopisů na financování infrastrukturálních projektů v Rusku, typy 
takových obligací, mechanismy zavádění dluhopisů v rozvíjejících se ekonomikách. - Pozn. 
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Markus Eller, Michael Frömmel, Nora Srzentic 
Private sector credit in CESEE : long-run relationships and short-run dynamics 
Úvěry soukromého sektoru v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy : dlouhodobé 
vztahy a krátkodobá dynamika 
Focus on European economic integration, Vol. 2010, No. 2, p. 50-78 
Analýza dlouhodobých a krátkodobých určujících faktorů úvěrové činnosti domácích bank pro 
soukromý sektor v jedenácti zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy v letech 1997-2009. 
Nejprve přehled obdobných studií úvěrového vývoje; dále modelové zjišťování krátkodobé úvěrové 
dynamiky prostřednictvím lineárního a nelineárního EC modelu; výsledky a jejich interpretace. 
Statistické zkoumání dlouhodobých determinant objemů úvěrů - kointegrační test. - Pozn. 
 
Sandra Dvorsky, Thomas Schreiber, Helmut Stix 
Real effects of crisis have reached CESEE households : euro survey shows dampened savings 
and changes in borrowing behavior 
Reálné dopady krize dostihly domácnosti zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy : 
europrůzkum dokazuje zmenšování úspor a změny v zadlužování 
Focus on European economic integration, Vol. 2010, No. 2, p. 79-90 
Studie prezentuje výsledky průzkumu Rakouské národní banky (OeNB Euro Survey) z října a 
listopadu 2009 v domácnostech deseti zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, který se 
soustředil na reálné dopady hospodářského poklesu na finanční situaci těchto domácností. Respondenti 
udávali zvýšené postižení hospodářskou krizí; zkoumány a porovnávány v rámci regionu byly: 
tendence ke spoření a užití peněz v případě výběru vkladů; vývoj zadlužení domácností v zahraniční 
měně a jejich reakce na krizi; celková míra euroizace. - Pozn. 
 
Jan Brůha and Jiří Podpiera 
Real exchange rates in emerging economies : the role of different investment margins 
Reálné směnné kurzy v rozvíjejících se ekonomikách : úloha rozdílných investičních marží 
The Economics of transition, Vol. 18, (2010) No. 3, p. 599-628 
Studie modelovým způsobem analyzuje úlohu různých investičních marží při vysvětlení zhodnocení 
reálných směnných kurzů v tranzitivních ekonomikách zemí Visegrádské čtyřky (ČR, SR, Maďarska a 
Polska). - Pozn. 
 
Roberto Bernales 
REITs in Spain: SOCIMIs, a second generation of REITs? 
Realitní investiční společnosti ve Španělsku: SOCIMI jako druhá generace REIT? 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 5, p. 225-228 
Autor podává přehled o realitních investičních společnostech (SOCIMI) ve Španělsku, které podle 
původního návrhu zákona měly být regulovány jako REIT v jiných zemích. Po hospodářském poklesu 
však regulace těchto subjektů podle revidovaného zákona byla podstatně pozměněna, a to s cílem 
využít zkušeností jiných zemí i nových tržních možností. - Pozn. 
 
Rescuing the rescuers : financial markets 
Jak zachránit zachránce : finanční trhy 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8684, p. 72-74 
Stav finančních trhů v USA a Evropě, rizika dalšího vývoje (geopolitická situace, zadlužení zemí, 
hospodářský růst v Asii a Americe), nová regulační opatření, prudký vzestup sazby LIBOR, symbióza 
mezi vládami a bankami. 
 
Petr Liška 
Smlouva o platebních službách 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 5, s. 125-132 
K zákonu č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Právní vymezení smlouvy o platebních službách, 
účastníci smlouvy, obsah a forma smlouvy o platebních službách, změna a výpověď rámcové 
smlouvy, povinnosti poskytovatele platební služby v souvislosti s uzavřením smlouvy, způsob plnění 
informačních povinností, úplata za plnění povinnosti poskytovatele aj. - Pozn. 
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Ralph Atkins 
State of the union 
Stav unie 
Financial Times, Vol. 2010, Nr. 37324 (1.6.2010), p. 9 
Hospodářská a měnová unie prochází obdobím zkoušek. Otázkou je, zda jsou problémy pouze dočasné 
či zda povedou k rozpadu unie. V článku se rozebírají čtyři možné scénáře dalšího vývoje. 
 
Tamás Gábor 
The assymetrical dollar-based monetary system and global financial imbalances 
Asymetrický měnový systém založený na dolaru a globální finanční nerovnováhy 
Development and finance, Vol. 2010, No. 2, p. 51-59 
Systém rezervní měny, nedostatky současného globálního asymetrického peněžního systému 
založeného na dolaru a jeho vliv na celosvětovou finanční nerovnováhu. Autor ho srovnává s konceptem 
mezinárodního měnového systému rozpracovaným J.M. Keynesem ve čtyřicátých letech 20. století 
(nadnárodní měnová unie s jednotnou měnou bancor, která měla zaručit globální ekonomickou 
rovnováhu a odstranit konflikty). Chimerica, vzájemná závislost USA a Číny. Seznámení se 
současnými reformními iniciativami systému pro mezinárodní rezervní měnu. - Pozn. 
 
The banks battle back : Basel 3 
Banky se brání : Basilejská dohoda 3 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8684, p. 77-78,80 
Nejvýznamnější část finančních reforem, mezinárodní soubor pravidel označovaný "Basilej 3", 
vyvolává skrývanou, ale ostrou šarvátku mezi bankami a jejich regulátory. Návrhy regulující kapitál a 
likviditu podle bank zbrzdí hospodářský růst a také časový harmonogram jejich implementace je prý 
nereálný. -- K problematice viz i článek na s. 11 a 14 nazvaný Bare-knuckle in Basel: reforming 
finance. 
 
György Szepesi 
The Hungarian financial system and the crisis 
Maďarský finanční systém a krize 
Development and finance, Vol. 2010, No. 2, p. 86-96 
Úvaha nad situací a primárními důvody, které vedly k celosvětové finanční krizi v roce 2008 
(podepřené nejnovějšími analýzami expertů a studiemi MMF) a nad významnými vnitřními faktory 
finanční krize v Maďarsku. Analýza rizik spojených s finančními institucemi, které se objevily            
v období před finanční krizí. Znaky maďarské krize - krize likvidity, zablokované úvěrování, měnový 
otřes, pokles směnného kurzu a půjčky v cizích měnách. Problematika "exit strategy". - Pozn. 
 
Aleš Michl 
Tři cesty do pekla : budoucnost evropské měny 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 22, s. 58-59 
Autor předkládá k zamyšlení tři možné scénáře budoucího vývoje eurozóny a zároveň upozorňuje na 
některé další problémy, které její osud mohou ovlivnit (např. ztráta důvěry v další členy EU, 
nezodpovědné chování ekonomicky slabších členských států apod.). 
 
Petr Vojtíšek 
Use of high-frequency data for monitoring developments in the banking sector - the case of the 
Czech Republic 
Využití vysokofrekvenčních dat pro sledování vývoje bankovního odvětví - případ České 
republiky 
Statistika, Vol. 47, (2010) No. 2, p. 172-178 
Příspěvek se věnuje vlivu finanční krize z roku 2008 na české hospodářství a seznamuje se získáváním 
dodatečných vysokofrekvenčních dat prostřednictvím sledování vývoje různých segmentů finančního 
trhu Českou národní bankou, která v sobě integruje monetární, dozorčí i statistické pravomoci. Sběr 
informací od finančních institucí o likviditě, vkladech, úvěrech; monitorování dat z peněžních a 
dluhových trhů; informace o oběživu. Posun pozornosti od dat o finančním trhu ke klientským datům, 
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sledování financování hospodářské činnosti a poptávky domácností. Poučení pro ČNB ze sběru dat. - 
Pozn. 
 
Malte Fischer 
Warum eigentlich ist eine Rückkehr zur D-Mark nicht unmöglich - und welche Konsequenzen 
hätte das? 
Proč vlastně není návrat k německé marce nemožný - a jaké důsledky by to mělo? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 21, S. 38 
Oslabení společné evropské měny přispívá k nárůstu nedůvěry německých občanů v euro; šetření 
prokázalo, že návrat k vlastní německé měně si přeje více než polovina občanů (a v Asii v polovině 
května 2010 kolovaly zvěsti, že Bundesbanka připravuje tisk německých bankovek). Německo nese 
hlavní tíži všech plateb v Unii, která postupně získává přívlastky dluhová, transferová a inflační - není 
tedy vyloučeno, že na vládu bude vyvíjen tlak, aby z eurozóny vystoupila. Přiblížen je scénář návratu 
k německé marce z pohledu Bundesbanky, německého exportu i z pozice eura, zmíněna jsou negativa 
odchodu Německa z eurozóny pro podniky a občany. 
 
Christoph Schürmann, Mark Böschen, Annina Reimann 
Wohin jetzt mit dem Geld? 
Kam teď s penězi? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 20, S. 34-38 
Evropská měnová unie prochází transformací v dluhovou unii, hrozí devalvace eura. Evropa má pouze 
dvě možnosti, jak vyřešit neúnosně vysoké dluhy - buď restrukturalizací dluhů resp. odpuštěním části 
dluhů věřiteli či masivní inflací (druhá možnost je považována za pravděpodobnější). Pohled na 
možnosti a jistoty ochrany majetku investicemi do zlata, akcií, nemovitostí. Velký přehled ukazuje 
"osud" jednotlivých druhů investic (akcie, půjčky, úspory, životní pojištění, nemovitosti, zlato) v/po 
krizích minulého století tj. v období let 1914-1923, 1929-1932, 1939-1948 a výhledově od roku 2010. 
 
Pavel Juřík 
Zapomenutá banka : Půjčovní banka aneb Úvěrová banka u naší milostivé paní - první banka    
v českých zemích 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 5, s. 22-23 
K založení a působení prvního peněžního ústavu v českých zemích, tzv. Půjčovní banky v Brně. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
von Berthold Huber 
"Der Finanzmarktkapitalismus ist ohne Perspektive" 
"Kapitalismus finančního trhu je bez perspektiv" 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 88 (7.5.2010), S. 16-17 
Autor se přimlouvá za přísnou regulaci finančních trhů a omezení pro finanční odvětví nastavená tak, 
aby se opět stalo poskytovatelem služeb pro podniky a společnost. Úkol finančního sektoru nespočívá 
ve spekulacích a prodeji pochybných finančních produktů, ale v poskytování úvěrů. Není spravedlivé, 
když zisky soustřeďuje stále menší počet lidí. V nízkopříjmovém sektoru, který stále roste a upevňuje 
svou pozici na trhu práce, jsou ze 2/3 zaměstnáni lidé s dobrým vzděláním a praxí - což odporuje 
základnímu mýtu sociální tržní ekonomiky, že "úsilí se musí vyplatit". Nutnost změny dosavadního 
kurzu, kdy je společnost řízena pouze trhem a opětovného zapojení řídících sil státu, který: stanovuje 
předpisy a jejich kontrolu, nově řídí trh práce, soutěž orientuje na kvalitu a inovaci, stimuluje potřebný 
rozvoj, brání ničivým spekulacím na finančních a surovinových trzích a peněžní toky směruje do 
rozumných investic. 
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Alan Beattie 
A slippery slope 
Šikmá plocha 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37321 (28.5.2010), p. 9 
Zaměřeno na otázku, zda by řecká finanční krize mohla mít globální důsledky. Paralela s případem 
banky Lehman, která rozpoutala světovou krizi. Stav zadlužení některých zemí, stav evropského 
bankovnictví. Možnost návratu recese. 
 
Ján Haluška, František Bernadič 
Analysis and estimation of the Euro-changeover effect on the price development in Slovakia 
Rozbor a odhad dopadu přechodu na euro na cenový vývoj na Slovensku 
Statistika, Vol. 47, (2010) No. 2, p. 158-171 
Příspěvek seznamuje s metodologií a výsledky srovnávacích analýz vývoje spotřebitelských cen na 
Slovensku v roce 2008 (před zavedením eura), dále v lednu 2009 (k 1.1.2009 zavedla SR společnou 
měnu) a za období únor - duben 2009 a přináší odhad efektů očekávané přípravy zavedení a 
samotného přechodu na euro z hlediska cenového vývoje a inflace. - Pozn. 
 
Tomáš Holub 
Ani rychle, ani plynule : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 19, s. 66-68 
Souhrn informací z letošní druhé prognózy ČNB. Podrobněji k situaci v eurozóně, k současnému          
i očekávanému růstu české ekonomiky, k vývoji na trhu práce, k dopadu zvýšení daní (DPH, spotřební 
daně) na cenový vývoj apod. Doplněno grafickým znázorněním nové prognózy ČNB (inflace a cíl 
ČNB, úrokové sazby). 
 
Josef Schreiner ... [et al.] 
Development in selected CESEE countries : after the drought - tentative economic stabilization 
in the CESEE region 
Vývoj událostí ve vybraných zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy : po období sucha - 
váhavá hospodářská stabilizace regionu 
Focus on European economic integration, Vol. 2010, No. 2, p. 7-48 
Obsáhlá studie přináší v první části makroekonomický přehled regionu střední, východní a 
jihovýchodní Evropy (SVJVE) v druhé polovině roku 2009, zdůrazněno je pozvolné zlepšování 
hospodářského výhledu. Analyzován je vývoj v oblasti finančních trhů, hospodářského růstu, 
průmyslové výroby, trhu práce, úvěrové a cenové dynamiky a rozpočtových schodků. Druhá část 
analyzuje hospodářskou situaci v  jednotlivých zemích SVJVE a obsahuje hlavní ekonomické 
ukazatele zpracované tabulkovou formou. - Pozn. 
 
Miloš Pick 
Dlouhodobé příčiny globální ekonomické krize a možnosti jejich eliminace 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 1, s. 54-71 
Dlouhodobé příčiny krize - oslabování konkurenceschopnosti a nízká míra úspor v USA, nerovnováhy 
vyvolané liberalizací mezinárodního obchodu. Zobecnění hlavních tendencí ve světové ekonomice. 
Možná východiska z krize. - Pozn. 
 
Catherine Stephan 
Germany: a gradual recovery 
Německo: postupné oživení 
Conjoncture, Vol. 2010, No. 4, p. 3-14 
Studie nejprve zkoumá perspektivy růstu soukromé spotřeby v Německu, která je ve druhém pololetí 
roku 2009 ovlivněna zejména vzrůstající inflací, ukončením poskytování šrotovného, poklesem na 
trhu práce a mírou úspor. Dále se zaměřuje na stav německého hospodářství, obchodní oživení díky 
konkurenceschopnosti německých firem, devalvaci eura vůči dolaru, podnikové investice, rozpočtový 
deficit a budoucí trendy fiskální politiky. - Pozn. 
 

19 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Bundesministerium der Justiz 
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) : vom 3. März 2010 
Zákon proti nekalé soutěži (UWG) : ze 3. března 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 11, S. 254-263 
Nové znění zákona o nekalé soutěži ze 3. března 2010. Zákon slouží ke zlepšení ochrany účastníků 
trhu před nekalou soutěží a zaměřuje se také na potírání nedovolené reklamy. - Pozn. 
 
Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen 
Stabilisierungsmechanismus : vom 22. Mai 2010 
Zákon k převzetí záruk v rámci evropského stabilizačního mechanismu : z 22. května 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 24, S. 627-628 
Spolkový sněm schválil zákon o převzetí záruk v rámci evropského stabilizačního mechanismu. 
Německo bude ručit za úvěry do výše 123 miliard eur v rámci záchranného balíku EU kvůli zachování 
finanční stability v Evropě. Stabilizační mechanismus má platit do 30. června 2013. 
 
Zdeněk Husták 
Hospodářská soutěž a státní podpora finančních institucí v době finanční krize - aktuální rámec 
v Evropské unii 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 5, s. 4-20, 22 
Cílem příspěvku je podat přehled základních podmínek a pravidel pro poskytování státní podpory        
v Evropské unii finančním institucím, zhodnotit dopad finanční krize na jejich praktickou aplikaci a na 
hospodářskou soutěž v EU (v kontextu očekávaného vývoje regulace hospodářské soutěže a regulace 
finančního trhu v EU). Podrobněji např. k procesu posuzování žádostí o schválení státní podpory,        
k pravidlům a podmínkám pro záruky a záruční systémy, k pravidlům pro podporu finančních institucí 
v likvidaci, k pravidlům pro státní podporu při nakládání se znehodnocenými aktivy apod. - Pozn. 
 
Martin Janíčko 
Je výroba aut pro ČR spásou, nebo prokletím? : automobilový průmysl 
Euro, Sv. 2010, č. 26, s. 84-85 
V roce 2009 byla Česká republika největším producentem automobilů v Evropě na jednoho obyvatele. 
Autor zvažuje pozitiva a negativa převahy automobilového odvětví v průmyslové výrobě Česka; 
teoretické odvození dle Stolperova-Samuelsonova teorému. Úvaha nad stimulací poptávky 
prostřednictvím šrotovného a dopadem dalších protikrizových opatření na český automobilový 
průmysl. 
 
Jaroslav Votava 
Nové prováděcí předpisy k zákonu o cenách 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 5, s. 47-50 
K vyhlášce č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Charakteristika změn, které vyhláška 
přináší. Podrobněji k podpůrné úloze zákona o státní kontrole, k protokolu o cenové kontrole, k cenové 
evidenci a kalkulaci, k ekonomicky oprávněným nákladům, k seznamům zboží s regulovanými cenami 
apod. 
 
Josef Novotný 
Regionální ekonomická konvergence, divergence a další aspekty distribuční dynamiky 
evropských regionů v období 1992-2006 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 2, s. 166-185 
Analýza regionální konvergence a souvisejících aspektů regionální dynamiky. Přístupy ke studiu 
regionální konvergence a existující poznatky, popis použitých dat a metod sledování jednotlivých 
aspektů distribuční dynamiky, výsledky empirické analýzy. - Pozn. 
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I. Borisova ... [et al.] 
Rossijskaja ekonomika v 2009 godu: stremitel'noje padenije i medlennoje vosstanovlenije 
Ruské hospodářství v r. 2009: prudký pád a pomalá obnova 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 4, s. 24-42 
Dopad světové finanční krize na ruské hospodářství v letech 2008-2009; změny v mechanismu 
peněžní nabídky a poptávky; prudké snížení investic a výroby; přizpůsobení bank novým podmínkám; 
rekordní snížení inflace; obnovování hospodářského růstu. - Pozn. 
 
Victor Mallet, Mark Mulligan 
Spain 
Španělsko 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37331 (9.6.2010), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářský a politický přehled o Španělsku se zaměřuje na nutnost strukturálních reforem v zemi, 
potřebu rovnováhy úsporných opatření s hospodářským růstem, trh nemovitostí, bankovnictví, 
zahraniční politiku aj. 
 
L. Grigor'jev, S. Agibalov 
Strany Baltii: v poiskach vychoda iz krizisa 
Pobaltské země: hledání východiska z krize 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 4, s. 121-138 
Na počátku samostatného vývoje pobaltských zemí byly stanoveny ambiciózní cíle, které však byly 
splněny jen částečně. Hospodářská recese byla nejhlubší ze zemí EU a v tomto roce bude ještě 
pokračovat. Všechny tři země budou potřebovat novou růstovou strategii. Je zjevné, že služby, 
tranzitní doprava a turistika pro udržitelný růst nestačí. Součástí řešení by mohla být i užší spolupráce 
s východními zeměmi. - Pozn. 
 
Margit Rácz 
The crisis in the European Union in early 2010 
Krize v Evropské unii na začátku roku 2010 
Development and finance, Vol. 2010, No. 2, p. 14-22 
Zdá se, že se hospodářský propad v poslední čtvrtině roku 2009 v zemích EU zastavil, ale čísla            
o investicích a zaměstnanosti nevykazují dosud zlepšení. Dá se očekávat, že ekonomiky EU-27 budou 
v roce 2010 čelit nepříznivým důsledkům krize. Článek přináší prognózu růstu na období 2010-2011 
(dle dat Eurostatu a dle odhadů Deutsche Bank z ledna 2010); dále analyzuje výhled pro oblast 
rozpočtových schodků, změn běžných účtů, inflace, nezaměstnanosti a investic v letech 2010-2011. 
Ukazují se významné rozdíly mezi členskými státy EU ve výši ztrát, zatížení ekonomiky krizí               
i náklady a dobou potřebnou k zotavení. - Pozn. 
 
Tomáš Grulich 
Veřejné zakázky - smluvní pokuta jako hodnotící kritérium 
Právní fórum, Sv. 7, (2010) č. 4, s. 162-165 
K pochybnostem, které vyvolává určení výše smluvní pokuty (za prodlení uchazeče se splněním 
veřejné zakázky) jako dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Autor tuto praxi 
označuje za "hůl o dvou koncích", uvádí možná rizika a v závěru příspěvku využívání smluvní pokuty 
jako dílčího hodnotícího kritéria nedoporučuje. - Pozn. 
 
Frank Sieren, Dirk Heilmann, Finn Mayer-Kuckuk 
Vorbild Planwirtschaft 
Podle předlohy plánovitého hospodaření 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 92 (14.5.2010), S. 4-5 
Oproti Evropě prožívá Čína hospodářský boom, dvoumístný hospodářský růst je docilován státními 
instrumenty, které připomínají starý východní evropský blok. Ekonomika se řídí podle pětiletých 
plánů (letos končí desátá pětiletka), jedenáctý již připravuje komise pro rozvoj a reformy. Na rozdíl od 
západních ekonomik postupuje Čína pragmaticky plánovitě, primární roli má politické řízení, které 
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usiluje o výstavbu moderní hospodářské struktury. Banky v Říši středu vydělávají peníze staromódním 
způsobem - především v oblasti úvěrů, kam nepronikly pohledávky z mnohokrát "přebalených" 
instrumentů; není zvykem zadlužovat se a zastavit byt ve vlastnictví, což redukuje systémová rizika 
trhu nemovitostí. - Příspěvek navazuje na úvodní článek na s. 1. -- Otázce stability čínského růstu se 
věnuje příspěvek na s. 6-7. 
 
Pavel Bláha 
Změny v zákoně o veřejných zakázkách v průběhu roku 2009 a od 1.1.2010. [1.] 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 8, (2010) č. 4, s. 14-18 
V úvodu o drobných změnách v zákoně o veřejných zakázkách v průběhu roku 2009. Dále o změnách 
zásadní povahy, které přinesl zákon č. 417/2009 Sb. (s účinností od 1. ledna 2010). Podrobněji např.    
k právu veřejného zadavatele vyzvat dodavatele k doplnění kvalifikace, k úpravám úkonu otevírání 
obálek s nabídkami, ke zrušení zadávacího řízení ÚOHS, k rozsahu a způsobu podání námitek, ke 
kauci apod. 
 
Pavel Bláha 
Změny v zákoně o veřejných zakázkách v průběhu roku 2009 a od 1.1.2010. 2. 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 8, (2010) č. 5, s. 24-27 
V této části příspěvku o dalších změnách zásadní povahy, které přinesl zákon č. 417/2009 Sb.             
(s účinností od 1. ledna 2010). Podrobněji např. k problematice správních deliktů zadavatelů, ke 
zřízení veřejně přístupného rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, ke zveřejňování a       
k dopadům novel zákona o veřejných zakázkách pro zadavatele, uchazeče a dodavatele i pro Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Tomáš Břicháček 
Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité? 
Právník, Sv. 149, (2010) č. 6, s. 576-606 
K problematice přenosu pravomocí jednotlivých států na instituce EU. Autor obhajuje své 
přesvědčení, že vymezení pravomocí EU je málo zřetelné, a uvádí několik problémových aspektů, 
které považuje v tomto smyslu za nejvýznamnější (např. koncept vnitřního trhu, vymezení pravomocí 
finálními normami, princip subsidiarity, implicitní vnější pravomoci, postavení ESD aj.). - Pozn. --  
Čl. vychází z autorovy rigorózní práce v oboru Evropská studia na FSV UK. 
 
Jiří Malý 
Ohrožuje Lisabonská smlouva ekonomickou nezávislost České republiky? 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 1, s. 6-28 
Zamyšlení nad tím, jakým způsobem může Lisabonská smlouva ovlivňovat suverenitu či nezávislost 
České republiky v ekonomické oblasti. Autor předkládá stanoviska prezidenta republiky a Ústavního 
soudu, dále se věnuje hranicím ekonomické suverenity pohledem ekonomických indikátorů. 
Podrobněji např. o velikosti a značné otevřenosti české ekonomiky, její zranitelnosti plynoucí ze 
závislosti na přílivu zahraničních investic a o provázanosti české ekonomiky s ekonomikou EU. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Tomáš Hájíček 
Celní správa České republiky - co víme o celnících 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 5, s. 22-25 
Historický vývoj celnictví v českých zemích. Současné institucionální začlenění, charakter a struktura 
Celní správy ČR. Kompetence a oprávnění celních orgánů. 
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Jan Lodek, Václav Pátek 
K prekluzi cla 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 5, s. 35-39 
K problematice prekluzivních lhůt v oblasti cel a k jejich porovnání s lhůtami u daní, které se vybírají 
při dovozu zboží. Obecná pravidla pro zánik vyměření cla, kdy a jak dochází k vyměření cla, přerušení 
a stavení prekluzivní lhůty. - Pozn. 
 
Marek Rojíček 
Konkurenceschopnost obchodu ČR v procesu globalizace 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 2, s. 147-165 
Ke strukturálním změnám zahraničního obchodu ČR v posledních letech v souvislosti s rostoucí 
intenzitou globalizačních procesů. Podrobněji o konkurenceschopnosti obchodu po rozšíření EU,         
o komoditní a geografické struktuře obchodu ČR a o internacionalizaci produkce a obchodu. - Pozn. 
 
Ricardo Caballero and Francesco Giavazzi 
Long live the euro - at parity with the dollar 
Ať žije euro - v paritě s dolarem 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37319 (26.5.2010), p. 9 
V článku se vysvětluje, jak by oslabení eura prospělo eurozóně. Řecko by tak podstatně snížilo svůj 
schodek obchodní bilance a podpořilo vývozy, přínos by to znamenalo i pro Španělsko, Portugalsko a 
Itálii. Depreciace by byla užitečná i pro Německo, jehož 40 % vývozů jde do zemí mimo eurozónu. 
 
Deutsche Bundesbank 
Schwellenländer in der Finanzkrise - der Einfluss grenzüberschreitender Bankkredite = 
Emerging markets in the financial crisis: the effect of cross-border bank loans 
Rozvojové trhy v době finanční krize - vliv zahraničních bankovních půjček 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 4, S. 35-51 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 4, p. 35-50 
Studie zjišťuje faktory poklesu přeshraniční bankovní činnosti v době šíření finanční a hospodářské 
krize do rozvojových ekonomik zemí střední a východní Evropy, Asie a Latinské Ameriky. Efekt 
přelévání se krize do rozvojových zemí. Poskytování mezinárodních bankovních půjček rozvojovým 
zemím v letech 1990-2009, cyklické výkyvy vyvolané krizí (dopad mexické krize 1994-95, asijské 
krize 1997-98, globální finanční krize 2008). Empirická analýza determinantů přeshraničních 
bankovních půjček, přenos finančních šoků z vyspělých zemí, ekonomická relevance těchto faktorů     
v různých obdobích krize. Zjišťování vlivu vývoje na finančních trzích způsobených krizí na 
mezinárodní bankovní půjčky. - Pozn. - K dispozici v německé a anglické jazykové verzi časopisu. -- 
Něm. a angl. res. 
 

Podnik a podnikání 
 
Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Katarína Svítková 
Corporate philanthropy in the Czech and Slovak Republics 
Podniková filantropie v České republice a na Slovensku 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 2, p. 102-121 
Kvantitativní studie analyzuje a srovnává charitativní jednání podniků a jeho motivaci v ČR a v SR. 
Zkoumá dopady daňových sazeb a daňové politiky na podnikovou filantropii, odlišuje tři různé kanály 
charitativního jednání dle jejich daňového režimu (sponzorství, dárcovství, daňová asignace). Shrnutí 
teoretických základů podnikového dárcovství; formulace hypotéz, seznámení s daty; prezentace 
výsledků; výdaje na filantropii. Výsledky ukazují, že navzdory dlouhému společnému fungování         
v jednom státě jsou v současném filantropickém jednání podniků v ČR a SR podstatné odlišnosti. - 
Pozn. 
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Jorge Guillen, Paola Vargas 
Institutional compliance by firms in transition economies 
Dodržování institucionálních pravidel podniky v tranzitivních ekonomikách 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 2, p. 138-150 
Empirické zkoumání vlivu právní institucionální soustavy státu na individuální chování podniku. 
Porovnání odlišností mezi jednotlivými státy se zaměřením na tendence k dodržování právních 
předpisů a ke korupčnímu jednání obchodních podniků v tranzitivních ekonomikách. Nejprve 
seznámení s výběrem dat a metodologickým přístupem, dále analýza a posouzení robustnosti 
výsledků. - Pozn. 
 
Marc Kanter, Joris Reijnierse and Hugo Vollebregt 
Ownership under OECD rules: transfer pricing and beyond 
Vlastnictví podle pravidel OECD: transferové ceny a jiné otázky 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 5, p. 192-195 
V článku se rozebírají pravidla OECD týkající se vlastnictví majetku v rámci mezinárodní skupiny. 
Toto téma se rychle stává zdrojem kontroverzí, protože daňoví poplatníci se v nových dokumentech 
OECD setkávají s rozdílnými koncepty vlastnictví. Autoři vyzývají OECD, aby v této oblasti 
zpracovala soubor pravidel vztahujících se k různým účelům, a to včetně transferových cen, přidělení 
zisku stálé provozovně a osvobození od srážkové daně. - Pozn. 
 
Claus Buhleier, Nina Krowas 
Persönliche Pflicht zur Prüfung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat 
Osobní povinnost dozorčí rady provádět kontrolu roční závěrky 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 21, S. 1165-1170 
Zákonná povinnost kontroly roční závěrky dozorčí radou je v Německu stanovena akciovým zákonem 
a klade na její členy vysoké nároky. Rostoucí komplexnost obchodní činnosti a internacionalizace 
podniků vč. značných změn zákonů a novinek v účetních standardech přispívají k tomu, že stále rostou 
požadavky na odbornou a osobní způsobilost členů dozorčí rady. K právním požadavkům na kontrolní 
činnost prováděnou dozorčí radou, doporučené postupy kontrolní činnosti, upozornění na problémové 
body a oblasti při kontrole závěrky. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Milan Hrdý, Eva Ducháčková 
Basic principles of the valuation of insurance agencies 
Základní principy oceňování pojišťoven 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Vol. 13, (2010) No. 1, p. 47-59 
Cílem příspěvku je seznámení s různými oceňovacími metodami, které se využívají při koupi nebo 
převzetí pojišťovny. Autoři nejdříve rekapitulují důvody oceňování a specifika činností v pojišťovacím 
sektoru, dále detailně rozebírají hlavní metody používané v oceňování pojišťoven: výnosovou metodu, 
"bond pricing model" (cenový obligační model), metodu (tržního) ocenění majetku, metodu tržního 
srovnání (používaná zejména na rozvinutém trhu v USA). Závěrem připojují doporučené praktické 
postupy v oceňování. 
 
Peggy Hollinger 
Pension tensions 
Tenze kolem penzí 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37320 (27.5.2010), p. 9 
Štědrý francouzský sociální systém umožňuje velmi nízký věk odchodu do důchodu a řadu dalších 
výhod. Reforma penzijního systému by uklidnila trhy, znepokojené stavem veřejných financí země, 
ale bude testem pro prezidenta Sarkozyho, jehož popularita klesá a který už musí jednat s ohledem na 
příští prezidentské volby. -- Viz i článek na téže straně pod názvem State workers benefit from a 
"Rolls Royce" scheme. 
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Vladimír Bezděk, [rozhovor vedla] Petra Pelantová 
Penze nelze nikdy garantovat 
Euro, Sv. 2010, č. 26, s. 60-62 
V rozhovoru se Vladimír Bezděk, vedoucí vládní komise pro přípravu penzijní reformy, vyjadřuje       
k doporučením, která komise představila v červnu 2010. Seznamuje s detaily plánovaného povinného 
kapitálového spoření, jeho správou, úlohou současných penzijních fondů, investičních společností a 
bank v ní; dále hodnotí rizikovost investic takto uloženého kapitálu, objasňuje, proč nezůstat                
u principu dobrovolnosti v penzijním připojištění a způsob financování reformy. -- K tématu viz přísp. 
Hýčkejte si své děti, uveř. v čas. Ekonom, 2010, č. 24, s. 12-17, který mj. mapuje změny penzijního 
systému v ČR od r. 1990 po současnost. 
 
Peter Thelen 
Rösler will Arbeitgeber belasten 
Ministr zdravotnictví Rösler chce zatížit zaměstnavatele 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 104 (2.6.2010), S. 12-13 
Zákonné nemocenské pojištění by mělo být pro důchodce a občany s malými výdělky v Německu od 
roku 2011 dražší, podle navrhované koncepce má být dosaženo formální parity v příspěvku na 
nemocenské pojištění (zaměstnancům se sníží ze 7,9 na 7,3 procenta, zaměstnavatelům se zvýší ze       
7 na 7,3 procenta, pojištěnci však navíc mají platit paušál ve výši 30 eur). Změna v zatížení nízkých 
příjmů v grafu. 
 
připravila Lucie Rytířová 
Sociální zabezpečení v Evropské unii : otázky a odpovědi pro zaměstnance, manažery, studenty, 
podnikatele i důchodce 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 21, příl. (12 s.) 
Přehled změn v pravidlech sociálního zabezpečení v Evropské unii, které se týkají např. účasti na 
sociálním pojištění, zdravotní péče, starobních a pozůstalostních důchodů, dávek v nezaměstnanosti, 
rodinných dávek apod. 
 
Vladimír Špidla, [rozhovor vedla] Petra Pelantová 
Spořit 40 let nemá smysl 
Euro, Sv. 2010, č. 25, s. 40-43 
V rozhovoru V. Špidla polemizuje s návrhem důchodové reformy Bezděkovy komise, analyzuje 
možné způsoby financování reformovaného důchodového systému; věnuje se tématu povinného 
systému kapitálového pojištění v důchodových fondech a jeho rizikovosti; zdanění důchodů; 
rozhodnutí ÚS o vypočítávání penzí; reálnosti brzkého prosazení důchodové reformy. Vyslovuje se 
pro vytvoření doplňkového a dobrovolného systému důchodových fondů. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Martin Lux, Petr Sunega 
Udržitelnost vývoje cen bytů v České republice 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 2, s. 225-252 
Cílem statě je, na pozadí aktuálních událostí v zahraničí (hypoteční krize), zhodnotit udržitelnost 
vývoje cen bytů v České republice, a to za využití statistických indikátorů, ekonometrických modelů a 
mezinárodního srovnání. Autoři se pokoušejí odpovědět na otázku, zdali by i v ČR mohlo dojít           
k situaci, že by se ceny bytů dostaly do tzv. cenové bubliny. - Pozn. 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Peter Zaumseil 
Abgrenzungsmerkmale der den Katalogberufen ähnlichen freien Berufe nach jüngster BFH-
Rechtsprechung 
Kritéria svobodných povolání příbuzných s katalogovými povoláními definovaná poslední 
judikaturou Spolkového finančního dvora 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 8, S. 353-360 
Kromě osob, které v Německu samostatně vykonávají katalogové povolání či provozují samostatnou 
činnost vědeckou, uměleckou, výchovnou atd., mohou výdělku dle zákona o dani z příjmů (§ 18 odst. 
1 č. 1) dosahovat i osoby, které vykonávají povolání podobné katalogovému povolání. Stanovení 
definice povolání příbuzných katalogovým povoláním je stále problematičtější i proto, že nově 
vznikající povolání v oblasti IT průběžně procházejí proměnami a není snadné je jednoznačně 
kvalifikovat jako svobodná povolání či provozování živnosti. Formální a obsahové znaky 
katalogových povolání, charakteristika výkonu svobodného povolání. Konkrétní předpoklady 
svobodného povolání podobného katalogovému; pohled zákona. Rozlišení živnostenské činnosti a 
svobodného povolání. - Pozn. 
 
Luboš Marek 
Analýza vývoje mezd v ČR v letech 1995-2008 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 2, s. 186-206 
Vývoj mezd z hlediska rozdělení relativních četností, vývoj průměrné mzdy, kvantilové míry mezd, 
Giniho index. 
 
Ivana Dostálová 
Regulace odměňování ve finančním sektoru jako opatření ke snížení podstupovaných rizik 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 1, s. 39-53 
K problematice odměňování manažerů ve finančním sektoru v souvislosti s finanční krizí. Nové 
principy odměňování, nová dohledová struktura (iniciativy G20 a EU), situace v ČR. 
 
Barbara Gillmann 
Schröder beharrt auf Pflegeteilzeit 
Ministryně rezortu pro rodinu trvá na dílčí pečovatelské době 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 97 (21.5.2010), S. 18 
V Německu stále roste počet (starých) lidí, kteří jsou odkázaní na péči druhých; návrh koncepce 
nového pečovatelského režimu by rodinným příslušníkům měl umožnit domácí péči o své blízké - což 
by pozitivně ovlivnilo i stav pokladen pečovatelského pojištění. Nejpozději od poloviny roku 2011 by 
měli zaměstnanci, kteří chtějí doma pečovat o rodinného příslušníka, mít možnost pracovat až 2 roky 
jen polovinu pracovní doby za 75procentní část platu - to by se vyrovnalo prací na plný úvazek za 
stejný plat (75 procent) v dalších 2 letech. Připomínky zaměstnavatelů k návrhu. 
 
Magali Baillet, Caroline Klein 
The opening of France's labour market to new EU member states : an economic primer 
Otevření francouzského pracovního trhu novým členským státům EU : hospodářský úvod 
Trésor-economics, Vol. 5, (2010) No. 74, p. 1-8 
Příspěvek o hospodářských přínosech ekonomické imigrace z nových členských států EU (vstup         
v letech 2004 a 2007) pro Francii. Nejprve k přechodným opatřením k regulaci přístupu občanů 
nových členských států na francouzský pracovní trh, jeho postupné otevírání, od 1. června 2008 plně 
bez omezení pro země, které vstoupily do EU v roce 2004. Detailnější rozbor 1. a 2. fáze uvolňování 
přechodných opatření, analýza počtu a struktury ekonomických imigrantů z nových členských států, 
hodnocení jejich přínosu. Odhady pro rok 2009 ukazují počet 9 -15 tisíc imigrantů z nových členských 
států, největší část z nich tvoří kvalifikovaní manuální pracovníci. - Pozn. 
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Anja Müller, Olaf Storbeck 
Warum Millionengehälter übermütig machen 
Proč vedou milionové platy k přehnané smělosti 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 96 (20.5.2010), S. 16-17 
Empirické důkazy potvrzují spoluvinu gigantických bonusů bankéřů na finanční krizi; studie 
prokazují, že "čím více byly odměny bankéřů vázány na krátkodobé zájmy akcionářů, o to rychleji se 
finanční instituce dostaly během krize do potíží". K roli akciových opcí managementu, které sice 
vedou k nadměrným rizikům, ale na druhé straně motivují k větší podpoře výzkumu a vývoje a            
z dlouhodobého pohledu zvyšují hodnotu podniku. Závěrem badatelů je, že bonusy a opční modely by 
se měly více orientovat na dlouhodobý úspěch podniku a nejen na krátkodobý burzovní vývoj, rovněž 
je formulován požadavek na úpravu odměňovacích systémů tak, aby byla nastavena i příp. povinnost 
peníze vrátit. 
 
Ladislav Jouza 
Zaměstnanecké benefity v nové ekonomické situaci a jejich zdaňování 
Právo pro podnikání a zaměstnání, Sv. 19, (2010) č. 4, s. 9-16 
O zaměstnaneckých výhodách po přijetí nového zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). 
Zaměstnanecké výhody v pracovní smlouvě, benefity ve vnitřním předpise, jiné výhody pro 
zaměstnance, zaměstnanecké výhody v kolektivních smlouvách, přehled nejčastějších výhod (s uvedením, 
zda je může zaměstnavatel zahrnout do nákladů, zda jsou základem daně zaměstnance nebo součástí 
jeho daňového vyměřovacího základu). K některým zaměstnaneckým benefitům podrobněji 
(odstupné, ochranné pracovní prostředky, dovolená, lékařské prohlídky, vstupní prohlídky apod.). 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 6/2010  
Státní sociální podpora. Podmínky pro uchazeče o zaměstnání. Zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Sociální příspěvky. Termínované pracovní poměry. Výpověď pro neuspokojivé pracovní 
výsledky. Dohody o pracovní činnosti a pracovní pojištění. Placení pojistného na zdravotní pojištění 
zaměstnavatelem. Řádný starobní důchod - výpočet (1). Zdanění odměn členů statutárních orgánů. 
Příjmy, které nejsou na straně zaměstnance předmětem daně z příjmů. Pitný režim na pracovišti, 
příspěvek na minerálku. Vyšší náhrada při nevyplacení mzdy. Změna organizační struktury, 
nadbytečnost zaměstnance. Rozsah srážek ze mzdy a nezabavitelné částky. Nejlepší důchodový 
systém. Náhrada mzdy v EU. 
 
č. 7-8/2010  
Úroky z prodlení od 1.7.2010 v rámci pracovněprávních vztahů [komplikace pro mzdové účetní]. 
Informační povinnost zaměstnavatele. Problémy v nemocenském pojištění. Slevy na dani 
zaměstnavatelů při zaměstnávání postižených osob. Zaměstnanec a povodeň. Státní politika 
zaměstnanosti. Kritika zaměstnavatele - zrušení pracovního poměru. Úrok z prodlení od 28.4.2005 do 
30.6.2010. Řádný starobní důchod - výpočet (2). Snížení záloh OSVČ ve zdravotním pojištění. Placení 
pojistného na zdravotní pojištění - specifické případy. „Státní pojištěnci“ ve zdravotním pojištění. 
Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění a role úřadu práce. Vyměřovací základ zaměstnance ve 
zdravotním pojištění. Cestovní náhrady u smluv a dohod. Stravenka či stravné? Výpovědní lhůta ve 
světě. 
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Právo 
 
Pavol Kubík 
Bez pripomienok : vláda schválila nové pravidlá prijímania zákonov. Umožnia jej pravidlá 
obchádzať 
Trend, Sv. 2010, č. 23, s. 16 
Změny v legislativním procesu SR. 
 
Michael Kempa 
Combating white-collar crime in Canada : serving victim needs and market integrity 
Boj se zločiny administrativních pracovníků v Kanadě : jak prospět potřebám obětí a 
bezúhonnosti trhu 
Journal of financial crime, Vol. 17, (2010) No. 2, p. 251-264 
Příspěvek podává zprávu o sympoziu, které pořádala Kanadská banka a Královská kanadská jízdní 
policie v prosinci 2008 a na němž se projednávaly hlavní problémy a směry řešení zločinů 
administrativních pracovníků. Současně přináší přehled akademické literatury zabývající se klíčovými 
koncepčními, strukturálními, právními a kulturními otázkami, které jsou překážkou efektivního 
dohledu nad trestnými činy "bílých límečků". - Pozn. 
 
Richard W. Fetter 
Nepojmenované smlouvy a hospodářská praxe veřejné správy 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 6, s. 87-88 
Nepojmenované smlouvy (uzavírané subjekty veřejné správy k závazkovým vztahům); smlouva 
typová, smlouva o smlouvě budoucí. Smlouva inominátní. Smlouva smíšená. 
 
Lenka Červenková 
Změny v legislativních procedurách EU podle Lisabonské smlouvy 
Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Sv. 18, (2010) č. 1, s. 65-70 
Příspěvek se zabývá legislativními procedurami v rámci Evropské unie. Autorka se nejprve věnuje 
stávajícím postupům evropských institucí dle Smlouvy o založení ES, dále předkládá porovnání          
s novou úpravou ve Smlouvě o fungování EU ve znění Lisabonské smlouvy. - Pozn. 
 
Eduard Komárek 
Změny v prováděcích vyhláškách MF ČR. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 6, s. 17-21 
Komentář a zdůvodnění novelizací a změn v prováděcích vyhláškách Ministerstva financí; přehled 
předpisů k rozpočtovému procesu (závěrečný účet, regionální rady regionů soudržnosti, úprava 
klasifikace a zatřídění rozpočtových příjmů a výdajů, vykazování a čerpání nároků z nespotřebovaných 
výdajů, výdaje vázané na koncesní smlouvy, sběr podkladů a aktuální podoba státního závěrečného 
účtu). Přehled vyhlášek nově zveřejněných v závěru roku 2009. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  1 

Pravidla hospodářské soutěže - státní podpora neslučitelná se společným trhem: řízení o předběžné 
otázce (čl. 267 SFEU). Syndicat français de l’Express international (SFEI) v. La Poste. 
rozsudek SDES z 11.7.1996 C-39/94 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  1 

Pravidla hospodářské soutěže - neslučitelná státní podpora: řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU). 
Enirisorse SpA v. Sotacarbo SpA. 
rozsudek SDES z 23.3.2006 C-237/04 
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Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  1 

Nesplnění povinnosti - neúplné provedení směrnice týkající se zaměstnaneckého penzijního pojištění: 
řízení pro porušení Smlouvy (čl. 258 SFEU), dosud nepublikováno. Evropská komise v. Česká 
republika. 
rozsudek SDES z 14.1.2010 C-343/08 
 
Jurisprudence,  2010,  roč.  19,  č.  2 

Sloučení rodiny za podmínky stálých a pravidelných příjmů: žádost o rozhodnutí o předběžné otázce. 
Rhimou Chakroun v. Minister van Buitenlandse Zaken. 
rozsudek SDES (druhý senát) ze 4.3.2010 C-578/08 
 
Daně a finance,  2010,  roč.  18,  č.  4 

Celní právo - přiznání preferenčního režimu při dovozu zboží vyrobeného na Západním břehu 
Jordánu: (čl. 234 SES) předběžná otázka usnesením německého odvolacího soudu (Finanzgericht 
Hamburg) ze dne 30.7.2008. Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen. 
rozsudek SDES (čtvrtý senát) z 25.2.2010 C-386/08 
 
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 
 
Norbert Häring 
Der Statistik-Schmu der Amerikaner 
Statistický podfuk Američanů 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 105 (4.6.2010), S. 6-7 
K pochybnostem o korektnosti údajů prezentovaných americkými statistikami, příklady dopadů 
metodických změn a statistických triků v posledních dvaceti letech. 
 
Gregor Bajtay 
Postavenie a úlohy štatistiky v Národnej banke Slovenska 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 2 
Stručná informace o činnosti odboru statistiky Národní banky Slovenska. -- K tématu viz další 
příspěvky v tomto čísle čas., např. Vývoj v oblasti menovej a finančnej štatistiky na s. 3-6, Štatistika 
cenných papierov na s. 14-15, Štatistika poisťovní, kapitálového trhu a dôchodkového sporenia na        
s. 16-18. 
 

Účetnictví 
 
Dana Kovanicová 
"MFCA" - nová účetní metoda evidence a kalkulace nákladů: v čem je nová? 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 5, s. 2-6 
Metody evidence a kalkulace nákladů (obecná charakteristika), pohled do nedávné účetní historie        
u nás (období 1946-1952, 1953-1965, 1966-1991, po r. 1992), přehled tradičních typů metod evidence 
a kalkulace nákladů a odlišnost metody MFCA od těchto metod, aplikace a standardizace metody 
MFCA. - Pozn. -- Tato stať navazuje na přísp. Účetnictví na pomoc udržitelnému rozvoji, uveř. v čas. 
Účetnictví č. 4/2010. 
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Quido Patek 
Bilanzielle Implikationen der handelsrechtlichen Normierung von Bewertungseinheiten 
Bilanční implikace normování oceňovacích jednotek podle obchodního práva 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 20, S. 1077-1083 
V rámci změn účetního práva německým zákonem o modernizaci účetních předpisů (BilMoG) byl       
§ 254 v obchodním zákoníku zakotven předpis k tvorbě a účtování oceňovacích jednotek. K dopadům 
standardizace obchodním právem, důvody zákonné úpravy, vymezení pojmu oceňovací jednotka a 
oblast/předpoklady její aplikace, kompenzační ocenění (v užším/širším smyslu), přípustnost metody 
proúčtování. Možnosti kompenzačního ocenění při anticipačním zajištění (budoucí plánovaná 
transakce). Vybrané dopady na účetnictví a problémové body standardizace obchodním právem, 
působení na výklad principu nejnižší hodnoty. - Pozn. 
 
Erste Verordnung zur Änderung der Pensionsfondsberichterstattungsverordnung : vom          
27. April 2010 
První nařízení ke změně ustanovení o účetním výkaznictví penzijních fondů : z 27. dubna 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 18, S. 466-489 
Nařízení Spolkového úřadu dozoru nad finančními službami ke změně ustanovení o účetních výkazech 
penzijních fondů z 27.4.2010. V příloze jsou zohledněny změny ve formulářích. 
 
Erste Verordnung zur Änderung der Versicherungsberichterstattungs-Verordnung : vom        
27. April 2010 
První nařízení ke změně ustanovení o účetním výkaznictví v pojišťovnictví : z 27. dubna 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 18, S. 490-533 
Nařízení Spolkového úřadu dozoru nad finančními službami ke změně ustanovení o účetních výkazech 
v pojišťovnictví z 27.4.2010. V příloze jsou zohledněny změny ve formulářích. 
 
Danuše Prokůpková 
Několik poznámek k reformě účetnictví veřejných financí 
Auditor, Sv. 17, (2010) č. 5, s. 5-10 
Charakteristika dosavadního účetního systému vybraných účetních jednotek a jeho nedostatky, fáze a 
harmonogram reformy účetnictví státu, současné problémy spojené se zaváděním účetní reformy, 
zavedení akruálního principu účtování a jeho výhody, profesní zajištění reformy apod. -- K tématu viz 
i další příspěvky v tomto čísle čas., např. rozhovor s náměstkem ministra financí ČR P. Chrenkem        
s názvem Reforma účetnictví státu aneb jak jsme na tom na s. 21-23. 
 
Thomas Hagemann, Stefan Oecking, Ursula Wunsch 
Pensionsverpflichtungen nach dem BilMoG - und was das IDW dazu zu sagen hat : 
Anmerkungen zur Stellungnahme IDW RS HFA 28 und zum Entwurf der Stellungnahme IDW 
ERS HFA 30 
Penzijní závazky podle zákona o modernizaci účetního práva - a co k tomu má říci Institut 
auditorů : poznámky ke stanovisku 28 Institutu auditorů a návrhu stanoviska 30 Institutu 
auditorů k účetním standardům 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 19, S. 1021-1027 
K problematice účtování podnikových penzijních závazků v obchodní bilanci po zavedení zákona 
BilMoG (zákona o modernizaci účetního práva) v Německu s kritickými připomínkami k možnostem 
řešení navrhovaným Institutem auditorů. Zákon má na účtování penzijních závazků dle obchodního 
práva citelné důsledky (nelze je již zahrnovat do obchodní bilance), zpravidla dochází k nárůstu 
penzijních závazků a firmy potřebují kromě ocenění pro daňovou bilanci a závěrky dle IFRS ještě třetí 
ocenění, které z předchozích dvou závěrek nelze odvodit. - Pozn. 
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Tomáš Podškubka, Jiří Hlaváč 
Postup stanovení fair value a value in use pro účely testování aktiv na snížení hodnoty podle IAS 
36. 3. 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 5, s. 51-58 
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 závěrečné části příspěvku 
obecně k value in use, k predikci peněžních toků, k požadavkům na konzistenci, k diskontní míře a ke 
stanovení hodnoty z užívání (objasněno na příkladu). 
 
To FASB or not to FASB? : accounting standards 
Přijmout návrhy FASB nebo ne? : účetní standardy 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8686, p. 86-87 
Dvě velké světové instituce pro určování účetních standardů - americký Financial Accounting 
Standards Board (FASB) a International Accounting Standards Board (IASB), zahrnující většinu 
ostatních zemí - se velmi liší ve svém přístupu k finančním nástrojům. V květnu FASB vydal 214 stran 
nových návrhů, které by v případě přijetí silně ovlivnily bankovní sektor značným rozšířením účtování 
podle přiměřené hodnoty (fair value). V článku se rozebírají argumenty pro a proti novým opatřením, 
rozebírá se dopad na banky a zpochybňuje se možnost sblížení postojů obou organizací. 
 
Frank Drost, Peter Köhler, Michael Maisch 
Und keiner prüft die Prüfer 
A kontrolory neprověřuje nikdo 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 114 (17.6.2010), S. 34 
Ve Velké Británii bylo zahájeno šetření proti auditorské společnosti Ernst & Young, která je podezřelá 
z nedbalosti při kontrole účetních knih zbankrotované banky Lehman. Pokud se potvrdí, že společnost 
Ernst & Young ignorovala účetní nesrovnalosti, hrozí jí obrovská pokuta a likvidační zničení pověsti. 
Princip Repo 105 (účetní triky využívané bankou Lehman). 
 
Zdenka Cardová 
Zjednodušené účetnictví - principy a základní předpoklady pro jeho vedení 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2010, č. 9, rubrika 2, s. 1-14 
Rozsah vedení účetnictví (vedení účetnictví podle Mezinárodních účetních standardů upravených 
právem ES, vedení účetnictví v plném rozsahu a v soustavě jednoduchého účetnictví). Vedení 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (účtový rozvrh, účetní knihy, oceňování, účetní závěrka). 
Přechod z účetnictví vedeného ve zjednodušeném rozsahu na vedení účetnictví v plném rozsahu. 
Doplněno příklady. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 7-8/2010  
Změny držby podílů v případě fúze. Sponzorování, darování, reklama. Využití analytických účtů. 
Podíl na zisku společníka vyplacený později. Ocenění obchodního podílu. Převod obchodního podílu. 
Tvorba zákonného rezervního fondu. Daně v daňové evidenci. 
 
 
Účetní TIP  
č. 13/2010  
Aktuální informace - Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní. 
Vkladatel a jeho daňové povinnosti. Zkušenosti z kontrol - Neocenění všech majetkových účastí 
zvolenou metodou ekvivalence. Daň z příjmů fyzických osob ve světě. 
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Veřejná správa 
 
Dieter Engels; [rozhovor vedl] Bert Losse 
Präventive Angst 
Preventivní obava 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 18, S. 25-26 
Prezident Německého účetního dvora rekapituluje nepořádky a plýtvání na německých úřadech (např. 
pochybná efektivita výběru daně z kávy koupené přes internet, kde náklady vynaložené na výběr daně 
jsou mnohonásobně vyšší než docílené daňové příjmy - úředníci však dodržují předpisy). Zmiňuje 
úplně novou možnost kontrolovat ty banky, které z důvodu finanční krize využily pomoc ze státního 
rozpočtu a také velmi drahé nešvary ve zdravotních pojišťovnách (což je dokladem nedostatečného 
dohledu Spolkového úřadu pro pojišťovny). Vyčísluje úsporný potenciál ve státní správě a zdůrazňuje 
výraznější soustředění "dvora" na kontrolu odstraňování zjištěných nedostatků, současně zdůvodňuje 
požadavek přísnějšího disciplinárního práva, které by zakotvilo individuální odpovědnost úředníků.    
K informaci, že Spolkový účetní dvůr má 600 zaměstnanců a rozpočet 110 mil. eur, dodává, že 
podléhá jen kontrole výboru auditorů Spolkového sněmu. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
A sticky gas-pedal : the economy 
Ošemetný plynový pedál : hospodářství 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8684, p. 47-48 
Amerika plánuje další fiskální stimuly ve stylu "teď přidejme plyn, brzdit budem později". Otázkou je, 
zda to hospodářství skutečně potřebuje. Navzdory neklidným trhům byly předpovědi amerického 
hospodářského růstu revidovány směrem vzhůru. Fiskální stimuly také svědčí o absenci jakékoliv 
strategie pro dlouhodobý deficit. 
 
Malte Fischer, Gerd Höhler, Jan Mallien 
Alle pleite 
Všichni v úpadku 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 18, S. 18-23 
K otázce pravděpodobnosti státního bankrotu Řecka a následně Portugalska a příp. převzetí dluhové 
služby Řecka ostatními státy eurozóny. Zdůvodnění nižšího systémového rizika státního bankrotu na 
rozdíl od konkurzu globálně operující banky; zátěž dluhové úrokové služby, aktuální a výhledová 
potřeba úvěrů Řecka, efekt úsporných opatření Řecka, rizika pohledávek evropských bank vůči Řecku 
z pohledu eurozóny. 
 
Martin Fritz 
Bedrohte Bonität 
Ohrožená bonita 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 21, S. 32 
Zadlužení Japonska dosahuje hrozivých rozměrů a obavy ze státního bankrotu nejsou zcela 
neoprávněné. Japonsko je sice největším dlužníkem na světě, na druhé straně disponuje celosvětově 
nejvyšším objemem bankovních vkladů (úspory v přepočtu 12,7 biliónu eur). Země zatím není 
ohrožena spekulacemi na pokles japonských půjček, protože celé zadlužení je až na pět procent 
upsáno v tuzemsku: půjčky jsou v držení místních obchodních a státních institucí jako je pošta, 
penzijní pokladna či národní banka. V rámci plánu sanace státních financí se uvažuje o ročním limitu 
státních úvěrů či zvýšení DPH (zatím je ve výši 5 procent), pozastavena byla privatizace pošty, která 
by měla zajistit trvalý odkup státních půjček. Ohrožení dluhové služby sebemenším růstem úroku. 
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By Quentin Peel 
Berlin unveils E80bn cuts 
Berlín zveřejnil plán škrtů ve výši 80 mld. EUR 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37330 (8.6.2010), p. 1 
K rozsáhlým úsporným opatřením, která ohlásila německá kancléřka Angela Merkelová. Snížení 
výdajů, omezení počtu pracovních míst ve veřejném sektoru, nové daně pro leteckou dopravu a 
jaderný průmysl, daň z finančních transakcí. 
 
Die 111 unsinnigsten Subventionen 
111 nejnesmyslnějších subvencí 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 98 (25.5.2010), S. 6-11 
Detailní přehled státem subvencovaných činností a oblastí v Německu, které sahají od pivovarů přes 
řidiče kamionů po zařízení na bioplyn a stát na ně ročně vydá 35,29 mld. eur. 
 
von Daniel Gratzla 
Die Schulden der Reichen 
Dluhy bohatých 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 20, S. 20-21 
Komentář k aktuální analýze "Sovereign Debt Problems in Advanced Industrial Countries" ekonoma 
W. Buitera, který hodnotí stav zadlužení bohatých zemí s výhradou k relativitě vnímání dluhu             
v rozvinutých zemích (finančně stabilní situaci vykazují Skandinávci, Dánsko, Austrálie či Švýcarsko 
- Německo a Nizozemsko si ale vedou celkem dobře jen proto, že většina jejich sousedů je na tom 
podstatně hůře). I přes problematickou situaci je fiskální pozice eurozóny daleko silnější než ve Velké 
Británii, Japonsku nebo USA, navíc tyto země budou v příštích deseti letech muset vyvinout značné 
úsilí, aby úspěšně konsolidovaly své rozpočty. Buiter předpokládá, že většina států přejde na cestu 
"fiscal pain" - tedy buď zvýšení daní či snížení výdajů - příp. obojího. - Přetištěno z časopisu 
Rheinischer Merkur, Bonn, z 6. května 2010. 
 
Silke Wettach ... [et al.] 
Endspiel um den Euro 
Finálový zápas o euro 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 20, S. 20-22, 24-26, 28-29 
Odpovědi na otázky, které se vztahují k miliardovému programu Evropské unie na záchranu zemí 
ohrožených státním bankrotem (objem a komponenty záchranného balíku, kolik bude německé daňové 
poplatníky stát záchrana PIGS, jak finanční trhy reagují na záchranný balík, proč euro vůči dolaru 
klesá, jaké kompetence by měla mít evropská ekonomická vláda, jaké budou důsledky transferové 
unie, narůstá v současné době inflační riziko, jak fungují spekulace proti euru, vrátí se německá 
marka, povede dluhová krize k opakovanému propadu konjunktury, byl by konec měnové unie 
předzvěstí konce EU?). 
 
Andreas Schulte 
Fanfeste reißen Löcher ins Budget 
Oslavy fanoušků dělají díry v rozpočtech 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 115 (18.6.2010), S. 26-27 
Public viewing; v dobách napjatých komunálních rozpočtů představují oblíbené přenosy sportovních 
utkání na velkoplošných obrazovkách značnou finanční zátěž (především pro menší města), zmíněna 
je myšlenka platby vstupného pro návštěvníky. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2010 
(Haushaltsgesetz 2010) : vom 6. April 2010 
Zákon o sestavení spolkového rozpočtového plánu pro rozpočtový rok 2010 (Zákon o státním 
rozpočtu 2010) : z 6. dubna 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 14, S. 346-364 
Znění zákona o spolkovém rozpočtovém plánu pro rozpočtový rok 2010 v Německu z 6. dubna 2010. 
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Martin Greive 
Höchste Zeit für die Schuldenbremse : aber selbst mit strikten Regeln sind die Finanzen der EU-
Staaten schwer in den Griff zu kriegen 
Nejvyšší čas pro dluhovou brzdu : dokonce i s přísnými pravidly bude obtížné dostat finance 
zemí EU pod kontrolu 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 21, S. 20-21 
Dluhová brzda Německu předepisuje, že stát musí předložit vyrovnaný rozpočet do roku 2016 
(jednotlivé spolkové země do roku 2020) a ekonomové se přimlouvají za zavedení tohoto nástroje po 
celé Evropě. Z výzkumné studie Deutsche Bank totiž vyplývá, že dluhové brzdy na národní úrovni by 
na rozdíl od evropské ekonomické vlády mohly zabránit státnímu předlužování. Zadlužení v zemích 
eurozóny v průměru dosahuje 84,7 % jejich hospodářského výkonu (ze studie vyplývá, že např. 
Francie dosáhne při optimistickém dvouprocentním růstu hranice 60procentního zadlužení v roce 
2034, Portugalsko v roce 2038). - Přetištěno z časopisu Die Welt, Berlín, z 18. května 2010. 
 
Eduard Komárek 
Jak hospodařily obce v krizovém roce 2009? 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 6, s. 8-9 
Rozpočtové hospodaření obcí v roce 2009; daňové příjmy (rozsah naplnění rozpočtovaných příjmů, 
propady příjmů ve sdílených daních, negativní vliv prominutí platby záloh na daň z příjmu vybraným 
subjektům). Nárůst příjmů daně z nemovitostí. Vlastní příjmy obcí, přijaté transfery. Rozsah a 
struktura obecních výdajů, trend ve struktuře zadluženosti. 
 
R.Je. Artjuchin 
Kaznačejstvo Rossii: strategičeskoje upravlenije i informacionnyje technologii 
Státní pokladna Ruska: strategické řízení a informační technologie 
Finansy, Sv. 2010, No. 3, s. 3-9 
Optimalizace funkcí Státní pokladny Ruska a její sítě, vytvoření Strategické mapy Státní pokladny 
Ruska na období do r. 2015, Jednotný informační systém řízení státních financí. 
 
Jean Pisani-Ferry 
Mit geordneter Insolvenz den Euro retten 
Zachránit euro řízenou insolvencí 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 93 (17.5.2010), S. 10-11 
Státy eurozóny se všemožně snaží vypořádat s akutní krizí, zadlužení Řecka však je tak obrovské, že 
věřitelé budou muset počítat s částečnou úhradou svých pohledávek - proto by EU měla připravit 
koncepci řízené insolvence. Současná krize dokazuje, že státní bankrot není jen prázdnou hrozbou, že 
krize na úrovni státu má nedozírné dopady a je tedy legitimní, aby partnerské státy trvaly na 
zodpovědném přístupu jednotlivých zemí k hospodářské politice. Dva (hororové) scénáře vývoje.       
K řešení problému konkurenceschopnosti; posílení konkurenceschopnosti mnoha států vůči Německu 
jako možné východisko z krize (význam tohoto posílení pro stabilitu eura). 
 
Nip and tuck : budget cuts in the euro area 
Úporný boj : rozpočtové škrty v eurozóně 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8686, p. 83-85 
Ještě před časem se investoři mohli obávat, že země eurozóny nedokáží napravit své veřejné finance. 
Nyní však jakoby mají strach, že krize podnítila až příliš velké šetření. K problémovým zemím se 
přidávají i ty důvěryhodné, Německo a Francie ohlásily snahu o úspornost a snížení rozpočtových 
schodků. V článku se nicméně dokazuje, že úsporná opatření v evropských zemích nepředstavují 
hrozbu pro hospodářské oživení. 
 
Milan Zelený; [rozhovor vedl] Karel Zaoral 
Politici jsou nepoučitelní 
Euro, Sv. 2010, č. 24, s. 62-63 
Rozhovor s profesorem ekonomie M. Zeleným se zabývá aktuálními tématy jako jsou snaha                 
o sjednocení fiskální politiky EU, možná rizika plánované centrální kontroly fiskální politiky a návrhů 
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státních rozpočtů jednotlivých států; strategie rozvoje a strategie provázaných rozpočtových pohybů    
v ČR; české státní dluhopisy a možný nárůst dluhopisové přirážky; problémy společné měny a 
zpolitizování integračního procesu. 
 
D. Creutzburg, D. Riedel, K. Stratmann 
So will Schäuble sparen 
Takto chce ministr financí Schäuble šetřit 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 105 (4.6.2010), S. 4-5 
Úsporný program německé vlády, přehled oblastí s možnostmi a předpokládaným rozsahem úspor 
příp. zvýšením příjmů (rodičovský příspěvek, příspěvek na pojištění v nezaměstnanosti, zavedení 
zdravotního paušálu, daň z tabáku, zdanění bohatých, zrušení nezdanitelnosti příspěvku za práci o svátcích 
ap., paušály pendlerů, mýtné pro osobní vozy, omezení redukované sazby DPH). 
 
Sparen? Geht doch! 
Úspory? Najdou se! 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 21, S. 19-23, 25 
Konsolidace veřejných financí Německa, úsporný program; přehled oblastí příp. rezortů, které jsou 
zdrojem nejen nemalých úspor, ale i příp. dodatkových příjmů pro německý fiskál - s uvedením 
konkrétních opatření a jejich finančního efektu (dálnice, redukce výhod pro úředníky, reforma 
federalismu/zjednodušení a očištění finančních toků, rezort zdravotnictví/např. prověřením nákladové 
efektivity nových léčiv, komunální finance/např. na úrovni sociální výpomoci a pomoci mladistvým, 
hromadná doprava, solární elektřina/zrušení podpory, daňová privilegia/např. odstranění privilegií 
vázaných na faktor práce či manželský splitting, subvence, rezort obrany/redukce ozbrojených sil, 
nadbytečných projektů). -- Článek navazuje na úvodní příspěvek na s. 16-18. 
 
Zdeněk Hrdlička, Jana Ištvánfyová, Leoš Vítek 
Systémy účetnictví a evidence daňových příjmů vládních institucí 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 2, s. 253-270 
Příspěvek shrnuje základní přístupy k vykazování daňových příjmů vládních institucí a poukazuje na 
nejasná nebo komplikovaná místa hotovostní a akruální metodiky výkaznictví. Zahraniční postupy, 
postupy používané v ČR. - Pozn. 
 
Fritz Schnabel 
Územní samospráva v Sasku a institut finančního vyrovnání 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 6, s. 10-12 
Rozpočty a financování územních samospráv německého státu Sasko. Cíle a mechanismus institutu 
obecního finančního vyrovnání (vertikální, horizontální), struktura daňových příjmů obcí, masa 
finančního vyrovnání. Vertikální zásada rovnoměrnosti. -- Volně navazuje na článek Jak Sasko 
postupovalo ve své reformě územní správy z časopisu Moderní obec, č. 9/2009, s. 22-23. 
 
Jan Frait, Kateřina Šmídková 
Zdraví jen na první pohled : hospodářství 
Euro, Sv. 2010, č. 25, s. 62-63 
Autoři v článku rozpracovávají tematiku hrozících krátkodobých i dlouhodobých fiskálních rizik ČR 
(vycházejí ze Zprávy o finanční stabilitě 2009/2010 zveřejněné v červnu 2010 ČNB). Stabilita 
finančních trhů je nepříznivě ovlivněna zejména vývojem českých veřejných financí, hrozící fiskální 
nákazou, financováním rostoucího státního dluhu i růstem úrokových sazeb úvěrů pro podniky a 
domácnosti. Možnost zhoršení emisních podmínek na trhu vládních dluhopisů. Volání po fiskální 
konsolidaci orientované na výdajovou stranu veřejných financí. 
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Deutsche Bundesbank 
Zur Verschuldung und Zinsbelastung des Staates in Deutschland = Government debt and 
interest payment burden in Germany 
Státní dluh a úrokové zatížení v Německu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 4, S. 15-33 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 4, p. 15-33 
Vývoj státního dluhu v Německu na úrovni spolkového státu, jednotlivých spolkových zemí i obcí, 
dynamika jeho prudkého růstu, problémy zapříčiněné vysokým státním dluhem, pravidla prevence 
přílišného zadlužení. Zatížení veřejných financí rostoucím zadlužením částečně kompenzováno 
poklesem úrokových sazeb (od znovusjednocení Německa v roce 1990), vývoj úrokových nákladů a 
jeho determinanty. Výhled pro trendy zadluženosti a důsledky pro fiskální politiku. - Pozn. -                
K dispozici v německé a anglické jazykové verzi časopisu. -- Něm. a angl. res. 
 

Zdravotnictví 
 
Marc Neller 
Das Kreislauf-Problem 
Problém cirkulace 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 115 (18.6.2010), S. 4-7 
Německý zdravotní systém je stále dražší, a přestože letos přiteče do jeho zařízení více než 260 mld. 
eur, nebudou tyto peníze stačit. Pokus o vystopování toku peněz; přetrvávající nešvary (např. 
prodražování systému zapojováním stále většího počtu specialistů či uměle vytvářenou poptávkou po 
nadbytečných a neefektivních terapiích). (Roční) struktura zdravotnických výdajů. -- Příspěvek 
navazuje na úvodní článek na s. 1. 
 

Zemědělství 
 
Miroslav Svatoš, Luboš Smutka 
Development of agricultural foreign trade in the countries of Central Europe 
Vývoj agrárního zahraničního obchodu zemí střední Evropy 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 56, (2010) No. 4, p. 163-175 
Příspěvek analyzuje vývoj agrárního zahraničního obchodu Rakouska, Maďarska a České republiky     
s cílem odhalit změny, které nastaly ve středoevropském agrárním obchodě v období let 1999-2008. 
Autoři provádějí komparaci rozdílů mezi jednotlivými státy; výsledky ukazují výrazné změny             
v komoditní, teritoriální a zejména hodnotové struktuře tohoto obchodu zapříčiněné zejména vlivem 
procesu rozšíření EU, závazků vyplývajících z členství v EU a orientací na jeho vnitřní trh. Tabulkové 
znázornění změn v komoditní struktuře zemědělského vývozu a dovozu. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
The click and the dead 
Koho vyřadí kliknutí 
The Economist, 3.7.2010, No. 8689, p. 69 
 
Kam až paměť současníků sahá, scházejí se šachoví nadšenci v Cambridgi ve státě Massachusetts ke 
hře na velkých venkovních šachovnicích ve stínu impozantních budov Harvard Yard. Ale i na místě, 
které zdánlivě odolává chodu času, dochází ke změnám. Takovým příkladem je prázdné místo po 
velmi oblíbené místní instituci, nezávislém knihkupectví zvaném WordsWorth, které zde stálo třicet 
let. Stejně jako drobní podnikatelé v jiných oborech, i majitelé knihkupectví obviňují z krachu 
obchodu v r. 2004 internet, který si studentská populace, silně zastoupená v Cambridgi, rychle 
osvojila. 

Lidé si všude stěžují na to, že místní malebné obchůdky nahrazují pobočky velkých homogenních 
řetězců. Ale co je pravdy na teorii, že především internet uspíšil konec některých maloobchodníků, a 
že šlo převážně o malé firmy? Nová studie k tomuto tématu1 od čtyř ekonomů z Chicagské univerzity 
hledá odpovědi ve třech oborech – knihkupectví, cestovní agentury a prodejny nových aut. A nachází 
hodně pravdy v mínění širokých vrstev, ale také trochu útěchy pro ty, kteří věří, že malé je hezké. 

V minulosti věnovali ekonomové pozornost zejména vlivu internetu na ceny, což dobře zapadá do 
standardního modelu soutěže. Internet působí hlavně jako mechanismus, který snižuje náklady 
spotřebitelů na získávání informací o produktech a cenách. V době před internetem si ten, kdo si chtěl 
koupit například ledničku, zašel do jednoho nebo dvou místních obchodů, či do několika dalších, aby 
si porovnal ceny. Teorie říká, že s tím, jak má  k internetu přístup stále více obchodníků i spotřebitelů, 
budou spotřebitelé vybíravější a pro obchodníky bude těžší prodávat předražené zboží, protože lidé 
budou lépe informováni o dalších možnostech. 

Elektronický obchod by tedy měl vést k intenzivnější soutěži a tím i k nižším výkyvům neboli 
„disperzi“ cen. Rozsáhlá vědecká literatura zjistila, že tomu tak je. Pro příklad z reálného světa si 
připomeňme současnou cenovou válku výrobců čteček elektronických knih. 21. června snížila 
společnost Barnes & Noble cenu své čtečky Nook v USA na 199 dolarů. Během několika hodin 
reagoval Amazon poklesem ceny svého produktu Kindle na 189 dolarů. 

Nová studie zkoumá další očekávaný důsledek elektronického obchodu. Sílící soutěž by měla vést 
nejen ke sbližování cen, ale i ke kolu kreativní destrukce. Společnosti, které se nedokáží vypořádat 
s požadavky spotřebitelů, by se měly sprovodit ze světa. Ty, které to dokážou, by se měly dál rozvíjet. 
Na trh by měly vstupovat výkonné firmy. Z dat o využívání internetu z reprezentativního šetření mezi 
Američany a také dat o velikosti firem v každém ze třech oborů ve všech okresech kontinentálních 
Spojených států jsou chicagští ekonomové schopni zjistit dopad internetu na firmy v průběhu deseti let 
do r. 2004, kdy online obchody poprvé zaujaly pevné postavení v americkém životě. Dovedou také 
zjistit, zda účinky byly větší, když se k síti připojilo více lidí, jak by se dalo očekávat v případě, že 
užívání internetu bylo hlavní hnací silou změny. 

Ve všech třech případech ovlivnil růst provozu na internetu a nákupů online nejen ceny, ale i strukturu 
daného oboru. Obecně řečeno větší firmy rostly na úkor těch menších. Jak si i mysleli majitelé 
WordsWorth, efekt byl největší tam, kde bylo nakupování online nejpopulárnější. Zvlášť razantní byl 
dopad na cestovní kanceláře. Po letech stability počet kanceláří prudce klesl, což téměř přesně 
zrcadlilo nárůst online obchodů. V rámci odvětví velké kanceláře rostly na úkor menších. Za deset let 
do r. 2003 se počet cestovních kanceláří zaměstnávajících více než 100 lidí zvýšil o 60 %, ze 109 na 
174, a počet malých se snížil o třetinu, z 18 186 na 12 865. 

A co dopad na pracovní příležitosti? Oficiálně celková zaměstnanost v důsledku elektronických 
obchodů v cestovních kancelářích a knihkupectvích klesla. Ve skutečnosti to zčásti může být 

                                                      
1 E-Commerce and the Market Structure of Retail Industries, by Maris Goldmanis, Ali Hortaçsu, Chad Syverson 
and Önsel Emre, Economic Journal, June 2010 
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kompenzováno rozmachem výhradně internetových společností, jako je Amazon a Orbitz. Je ale 
nemožné říci, kolik z růstu zaměstnanosti v těchto druzích firem připadá na určité odvětví. Obor 
prodeje aut, kde byl výhradně internetový obchod zakázán zákonem, o pracovní místa nepřišel. 
Důkazy z ostatních studií svědčí o tom, že zákazníci se zajímali o více nabídek než dříve a dosáhli 
nižší ceny, ale nekupovali méně aut. Totéž pravděpodobně platí o knihách a letenkách. 

Neplatí, že velké firmy musí vytěžit z elektronického obchodování všechny výhody. Teorie tvrdí, že 
tím, jak jsou lidé díky síti lépe informováni, budou prosperovat ty podniky, které nejvíce vyhoví jejich 
přáním. Jestliže lidé chtějí nižší ceny, pak na tom mohou být nejlépe díky svým úsporám z rozsahu 
větší obchody a řetězce. Ale zrovna tak je možné, že malý specializovaný obchod může dosáhnout 
většího podílu na trhu, protože se o něm dozví víc lidí, kteří chtějí to, co poskytuje. 

I studie o tom přináší důkazy. Mezi prodejci knih chřadly ve věku internetu všechny menší obchody, 
až na jeden druh. Jsou to ty nejmenší obchody s jedním až čtyřmi zaměstnanci, které překonaly krizi 
zdánlivě beze šrámů. Na samotném Harvard Square je obchod s knížkami pro děti, řízený stejnými 
lidmi, kteří vlastnili WordsWorth, a pořád prosperuje. Internet umožňuje zákazníkům, aby viděli 
podniky v pravém světle. Náprava, která následuje, může být bolestná. Ale čistý efekt těchto změn 
vyhovuje potřebám spotřebitelů, ať si to sami připouštějí nebo ne. 

 
Zpracovala Mgr. M. Tichá 
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