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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 září). 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: územní rozpočty a státní závěrečný účet v roce 
2009,  majetkové  účasti  ÚSC  na  obchodních  společnostech, 
trendy ve výši státních důchodů v Německu, rozpočtový proces 
na příkladu Pardubického kraje, ručení za odvod DPH, seminář 
EIPA  k aktuálním  otázkám  evropského  a  finančního  práva,  
česká daňová správa v roce 2011, dlouhodobé vazby na českém 
úvěrovém  trhu  a  faktory  ovlivňující  spoření  na  důchod             
(v angličtině).  

Ze  zahraničních  zdrojů  upozorňujeme  např.  na  
články  z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  bankovního 
insolvenčního práva (rozšíření práva finančního dozoru), reformy 
zdanění  pozemků  a  nemovitostí,  podnikového  důchodového 
zabezpečení,  důvodů  navržené  daně  z uhlí,  znovuoživení 
hospodářství a hodnocení finanční situace domácností. Všechny 
uvedené  články  se  týkají Německa.  Z anglicky  psaného  tisku  
doporučujeme  stati o  řeckých veřejných  financích, o zdanění 
alkoholu,  o  italském  daňovém  systému,  o  mezinárodních 
programech  proti  praní  špinavých  peněz,  o  budoucnosti 
internetu  a  o  výdajích  na  obranu  (nepřiměřeně  vysoké  ceny 
zbraní).   

V další  části  Informací  Vám  nabízíme  překlady 
z německého  tisku Vítr  i zbraně  (nové a kuriózní daně kvůli 
vylepšení  komunálních  rozpočtů  v Německu)  a  Daňový 
poplatník zaplatí náklady na krizi  (evropský  trend ke zvyšování 
daní).  

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

 

     
  Mgr. A. Sahánková 

       VO 303 
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AKTUALITY 

 
 
Změna v názvu periodika 
 
IMF Economic Rewiew 
Předchozí název: IMF Staff Papers  
 
Recenzovaný  časopis  Mezinárodního  měnového 
fondu  publikuje  akademický  výzkum  na  poli 
aplikované makroekonomie, globálních hospodářských 
politik,  makroekonomie  otevřeného  prostředí 
ekonomik, mezinárodních financí a obchodu. Vytváří 
analytické  fórum  pro  diskutování  nejdůležitějších 
globálních makroekonomických politik. 
Vyd.:  Washington,  International  Monetary  Fund, 
2010 – 
 
Periodicita: 4x ročně 
 
 
 
Monitoring 
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát   na 
téma  Solární energie. 

 
Monitoring  byl  zpracován  z tištěných  médií, 
televize,  rádia  a  internetových  serverů.   Naleznete 
jej  v sekci  Monitoring  médií  na  adrese:    
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
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Daně 
 
A slight reprieve? : the Bush tax cuts 
Drobný odklad? : Bushovy daňové škrty 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8698, p. 45 
Snížení daní, které v USA prosadil v r. 2000 prezident Bush, mělo trvat jen deset let. Jejich plánované 
ukončení koncem tohoto roku by tedy mohlo potěšit "schodkové jestřáby". Vývoj rozpočtového 
deficitu však již není pro Washington tou hlavní starostí. V červenci prezident Obama navrhl 
prodloužit platnost škrtů pro všechny kromě bohatých, většina demokratů se přiklání k všeobecnému 
prodloužení platnosti, protože se obávají obvinění ze zvyšování daní v době, kdy je hospodářství 
slabé. 
 
Detlef Haritz 
Abgeltungssteuer und Umwandlungssteuergesetz : geplante Gesetzesänderungen durch das 
JStG 2010 
Srážková daň a zákon o zdanění podnikové transformace : plánované změny zákona z titulu 
daňového zákona pro rok 2010 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 13, S. 589-592 
Příslušný paragraf ke zjednodušené aplikaci srážkové daně byl do německého zákona o dani z příjmů 
vložen již v roce 2009, tento předpis se však zatím příliš neuplatňuje, neboť vylučuje procesy směn 
(podílů tuzemských korporací). Vládní návrh daňového zákona pro rok 2010 plánuje změny předpisu s tím, 
že by byla omezena oblast aplikace §§ 13 a 21 zákona o podnikové transformaci a rozšířena oblast 
aplikace § 20 odst. 4a zákona o dani z příjmů. K pojmu směny vydaných a přijatých podílů na 
korporaci, na majetkové podstatě či na osobních sdruženích. Daňové důsledky zákona o podnikové 
transformaci (§ 13) na transformované a rozdělené korporace/společnosti. - Pozn. 
 
Thomas Aronsson and Tomas Sjögren 
An optimal-tax approach to alcohol policy 
Alkoholová politika a optimální zdanění 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 2, p. 153-169 
Studie modelovým způsobem zkoumá zdanění alkoholu v kontextu problematiky optimálního zdanění 
příjmu a komodit. Autoři předpokládají, že spotřeba alkoholu vytváří negativní fiskální externality. 
Nejdříve popisují základní model a charakterizují optimální daňovou politiku, dále analýzu člení na 
dvě části - v první se soustředí na důsledky pohraničního obchodu s alkoholem pro domácí politiku při 
neexistenci nelegální výroby alkoholu, ve druhé berou v úvahu také následky ilegální výroby 
alkoholu. V závěru porovnávají a shrnují výsledky. - Pozn. 
 
Joachim Hennrichs 
Besteuerung von Personengesellschaften - Transparenz- oder Trennungsprinzip? 
Zdanění osobních společností - podle principu transparentnosti nebo principu separace? 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 16, S. 721-731 
Osobní společnosti v Německu se z daňového hlediska pohybují mezi podnikem jednotlivce a 
kapitálovou společností, nejsou daňovou právnickou osobou - daňové právo je vnímá jako 
transparentní útvar a zdanění u nich probíhá na principu transparentnosti. Příspěvek tento postup 
zpochybňuje a požaduje zahrnout osobní společnosti pod režim korporační daně s tím, že tato 
systémová změna nebude spojena s větší zátěží či ztrátou flexibility a že problém ručení společníka lze 
řešit v rámci systému korporační daně. - Pozn. -- Tématu zachování/změny daňového režimu osobních 
společností se v čísle věnují i další příspěvky na s. 731, 736, 744, 750, 752 atd. 
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Daniel Schönwitz ... [et al.] 
Blick in den Abgrund 
Pohled do propasti 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 31, S. 80-86, 88 
Utahování daňového šroubu v Německu, přehled zvyšování daní na úrovni obcí, zemí a státu. 
Komentář k úpravám příp. zavádění nových daní/odvodů: zvýšení příspěvku na pojištění proti 
nezaměstnanosti, bankovní daň, nová hotelová daň resp. daň z lůžka, daň z palivových článků, úprava 
daně z příjmů, daň z filmových fondů, fiskální privilegium (přednost státu při obsluze daňového dluhu 
v případě insolvence), letecká daň, povinný poplatek za rozhlas/televizi (bez ohledu na vlastnictví 
přístroje), zvýšení daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí, zvyšování místních poplatků, 
zvýšení příspěvků na nemocenské pojištění, mýtné i pro čtyřproudé komunikace, pokles rabatů na 
energetickou daň pro podniky, zpřísnění u spekulační daně (např. investice do zlata). 
 
Radmila Kulková 
Česká daňová správa v roce 2011 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 9, s. 44-49 
Ke změnám v organizaci daňové správy v roce 2011 (zákonem č. 199/2010 Sb.). Podrobněji ke zřízení 
Generálního finančního ředitelství (oprávnění, povinnosti, kompetence) a ke vzniku tzv. Specializovaného 
finančního úřadu (k 1.1.2012). - Pozn. 
 
Petr Taranda 
Daňová správa roku 2011 v Čechách a na Slovensku 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 9, s. 50-52 
Stručně o organizační struktuře daňové správy v České republice a na Slovensku v roce 2011. 
 
Tomáš Hájíček 
Daňové řízení. 1. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 9, s. 28-31 
Správa daně z přidané hodnoty, spotřebních daní a daní z energetických produktů celními orgány. 
 
Rainer Heurung, Benjamin Engel, Philipp Seidel 
Das DBA-Schachtelprivileg in Körperschaft- und Gewerbesteuer 
Holdingové privilegium smluv o zamezení dvojího zdanění v dani korporační a živnostenské 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 29, S. 1551-1556 
Zdanění zahraničních dividend v Německu (živnostenskou a korporační daní) je problematickým 
tématem - daňové osvobození upravuje mnoho předpisů, jejichž vztah zatím není právně objasněn. 
Příspěvek se zabývá hlavními spornými otázkami a také prezentuje praktické dopady jednotlivých 
možností řešení. Živnostenská daň a holdingová výsada ve smlouvě o zamezení  dvojího zdanění;       
k rozsudku finančního soudu ve věci aplikace § 8 č. 5 zákona o živnostenské dani. K (jednostrannému) 
daňovému osvobození dividend v případě bank, institucí finančních služeb a pojišťoven. - Pozn. 
 
Thomas Ludwig 
Der Traum vom eigenen Geld 
Sen o vlastních penězích 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 173 (8.9.2010), S. 12-13 
K reformním návrhům na zlepšení finanční základny EU, reakce europoslanců a členských zemí na 
plánované zavedení eurodaně a europůjčky. - Překlad viz Informace Odborné knihovny MF č. 12/2010. 
 
Thomas Walz 
Die Bau- und Montage-Betriebstätte aus Sicht der Umsatzsteuer 2010 
Stavební a montážní podniková provozovna z hlediska právního stavu DPH v roce 2010 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 32, S. 1721-1726 
DPH u stavebních a montážních činností v Německu; rekapitulace právního stavu k 1.7.2010, dopady 
nových úprav DPH na montážní a stavební provozovny jsou prezentovány na praktických příkladech. - 
Pozn. 
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Lutz Richter, Magdalena Kruczynski, Christof Kurz 
Die E-Bilanz: Ein Beitrag zum Steuerbürokratieabbau? 
Účetnictví elektronicky: příspěvek ke snižování daňové byrokracie? 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 30, S. 1604-1610 
Modernizace procesu zdanění v Německu; elektronická komunikace mezi podniky a finančními úřady. 
Ke koncepci standardizovaného elektronického zprostředkování podnikového účetnictví pro potřeby 
finančního úřadu. Právní a technické základy elektronické finanční správy (KONSENS, FISCUS, 
ELSTER, XBRL, ERiC). Elektronické daňové řízení a zásada rovnoměrnosti zdanění. - Pozn. 
 
Katrin Haußmann, Michael Wehrheim 
Diskriminierung von Kleinaktionären im Umwandlungssteuerrecht durch die Änderung der 
Kapitaleinkünftebesteuerung 
Diskriminace drobných akcionářů v transformačním daňovém právu v důsledku změn ve 
zdanění kapitálových příjmů 
Finanz-Rundschau, Jg. 92, (2010) Nr. 13, S. 592-596 
Zavedení srážkové daně od roku 2009 znamenalo v Německu systémový přelom ve zdanění 
kapitálových příjmů. Původní forma syntetického zdanění daní z příjmů byla nahrazena; kapitálové 
příjmy už se nezapočítávají do zdanitelného příjmu, ale podléhají speciálnímu tarifu (definitivní) 
srážkové daně (Schedulenbesteuerung). Dopad srážkové daně na zdanění podnikových transformací, 
daňové důsledky přeměny kapitálové společnosti na osobní společnost. Znevýhodnění drobných 
akcionářů; k doporučeným změnám transformačního daňového práva, které by jej přizpůsobily nové 
systematice zdanění kapitálových příjmů. - Pozn. 
 
Václav Benda 
DPH, majetkový vklad a převod obchodního podílu 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 16, s. 1-5 
K problematice vložení majetkového vkladu v peněžité a v nepeněžité podobě a k převodu obchodního 
podílu z hlediska uplatnění DPH. Doplněno příklady. 
 
Klaus Stratmann 
Energieintensive Unternehmen schlagen Alarm 
Energeticky náročné podniky bijí na poplach 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 161 (23.8.2010), S. 13 
Krácení výsady u energetické daně je součástí úsporného balíku spolkové vlády, pro podniky však 
bude znamenat až šestinásobné zvýšení této daně. K dosavadnímu systému zvýhodnění u energetické 
daně pro malé/velké a energeticky náročné podniky; historie ekologické daňové reformy, "Klima-
Pakt", "Contracting-Trick". 
 
Sven Afhüppe 
Grundsteuer soll Stadtkassen sanieren 
Daň z pozemku má sanovat městské pokladny 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 156 (16.8.2010), S. 10-11 
K plánu reformy zdanění pozemků a nemovitostí v Německu, které by mohlo napomoci ke zlepšení 
obecních příjmů. K problematice zastaralého ocenění nemovitostí (navíc rozdílného ve východních a 
západních zemích). V grafu vývoj obecních příjmů z titulu daně z nemovitostí v období let 1990-2009 
a struktura jednotlivých komunálních daňových příjmů v roce 2009. 
 
Finn Mayer-Kuckuk 
China will mit einer Grundsteuer die Immobilienblase bekämpfen 
Daní z nemovitostí chce Čína zdolat bublinu na trhu nemovitostí 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 160 (20.8.2010), S. 34 
Zavedení daně z nemovitostí v Číně je dalším z pokusů, jak zvládnout bublinu na trhu nemovitostí. Od 
loňského podzimu již vláda nařídila vyšší platby v hotovosti při výstavbě bytů, ztížila koupi třetího 
bytu, firmám obchodujícím s nemovitostmi navýšila požadovaný vlastní kapitál a také zvýšila 
hypoteční úroky - což sice ve velkých městských aglomeracích poněkud zchladilo trhy s byty, zato 
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vzrostly prodeje bytů v provinciích. Předpokládaná daň z nemovitostí by měla pro vlastníky 
domů/bytů platit od roku 2012, sazba (např. v Šanghaji) se má pohybovat okolo 0,8 procent kupní 
ceny. Z důvodu sociální únosnosti se zpočátku uvažuje o uvalení daně pouze v případě třetích bytů, 
velkoplošných luxusních bytů nad 200 m2 by se týkala jednoprocentní sazba. 
 
Petr David 
Incidence zvýšeného zatížení cigaret daněmi v České republice a na Slovensku 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 6, s. 635-650 
Cílem příspěvku je stanovit hodnoty rozložení změn daňového břemene mezi výrobci a spotřebiteli      
v oblasti zdaňování cigaret v České republice a na Slovensku v období od května 2004 do konce roku 
2009. Faktory determinující daňovou incidenci, metody měření daňové incidence a jejich výsledky, 
přesuny daňového břemene v podmínkách České republiky a Slovenska. - Pozn. 
 
Helmut Cremer, Firouz Gahvari, and Norbert Ladoux 
Income tax reform in France : a case study 
Reforma daně z příjmu ve Francii : případová studie 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 2, p. 121-133 
Problematika optimálního lineárního a nelineárního zdanění příjmů fyzických osob a jednotné sazby 
této daně. Studie zvažuje a porovnává charakteristiky dvou alternativ k současnému odstupňovanému 
systému daně z příjmů fyzických osob ve Francii - lineární (rovnou) daň a nelineární (všeobecnou) 
daň - na základě modelu francouzského hospodářství zahrnujícího čtyři typy domácností s odlišnou 
schopností vydělávat a CES preferencemi. Maximalizací isoelastické funkce společenského blahobytu 
je odvozována optimální daňová politika. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Indikatoren der Steuer- und Abgabenbelastung 
Indikátory daňové a odvodové zátěže 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2010, Nr. 3, S. 93-104 
Příspěvek popisuje šest metodicky rozdílných indikátorů daňové a odvodové zátěže, tj: Revenue 
Statistics (OECD), taxations trends in the EU (Evropská komise, použití implicitních daňových sazeb), 
taxing wages (OECD), finanční statistika (Spolkové ministerstvo financí), celonárodní účty (Spolkový 
statistický úřad), průměrné zatížení zaměstnanců (Spolkové ministerstvo financí). Specifika 
jednotlivých metodik, jejich výhod a limitů výpovědní hodnoty a také porovnání jejich výsledků. 
 
Lorenzo Banfi and Francesco Mantegazza 
Italian undertakings for collective investment: overview of the current tax framework and 
potential developments 
Italské organizace kolektivního investování: přehled současného daňového rámce a potenciální 
vývoj 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 8, p. 359-372 
Analýza daňového rámce pro italské organizace kolektivního investování se zaměřuje na vzájemné 
fondy, které investují do převoditelných cenných papírů, a na realitní investiční fondy, a to ve světle 
nedávno přijatých ustanovení a z domácí i mezinárodní perspektivy. - Pozn. 
 
Bernhard Lindgens 
Keine Lust auf Beteiligung 
Bez zájmu o podílnictví 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 137 (20.7.2010), S. 18 
Rekapitulace k daňovému režimu resp. daňové úlevě v Německu, která se vztahuje na kapitálové 
podílnictví zaměstnance na podniku zaměstnavatele. Změna v nezdanitelné částce, podmínky nároku 
na daňovou úlevu vázané na délku pracovního poměru. 
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Jürgen Flauger, Klaus Stratmann 
Koalition erfindet Kohle-Steuer 
Německá vládní koalice objevuje daň z uhlí 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 154 (12.8.2010), S. 10-11 
Input zdanění uhlí. Důvodem navrhovaného zdanění uhlí, z něhož se v Německu vyrábí elektřina, je 
jednak naplnění úsporných cílů vlády a také zachování daňové úlevy výrobního sektoru (na 
energetické dani). Čtyřem velkým energetickým koncernům v Německu, které provozují atomové       
i uhelné elektrárny, tak kromě již plánované daně z palivových článků hrozí další zatížení. 
Kompatibilita input zdanění s právem EU. 
 
Pavel Kyselák 
Nová smlouva s Bosnou a Hercegovinou 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 16, s. 17-20 
Komentář k nové smlouvě o zamezení dvojímu zdanění s Bosnou a Hercegovinou (č. 58/2010 
Sb.m.s.). Podrobněji k některým druhům příjmů (např. z dividend a z úroků), k osvobození od daně,    
k zajištění daně apod. 
 
Josef Šíma 
Obrana děr v daňových zákonech : podnikání 
Euro, Sv. 2010, č. 38, s. 20 
Autor argumentuje proti plánům české vlády na odstranění daňových výjimek a zvýhodnění pro určité 
podnikatelské aktivity. Vláda by měla odstranit hendikepy a umožnit svobodný přístup na trh              
z pohledu daňového, tedy ne "rovnost v nepřístupu na trh", resp. zdanění dříve nezdaněného. 
 
Zdeněk Kuneš 
Osvobození při dovozu zboží, včetně osobních zavazadel 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 17, s. 12-16 
K § 71 zákona o dani z přidané hodnoty, podle něhož je v jednotlivých stanovených případech dovoz 
zboží osvobozen od daně (např. dovoz osobního majetku fyzických osob, dovoz přístrojů a nástrojů 
určených k lékařským účelům, dovoz zboží pro nevidomé apod.). Podrobněji k osvobození od daně 
příležitostného dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího, dále o určení správce daně (finanční 
úřad, celní úřad), o povinnosti přiznat daň a o daňových dokladech. 
 
Helena Navrátilová 
Průlomové daňové rozhodnutí : Nejvyšší správní soud 
Euro, Sv. 2010, č. 37, s. 119 
Příspěvek informuje o novém judikátu Nejvyššího správního soudu, který mění posuzování finančních 
nákladů akciové společnosti na výplatu dividend. Úroky a jiné náklady akciové společnosti v souvislosti 
s přijetím a čerpáním úvěru, který byl použit k výplatě dividend akcionářům, lze považovat za daňově 
uznatelné. Autorka shrnuje zdůvodnění rozsudku, analyzuje jeho praktický význam a možný dopad na 
transakce v oblasti akvizic, fúzí či rozdělení obchodních společností. 
 
Lenka Hrstková Dubšeková 
Průvodce změnami ve správě daní podle nového daňového řádu a jejich význam pro daňový 
subjekt při jednání se správcem daně.  2. část  
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 9, s. 2-9 
K hlavním změnám ve správě daní od 1. ledna 2011 v souvislosti s novým daňovým řádem (zákon      
č. 280/2009 Sb.), který nahradí dosud platný zákon o správě daní a poplatků. V této části podrobněji     
o změnách v daňové kontrole, v opravných prostředcích a dalších prostředcích ochrany, v registraci,    
v daňovém a nalézacím řízení, v placení daní, v oblasti sankcí aj. 
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Eva Sedláková 
První novela zákona o daních z příjmů schválená v letošním roce 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 8, s. 2-4 
K novele zákona o daních z příjmů (zákon č. 199/2010 Sb.), která stanoví postup při zdaňování 
výnosů ze státních dluhopisů, a kterou se zřizuje - jako součást soustavy územních finančních orgánů - 
Generální finanční ředitelství (k 1. lednu 2011). 
 
Jörg Kraeusel 
Richtlinienkonforme Besteuerung der öffentlichen Hand 
Zdanění veřejnoprávních jednotek v souladu se směrnicí 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 59, (2010) Nr. 13, S. 480-489 
Při posuzování, za jakých předpokladů vykonává zařízení veřejného práva podnikatelskou činnost, 
dochází národní (německé) právo k jiným závěrům než právo Společenství. To vyvolává otázku, zda 
se veřejnoprávní zařízení může odvolat na výhodnější řešení - vzhledem k tomu, že právo 
Společenství je z pohledu daňového poplatníka/plátce možné aplikovat pouze tehdy, pokud národní 
právo "příznivější" úpravu dosud nepřevzalo. Přednost práva Společenství, výklad národního práva     
v souladu s (příslušnou) směrnicí. Podnikatelská činnost veřejnoprávního zařízení, ne/zdanitelné 
činnosti, bezprostřední aplikace práva Společenství nebo výklad v souladu se směrnicí. - Pozn. 
 
Jiří Novák 
Ručení za odvod DPH : daňové právo 
Euro, Sv. 2010, č. 38, s. 97 
Analýza připravované novely zákona o dani z přidané hodnoty, která by od ledna 2011 měla zavést 
ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem s cílem usnadnění výběru DPH a zamezení 
daňovým podvodům. Autor shrnuje legislativní vývoj novely, zmírnění původního návrhu společné a 
nerozdílné odpovědnosti na institut ručení odběratele za odvedení daně. Institut zvláštního způsobu 
zajištění daně (platba DPH odběratelem přímo správci daně), zvažování eventuálního negativního 
ovlivnění obchodních vztahů. 
 
Chiara Bardini 
The fine line between anti-abuse measures and the delimitation of a member state's tax 
jurisdiction : the Italian case 
Jemná dělicí čára mezi opatřeními proti zneužívání a vymezením daňové jurisdikce členského 
státu : případ Itálie 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 8, p. 374-382 
V příspěvku se analyzuje a porovnává italský režim pro podniky pod zahraniční kontrolou a pravidla 
údajného sídla pro daňové účely z pohledu práva EU. Na základě těchto ustanovení se italská daňová 
jurisdikce rozšiřuje i na příjmy a daňové poplatníky, kteří obvykle spadají mimo dosah její působnosti. 
Úprava pravidel pro podniky pod zahraniční kontrolou vyvolala vlnu kritiky upozorňující na jejich 
neslučitelnost s právem EU. - Pozn. 
 
Eric Robert 
The French local business tax reform: myth and reality 
Francouzská místní daň z podnikání: mýtus a realita 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 8, p. 383-386 
S účinností od 1. ledna 2010 francouzská vláda údajně zrušila kontroverzní daň z pomyslného příjmu 
podniku, tj. místní daň z podnikání. Ve skutečnosti však daň nahradil jiný odvod. Jak se v článku 
zdůrazňuje, fiskální transparentnost se reformou nezvýšila. - Pozn. 
 
Franco Gallo and Giuseppe Melis 
The Italian tax system: international and EU obligations and the realization of fiscal federalism 
Italský daňový systém : mezinárodní a unijní závazky a realizace fiskálního federalismu 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 8/9, p. 400-411 
Rozbor omezení, která pro italský zákonodárný sbor vyplývají z práva EU a mezinárodních 
ustanovení; fiskální federalismus a přenášení pravomocí. - Pozn. -- Článek je součástí 
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monotematického čísla věnovaného italskému daňovému systému u příležitosti konání 64. kongresu 
IFA ve dnech 29.8.-3.9.2010 v Římě. 
 
Eva Sedláková 
Ukončení a přerušení činnosti v r. 2010 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2010, č. 15-16, rubrika 10, s. 1-29 
K postupu poplatníků daně z příjmů (fyzických osob) v případě ukončení či přerušení podnikatelské 
nebo jiné samostatné výdělečné činnosti v roce 2010. Doplněno velkým množstvím příkladů z praxe. 
 
Markus Ziener 
US-Präsident will Steuern senken 
Americký prezident chce snížit daně 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 171 (6.9.2010), S. 2 
Rozložení daňového břemene v USA; podle návrhu amerického prezidenta by i po skončení roku 2010 
nadále měly platit snížené daně, které schválila předchozí vláda - výraznější daňové zatížení by se 
mělo týkat pouze výdělků nad 250 000 USD ročně. Kvůli vážným obavám z další recese v USA 
(double dip) by právě zachování nízkých daní mělo podpořit (i příp. budoucí) majitele nemovitostí a 
prospívající střední vrstvu, která by posílila spotřebu a stimulovala poptávku. Připojen kritický pohled 
na pokračování Bushovy daňové politiky, k nákladům na daňové "dárky" v průběhu let 2001-2008. 
 
Eva Sedláková 
Výdaje na pracovní cesty poplatníků daně z příjmů v prokázané výši 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 8, s. 44-53 
O výdajích spojených s ubytováním, dopravou a stravováním na pracovních cestách z pohledu daně     
z příjmů. Podrobněji např. o pracovních cestách vozidlem (zahrnutým i nezahrnutým v obchodním 
majetku), o stravném při tuzemských a zahraničních cestách, o náhradě za spotřebované pohonné 
hmoty, o knize jízd apod. Doplněno příklady. 
 
Jaroslav Kobík 
Vytýkací řízení tak, jak ho známe, a postup k odstranění pochybností podle daňového řádu 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 8, s. 17-21 
K dosavadní právní úpravě vytýkacího řízení (zákon o správě daní a poplatků) a ke změnám, které 
přinese zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (s účinností od 1. ledna 2011). Podrobněji k právní úpravě 
postupu k odstranění pochybností dle daňového řádu. 
 
Wenig Chancen für EU-Steuer 
Malé šance daně EU 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 152 (10.8.2010), S. 14 
Brusel se snaží o sanaci rozpočtu EU a při hledání vlastních peněžních zdrojů vyrukoval s evropskou 
daní. K důvodům odmítavých reakcí Německa (je největším přispěvatelem do společného evropského 
rozpočtu), Velké Británie a Švédska; Francie a Itálie se přiklánějí k celoevropské dani z CO2, také 
Belgie a Rakousko reagují na daň vstřícně - naproti tomu skandinávské země ve věci celoevropské 
daně nezměnily stanovisko, např. Švédsko je přesvědčeno, že "daně se mají vybírat na národní úrovni 
a mají sloužit ve prospěch vlastního rozpočtu země". 
 
Jana Vítková 
Základ daně z přidané hodnoty. [2. část ] - dokonč. 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 16, rubrika 3, s. 1-12 
Co je zahrnuto do základu daně, dotace k ceně, co do základu daně nepatří. Podrobněji k problematice 
poštovného, mincí, vratných (zálohovaných) obalů, dovozu zboží apod. Opravy základu daně. 
Doplněno příklady. 
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Martin Děrgel 
Zrušení registrace k DPH 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 9, s. 20-27 
Zrušení registrace plátce - na žádost a z moci úřední. Dodanění při zrušení registrace. Problematika je 
objasněna na několika příkladech. 
 
Ladislav Minčič ; [rozhovor připravili] Petr Vašek, Jaroslav Plesl 
Zvyšování daní je sice špatné, ale nutné 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 173 (6.9.2010), s. 18-19 
Rozhovor s prvním náměstkem ministra financí o novém zákoně o daních z příjmů, o daňových 
výjimkách, o chystaném zvýšení základní sazby DPH a o problematice zvyšování daní obecně. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2010  
Prodej osobního automobilu. Zákon o daních z příjmů [procenta]. Daňové zvýhodnění na děti. Daňová 
ztráta. Hospodářský rok - z hlediska daně z příjmů FO. Prokazování nároku na odpočet daně, 
připravované změny. Stálá provozovna v daních z příjmů. Vyřazení z obchodního majetku. Místo 
plnění při poskytnutí služby.  
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 31-32/2010  
Náhrady cestovních výdajů. Zaměstnanec a zdravotní pojištění. Náklady na marketing - to je 
především schopnost unést důkazní břemeno. 
 
č. 33-34/2010  
K dobropisu a tzv. finančnímu dobropisu [porušování zákona o DPH, nepřípustnost nedaňových 
dokladů/finančních dobropisů z pohledu správce daně]. Úmrtí podnikatele z hlediska daně z příjmů 
[Zač.]. Ze života [kdy neplatíme zálohy na daň, vypořádání záloh z přelomu roku, určení ceny 
pozemku, účtování automobilu na úvěr, nákup zboží z EU]. Kamery na pracovišti.  
 
č. 35-36/2010  
Rozdělení společnosti odštěpením. Úmrtí podnikatele z hlediska daně z příjmů [Dokonč.]. Ze života 
(vyřazení drobného majetku, účtování způsobené škody, základ daně při dovozu zboží, nákup zboží 
z Německa v CZK). Podpora rodičů po dobu péče o dítě v útlém věku. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 19/2010  
Daňové otázky podnikání doma. Náhrady při návštěvě člena rodiny během pracovní cesty. Účtování 
emisních povolenek. Evidence pro účely DPH a daňového přiznání. Náhrada mzdy a pomoc při 
povodních. DPH a nákup PHM se spotřební daní. Kvalifikace a zařazení do platové třídy. Nemocenská 
po uplynutí podpůrčí doby. DPH a nákup vozidel v EU. DPH a odtah vozidla v zahraničí. 
 
č. 20/2010  
Novela zákona o účetnictví od 1.1.2011. Pracovní cesta a práce přesčas. Daňová uznatelnost úroků 
z úvěru. DPH a nárok na odpočet u DHM. DPH a poradenské služby ze Slovenska. Pohledávka vůči 
zaměstnanci v nákladech firmy. Exekuční srážky zaměstnance. Možnost zrušení zápisu z valné 
hromady. DPH a přeprava zboží z třetí země do EU. 
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č. 21/2010  
Aktuální daňové novinky; rekapitulace změn roku 2010, změny od 1.1.2011 (novela zákona o daních 
z příjmů, zákoník práce atd.). Rozpočtová úsporná opatření pro rok 2010, 2011. DPH a provize za 
zprostředkování. Oprava účetnictví v rámci vztahů mateřské a dceřiné společnosti. Časové rozlišení 
tzv. aranžérského poplatku za úvěr od banky. Dovolená a smlouva na dobu určitou. Podléhá částka od 
americké církevní organizace rezidentovi ČR s německým občanstvím a trvalým pobytem v USA 
zdanění v ČR? Dovolená a nástup na rodičovskou dovolenou. Oprava chyby v účetnictví 
z předchozího roku. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Nassim Nicholas Taleb 
Die Natur als Vorbild für das Finanzsystem 
Příroda vzorem pro finanční systém 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 165 (27.8.2010), S. 8-9 
Funkční redundance. Výtah z autorovy knihy "Der schwarze Schwan" (Černá labuť) připomíná 
význam jistoty a zabezpečení jako nejdůležitějšího tajemství přírody, které vychází z redundance a tak 
zaručuje přežití. Na příkladech je prezentována nesprávnost koncentrace či specializace na určitou 
činnost při absenci náhradního řešení; globalizace odstartovaná diktátem soutěže může vzbuzovat 
zdání efektivity, v důsledku mnohačetných interakcí se však i malé poškození negativně projeví na 
celém systému. Stejně tak tomu je i v případě dluhů, které způsobují křehkost, snižují odolnost a 
vedou k neblahým důsledkům - proto je mnohá náboženství a tradice zakazovaly a chránily tak lidi 
před jejich vlastní arogancí. K analogii ne/respektu vůči příliš velkým formám na úrovni přírody a 
států (zvířata, banky/podniky). K (fatálnímu) rozsahu škod pro ekonomiku v důsledku nepředvídaných 
chyb a náhodných šoků ve velkých podnicích/bankách. -- Viz kniha The black swan, ve fondu sign. 25340. 
 
Andreas Knabe ... [et al.] 
Economics of happiness - ein neues Paradigma für die Finanzpolitik? 
Ekonomie štěstí - nové paradigma pro finanční politiku? 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2010, Nr. 4, S. 38-53 
Výzkum spokojenosti se životem může být nápomocný při stanovení optimální hospodářské a finanční 
politiky - současný stav vědění však ještě neumožňuje předložit zaručená doporučení k odklonu od 
politických doporučení odvozených pomocí známých metod hospodářské vědy. Jednotlivé 
determinanty štěstí. Pohled na spolehlivost měření spokojenosti se životem. Hospodářsko-politické 
implikace výzkumu spokojenosti se životem; spokojenost a zdanění příjmu. Sociální stát, sociální 
transfery, vliv nerovnosti rozdělování příjmu na spokojenost, vliv nižší/vyšší státní kvóty na 
spokojenost. Slabiny a nevyřešené otázky výzkumu spokojenosti, Easterlinův paradox. 
 
D. Kolander ; perevod s anglijskogo S. Ščur 
Finansovyj krizis i provaly sovremennoj ekonomičeskoj nauki 
Finanční krize a selhání současné ekonomické vědy 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 6, s. 10-25 
V příspěvku se tvrdí, že ekonomové si neuvědomovali rizika vzniku globální finanční krize a silně 
podcenili její rozměry. Podle názoru autorů to bylo způsobeno špatným zaměřením ekonomického 
výzkumu. Hlubší kořeny vidí v trvání teoretiků na sestavování modelů, které svou podstatou 
nepřihlížejí ke klíčovým prvkům, majícím zásadní vliv na výsledky reálných trhů. Bude zapotřebí 
provést zásadní změnu v zaměření ekonomického výzkumu a vytvořit etický kodex, podle kterého 
ekonomové budou muset zjišťovat a přiznávat omezení a možné zneužití svých modelů. - Pozn. 
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Vladimír Gonda 
Paul A. Samuelson a jeho príspevok k rozvoju a popularizácii modernej ekonómie 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 5, s. 527-542 
Významné životní milníky prvního amerického nositele Nobelovy ceny za ekonomii P. A. Samuelsona 
a jeho přínos k rozvoji ekonomické vědy (např. v oblasti teorie spotřeby, obecné rovnováhy a 
kapitálu). P. A. Samuelson jako popularizátor ekonomické vědy. - Pozn. 
 
Iva Nedomlelová, Aleš Kocourek 
Polemika o vztahu neoklasické produkční funkce a teorie rozdělování 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 5, s. 492-511 
Text shrnuje historický vývoj konceptu makroekonomické produkční  funkce, přičemž největší 
pozornost je věnována neoklasické produkční funkci  - zejména Cobbově-Douglasově. Cílem článku 
je poukázat na její přednosti, zároveň i upozornit na řadu problematických partií, především ve vztahu 
k teorii rozdělování. - Pozn. 
 
R. Majerson; perevod s anglijskogo D. Šestakova 
Ravnovesije po Nešu i istorija ekonomičeskoj nauki 
Rovnováha podle Nashe a historie ekonomické vědy 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 6, s. 26-43 
Teorie nekooperativních her, formulovaná Johnem Nashem, byla jedním z velkých mezníků v historii 
ekonomického myšlení. V příspěvku se rozebírá Nashova práce v této oblasti ve svém historickém 
kontextu pro lepší pochopení toho, jak se vyvíjely základní myšlenky teorie nekooperativních her a jak 
ovlivnily ekonomickou teorii. Zejména se upozorňuje na to, jak se změnil rozsah ekonomie od výroby 
a rozdělování hmotných statků až po studium racionálního konkurenčního chování ve všech 
společenských institucích. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Wolfgang Münchau 
A eurozone banking crisis left unresolved 
Bankovní krize eurozóny zůstala nevyřešená 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37413 (13.9.2010), p. 9 
Dva roky po pádu banky Lehman Brothers je finanční sektor eurozóny stále křehký. Byla vyvíjena 
značná aktivita, ale nic se nevyřešilo. Se solventností se v současnosti potýká irský bankovní sektor, 
zpochybněna byla i platební schopnost německých bank. -- Článek je prvním ze série čtyř příspěvků 
do diskuse o následcích krachu banky Lehman Brothers, k němuž došlo před dvěma lety. Jednotlivé 
články vyšly ve FT ve dnech 13.-16.9.2010. 
 
Abdul Abiad, Enrica Detragiache, and Thierry Tressel 
A new database of financial reforms 
Nová databáze finančních reforem 
IMF staff papers, Vol. 57, (2010) No. 2, p. 281-302 
Příspěvek seznamuje s databází Mezinárodního měnového fondu, která obsahuje údaje o reformách 
finančních systémů z 91 ekonomik v období let 1973-2005. Popisuje skladbu a obsah databáze, 
použité informační zdroje a pravidla pro vytváření indexu finanční liberalizace. Porovnává ji s dalšími 
systémy měření finanční liberalizace a provádí popisnou statistiku. Je uveden webový odkaz, na 
kterém je databáze k dispozici. Víceaspektní měření reforem - databáze rozeznává sedm různých 
aspektů politiky finančního sektoru (regulace úvěrů a nepřiměřeně vysoké požadavky na rezervy, 
dozor nad úroky, překážky vstupu na trh, státní vlastnictví v bankovním sektoru, omezení finančních 
účtů a mezinárodních finančních transakcí, opatrnický dohled a regulace bankovnictví, politika trhu    
s cennými papíry). - Pozn. 
 
 

14 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

Jaroslava Bauerová 
Aktuální otázky evropského bankovního a finančního práva 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 8, s. 17-20 
Informace o semináři k aktuálním otázkám bankovnictví, uspořádaném Evropským institutem pro 
veřejnou správu (EIPA) v červnu 2010. Podrobněji k připravovaným změnám v oblasti regulace a 
dohledu nad bankami (např. vznik Evropského systému orgánů finančního dohledu, zřízení 
Evropského orgánu pro bankovnictví - EBA, Evropského výboru pro systémová rizika - ESRB aj.). - 
Pozn. 
 
Daniel Stavárek, Pavla Vodová 
Analýza dlouhodobých vazeb na českém trhu úvěrů 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 13, (2010) č. 3, s. 83-95 
Trh úvěrů v České republice, dlouhodobé vazby v poptávce po úvěrech a v nabídce úvěrů. 
 
David Scharfstein and Jeremy Stein 
Basel needs a firm hand and fewer delays 
Basilejská dohoda potřebuje pevnou ruku a méně odkladů 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37414 (14.9.2010), p. 13 
Centrální bankéři oznámili dohodu o Basileji III, nových pravidlech pro výši bankovního kapitálu. 
Nicméně obavy z ohrožení půjček a prohloubení globální recese způsobily, že úplné navýšení kapitálu 
vstoupí v platnost až v r. 2019. Autoři považují tento krok za škodlivý a zbytečný. 
 
Sven Afhüppe, Frank M. Drost 
Bund stärkt Eingriffsrechte der Finanzaufsicht bei Pleitebanken 
Německo posiluje práva na zásah finančního dozoru v bankrotujících bankách 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 162 (24.8.2010), S. 13 
Bankovní insolvenční právo v Německu; k dvoustupňovému návrhu zákona, který rozšiřuje práva 
finančního dozoru (proces sanace, proces reorganizace) a umožňuje mu nařídit rozdělení ohrožených 
systémově významných bank; vláda posiluje také preventivní činnost finančního dozoru (BaFin), který 
může do problémové banky "nasadit" zvláštního kontrolního pověřence a v případě rizik pro celý 
finanční systém může požadovat předložení restrukturalizačního plánu. 
 
von Bernd Wittkowski 
Danke, Europa 
Díky, Evropo! 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 29, S. 12-13 
V Německu funguje osvědčený a propracovaný systém ručení za vklady, nyní však Evropská komise 
předložila návrh na "úpravu" režimu odškodnění drobných i institucionálních investorů: v případě 
bankrotu banky by jednotliví (drobní) němečtí střadatelé i institucionální investoři měli obdržet 
jednotné paušální odškodnění ve výši 100 000 eur - což znamená, že tuto částku by v případě 
bankovní insolvence obržel např. klient banky s vkladem 200 000 eur, ale třeba i obec či velký podnik 
s kontem např. ve výši 20 mil. eur. Blíže k systému ručení za vklady v Německu; kritika návrhu na 
odškodnění, který je z pohledu Německa vnímán jako "harmonizace propadem" - tedy na nižší úroveň. 
- Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., ze 14. července 2010. 
 
S. Andrjušin, V. Kuznecova 
Denežno-kreditnaja politika central'nych bankov v uslovijach global'nogo finansovogo krizisa 
Měnová politika centrálních bank v podmínkách globální finanční krize 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 6, s. 69-87 
Příspěvek přináší analýzu různých režimů měnové politiky, které centrální banky uplatňovaly              
v normálních makroekonomických podmínkách, a shrnutí jejich předností a nedostatků. V době 
globální finanční krize byly centrální banky nuceny přijímat nekonvenční opatření měnové politiky. 
Jejich prováděním se změnila struktura a hodnoty bilancí centrálních bank, o čemž svědčí údaje za 
Fed, Anglickou banku, ECB, Bundesbanku, Japonskou banku a Čínskou lidovou banku. - Pozn. 
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Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Sommer 2010 : Geldpolitik und Bankgeschäft = The 
current economic situation in Germany : monetary policy and banking business 
Hospodářská situace v Německu v létě 2010 : měnová politika a bankovnictví 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 8, S. 24-38 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 8, p. 24-38 
Analýza vývoje úrokové politiky, peněžního trhu a bankovnictví v Německu ve druhém čtvrtletí roku 
2010; monetární vývoj v eurozóně; vklady a úvěrové transakce německých bank s domácími 
zákazníky; poměry v bankovnictví - úvěry a půjčky nefinančním podnikům a domácnostem v rozmezí 
let 2002-2010. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Luděk Vainert 
Dva roky po Lehman Bros. 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 180 (15.9.2010), s. 8-9 
Ke krachu banky Lehman Brothers (15.9.2008). V přehledu jsou uvedeny první reakce na vzniklou 
situaci (např. kroky Fedu, Bushův "záchranný balík"), dopady na ekonomiku jednotlivých zemí 
(Islandu, Řecka, ČR aj.) a některá ozdravná opatření. Doplněno mnoha číselnými údaji. 
 
von Lorenzo Bini Smaghi 
Eine rationale Betrachtung der Griechenland-Krise 
Racionální úvaha o řecké krizi 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 31, S. 9-10 
K zavedení eura se vázaly dva přísliby: 1) vytvoření měny, která by byla tak pevná jako DEM a 2)       
k vyrovnání dluhů jedné země nebude proveden transfer daňových peněz jiné země. První podmínka 
byla splněna, euro po 11leté existenci vykazuje dokonce vyšší stabilitu než dřívější DEM. Následný 
rozbor ospravedlňuje poskytnutí "zakázané" pomoci Řecku; nastíněny jsou možné scénáře resp. fáze 
propadu finančního systému v insolventním Řecku a jejich dopady např. na úspory řeckých občanů a 
na příp. smluvní partnery v eurozóně, zmíněna je možnost postupného "přelití" spekulujících na řecký 
bankrot do dalších zemí eurozóny. V souvislosti s příp. návratem k národním měnám se upozorňuje na 
neodvratné finanční ztráty na majetku občanů, podniků a bank v Německu, kde se všeobecně 
podceňují výhody, které euro přináší prostřednictvím integrovaného finančního trhu. - Přetištěno          
z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., z 26. července 2010. 
 
Giorgio Merlonghi 
Fighting financial crime in the age of electronic money : opportunities and limitations 
Boj s finančním zločinem v době elektronických peněz : příležitosti a omezení 
Journal of money laundering control, Vol. 13, (2010) No. 3, p. 202-214 
Vývoj informačních technologií a neustálé inovace v nabídce finančních služeb v posledních letech 
výrazně změnily podobu tradičního platebního systému. Na jedné straně zvýšily efektivnost trhu, na 
druhé ohrozily stabilitu a bezpečnost systému, který je více zranitelný vůči trestným činům. Proto se 
klade značný důraz na funkci dohledu nad platebním systémem, tradičně vykonávanou centrální 
bankou, a na boj s finančními zločiny, jenž přísluší národní finanční zpravodajské jednotce. Duplicita 
funkcí a cílů může vyvolávat složité situace; článek přináší některé návrhy řešení. - Pozn. 
 
Martin Wolf 
Germans are wrong: the eurozone is good for them 
Němci se mýlí: eurozóna je jim prospěšná 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37409 (8.9.2010), p. 9 
Němci mají jiný názor, ale podle autora je členství v měnové unii pro Německo přínosné. Ve své stati 
polemizuje s názory Hanse-Wernera Sinna, prezidenta Institutu Ifo v Mnichově. 
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von Daniela Kuhr 
Iban, die Schreckliche : Deutsche können Kontonummern doch verwenden 
Iban, strašlivé : Němci mají přeci jen mít možnost užívat čísla kont 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 35, S. 14-15 
Transfery v rámci evropského platebního systému SEPA by nejpozději od roku 2013 měly být 
podmíněny uváděním 22místného kódu Iban a 11místného kódu Bic. Spolková vláda sice uznává 
význam harmonizovaného platebního europrostoru, je však názoru, že pro realizaci čistě národních 
plateb by kromě použití Iban/Bic mělo být nadále umožněno používat číslo konta a směrový kód 
banky, což je pro spotřebitele/zákazníky praktičtější (převody Iban/Bic jsou anonymní a v případě 
pochybení bude reklamace platby zdlouhavější a nákladnější). - Přetištěno ze Süddeutsche Zeitung, 
Mnichov, ze 13. srpna 2010. 
 
Marco Arnone and Leonardo Borlini 
International anti-money laundering programs : empirical assessment and issues in criminal 
regulation 
Mezinárodní programy proti praní špinavých peněz : empirické hodnocení a problémy regulace 
trestné činnosti 
Journal of money laundering control, Vol. 13, (2010) No. 3, p. 226-271 
Obrysy nadnárodního praní peněz (PP), PP a ekonomická globalizace, PP jako nadnárodní trestný čin; 
rizika pro ekonomiky a finanční instituce, postupy užívané při PP, legislativa, boj s financováním 
terorismu, mezinárodní regulace aj. - Pozn. 
 
Michiyo Nakamoto, Lindsay Whipp, Jonathan Soble 
Japan : banking, finance & investment 
Japonsko : bankovnictví, finance a investice 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37409 (8.9.2010), sep. sect. (4 p.) 
Snaha japonské vlády přilákat zahraniční investory, dopad globalizace na japonský bankovní sektor, 
deflace, do čeho investují bohatí, nemovitosti, demografické trendy aj. 
 
Lubomír Grúň 
K některým aspektům padělání a pozměňování platebních prostředků 
Právník, Sv. 149, (2010) č. 9, s. 937-952 
Základní pojmy (padělání a pozměňování platebních prostředků), právní úprava (mezinárodněprávní 
aspekty, správní delikty při reprodukci symbolů peněz a jejich napodobenin, trestněprávní ustanovení). 
- Pozn. 
 
Jaromír Hurník 
Kdy začne kvantitativní uvolňování? : měnová politika 
Euro, Sv. 2010, č. 38, s. 96 
Příspěvek se zabývá netradičním expanzivním nástrojem měnové politiky - kvantitativním 
uvolňováním (rozšiřováním měnové báze), zejména z hlediska jeho možného stimulačního dopadu na 
růst HDP a inflaci. Autor upozorňuje na dlouhodobou absenci vyzkoušení účinků tohoto měnového 
nástroje v praxi, předkládá názor, že by kvantitativní uvolňování mohlo dle kvantitativní teorie peněz 
vést k rychlému dopadu na inflaci s přeskočením fáze stimulace růstu HDP. Zdůrazňuje obtížnost 
předvídání dopadů kvantitativního uvolňování na ekonomiku. 
 
Eva Zamrazilová 
Měnová politika na rozcestí : finanční trhy 
Euro, Sv. 2010, č. 35, s. 68-69 
Členka bankovní rady ČNB se zamýšlí nad možnými úpravami měnové politiky centrálních bank, také 
v souvislosti s nedávnou finanční krizí. Zvažuje roli cen aktiv a peněžních agregátů v měnové politice, 
rozšíření mandátu centrálních bank o péči o finanční stabilitu, zahrnutí finančního sektoru do 
prognostických modelů. Zdůrazňuje význam měnové analýzy pro měnově politické rozhodování. 
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Lubomír Grúň 
Náčrt vývoje československého bankovnictví po druhé světové válce 
Právo, Sv. 3, (2010) č. 3, s. 39-50 
K jednotlivým etapám vývoje bankovnictví v letech 1945-1993. Znárodňovací dekret prezidenta 
republiky č. 102/1945 Sb., organizační změny po únoru 1948, vývoj v letech 1950-1988, situace po 
listopadu 1989. V závěru k některým problémům nově konstituované bankovní soustavy v ČSFR. - 
Pozn. 
 
Jean Eaglesham and Brooke Masters 
No longer a doormat 
Už ne rohožka 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37399 (27.8.2010), p. 5 
Vzhledem k přijetí nového zákona o finanční regulaci musí americká Komise pro cenné papíry a burzy 
(SEC) připravit kolem 100 nových prováděcích předpisů a dokončit 20 studií. Předsedkyně úřadu 
Mary Schapirová přijme ke splnění tohoto úkolu 800 nových zaměstnanců. Jejím cílem je také 
dosáhnout toho, aby úřad byl efektivnější v předpovídání krizí. V příspěvku se rozebírají nové 
pravomoci SEC a otázka tvrdších opatření vůči Wall Street. 
 
Deutsche Bundesbank 
Nominale und reale Wechselkursentwicklung während der Finanzkrise = Nominal and real 
exchange rate movements during the financial crisis 
Pohyby nominálních a reálných směnných kurzů v době finanční krize 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 7, S. 41-58 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 7, p. 39-55 
Dopad nedávné finanční krize na posilování a oslabování měn hlavních vyspělých států. Studie 
analyzuje pohyby směnných kurzů nejdůležitějších světových měn a klíčové faktory, které jej 
ovlivnily, od léta 2007 do současnosti. Cenová konkurenceschopnost a reálné devizové kurzy USA, 
Japonska, Velké Británie, eurozóny a Německa. Opatření k omezení flexibility směnných kurzů jako 
politická odezva na krizi, intervence a regulace kapitálu na devizových trzích na příkladech Číny, 
Islandu a Švýcarska. - Pozn. 
 
Jiří Šedivý ; [přispěl] Josef Rajdl 
Stavební spoření: omezení, nebo zastavení? 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 8, s. 22-23 
Stať reaguje na tu část vládního prohlášení, která se dotýká stavebního spoření, zvláště pak snížení 
státní podpory (u všech stávajících i nově navržených smluv). Autor rozebírá důsledky tohoto záměru 
a vyjadřuje se i k dalšímu návrhu, který se týká omezení fungování systému stavebního spoření 
(finanční prostředky budou moci být použity výhradně na financování bydlení). - Součástí čl. je vlož. 
příspěvek s názvem Podpora stavebního spoření v okolních státech: je v ČR podpora tohoto produktu 
skutečně příliš vysoká? 
 
Frank M. Drost, Yasmin Osman 
Teuer, aber transparent 
Drahé, ale transparentní 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 164 (26.8.2010), S. 30-31 
K problematice pevné hranice maximálního poplatku za výběr z bankomatu (cizí banky) v Německu. 
 
Jaromír Hurník, Zdeněk Tůma, David Vávra 
The euro adoption debate revisited : the Czech case 
Znovu k diskusi o zavedení eura : český případ 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 3, p. 194-212 
Empirické i modelové zkoumání relativního významu nezávislé monetární politiky a důležitosti 
kurzového a úrokového kanálu pro zmírňování makroekonomické volatility. Diskuse o zavedení eura 
v Česku jako debata o volbě kurzového režimu. Autoři shrnují očekávané přínosy a možné náklady 
spojené s členstvím země v eurozóně, rozebírají oblast cenové stability i dopad na obchod a výrobu     
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z hlediska zkušeností posledních deseti let existence eura. Následně modelovým způsobem měří 
očekávaný dopad přijetí eura na makroekonomickou volatilitu v ČR a analyzují výsledky experimentů. 
- Pozn. 
 
Sharlene Goff and Norma Cohen 
The manager says no 
Manažer říká ne 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37402 (31.8.2010), p. 7 
K bankovním půjčkám. Finanční skupiny jsou obviňovány, že neposkytují podnikům úvěry a tím 
škodí hospodářskému oživení. Británie je uváděna jako příklad velké ekonomiky, ve které je tento 
problém velmi naléhavý. Britská Federace malých podniků uvádí, že týdně krachuje 300 až 400 jejích 
členů. 
 
Stéphane Rottier and Nicolas Véron 
The new disintegration of finance 
Nová dezintegrace financí 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37411 (10.9.2010), p. 9 
Na globální úrovni nebylo ve finanční regulaci dosaženo velkého pokroku. Také dříve silný trend ke 
globální finanční integraci je na ústupu. Dřívější snahu o regulatorní harmonizaci brzdí dvě velké 
změny v podobě globálního finančního systému. Za prvé žijeme ve věku návratu k finanční regulaci, 
přinejmenším ve vyspělých zemích, která však probíhá na národní úrovni. Druhý posun vyplývá          
z nástupu nových světových velmocí: finanční instituce z rozvíjejících se ekonomik předstihují své 
západní protějšky, nová finanční centra získávají podíl na trhu a rozvíjející se země se prosazují          
v globálním finančním rozhodování. 
 
Tamim Bayoumi and Andrew Swiston 
The ties that bind : measuring international bond spillovers using inflation-indexed bond yields 
Vazby, které spojují : měření efektu mezinárodního přelévání u obligací prostřednictvím 
dluhopisových výnosů indexovaných dle inflace 
IMF staff papers, Vol. 57, (2010) No. 2, p. 366-406 
Nárůst efektu finančního "přelévání" mezi státy v důsledku globalizace finančních trhů. Studie přináší 
statistickou analýzu mezinárodního přelévání mezi reálnou úrokovou mírou a inflačními očekáváními 
u výnosů státních obligací, zkoumá trhy inflačně indexovaných obligací (inflation-indexed bond 
markets) v USA a v dalších šesti zemích (Austrálie, Kanada, Francie, Japonsko, Švédsko a Velká 
Británie). Vzhledem k dominantní pozici USA na celosvětovém trhu obligací se zaměřuje na 
bilaterální souvislosti mezi USA a ostatními vybranými zeměmi; výsledky ukazují, že reálná úroková 
míra má mezi státy mnohem větší spojitost než inflační očekávání a že efekt přelévání plyne výlučně 
směrem z USA. - Pozn. 
 
Ralph Atkins and Lionel Barber 
Trenchant on trouble 
Ostře o potížích 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37411 (10.9.2010), p. 7 
Rozhovor s prezidentem Evropské centrální banky Jeanem-Claudem Trichetem o dluhové krizi a 
odolnosti eurozóny, Basileji III, problémech finančního systému a přijímání výjimečných opatření      
k podpoře bankovního systému eurozóny. 
 
War footing 
Válečný stav 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8698, p. 76 
Článek čerpá z myšlenek příspěvku Erika Leepera z Indianské univerzity, který byl přednesen na 
každoroční konferenci Federal Reserve Bank z Kansas City, jež se vždy koná v Jackson Hole ve 
Wyomingu. Vystoupení se týkalo vztahu měnové a fiskální politiky - zatímco centrální bankéři jsou 
nezávislí, fiskální alchymie je silně zpolitizovaná. V posledních letech se ale centrální bankéři             
k fiskální politice více přiblížili, a to zejména tím, že za čerstvě vytištěné peníze nakupují vládní 
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dluhopisy (kvantitativní uvolnění). Připomíná se situace za druhé světové války, kdy se v USA 
podařilo díky spolupráci vlády a Fed udržet válečnou ekonomiku v dobrém stavu. Otázkou je, zda by 
se nyní mohl znovu vrátit mechanismus válečných financí, aniž by došlo ke vzniku inflace nebo ztrátě 
nezávislosti centrální banky. 
 
Paul Marson 
Zbytečná bankovní daň : Evropská unie 
Euro, Sv. 2010, č. 36, s. 88 
Autor - investiční bankéř - polemizuje s navrhovaným zavedením evropské bankovní daně. Vidí ji 
jako politicky motivovaný krok k zajištění bezrizikovosti dluhové složky bankovního kapitálu, který 
nezabrání morálnímu hazardu ani další možné bankovní krizi. Navrhuje zvýšit objem bankovního 
kapitálu vystaveného riziku, zavést řízený krach bank jakékoliv velikosti, jako vzor uvádí postup 
Amerického fondu pro pojištění vkladů (FDIC). 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Christian Schlesiger ... [et al.] 
19 Gründe für Optimismus 
19 důvodů k optimismu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 30, S. 21-25 
Rekapitulace 19 odvětví a oblastí, v nichž Německo dosahuje světového prvenství nebo disponuje 
potenciálem dostat se na vrchol. Hlavní pozici zaujímá průmysl zelených technologií, který 
zaměstnává 1,2 mil. lidí (více než automobilový průmysl). Dalším výrazným pozitivem je značka 
"Made in Germany" a také logistika resp. kontralogistika. Významné je postavení Německa v oblasti 
veletrhů, je oblíbeným cílem/stanovištěm zahraničních koncernů i turistů. Disponuje efektivním 
systémem duálního vzdělávání a flexibilním pracovním trhem. Zmíněna je také sociální soudržnost: 
po znovusjednocení postupně vzrostla produktivita zemí bývalé NDR a jejich HDP by se během 10 let 
měl vyrovnávat některým starým německým zemím (na rozdíl od ČR, která po roce 1989 začínala na 
stejné úrovni jako země NDR a v porovnání s nimi v roce 1997 dosáhla její produktivita pouze           
41 procent). 
 
Victor Mallet 
A flagging recovery 
Oživení s vlajkoslávou 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37396 (24.8.2010), p. 5 
Euforie spojená s vítězstvím na fotbalovém mistrovství světa jako kdyby předznamenala konec recese 
v zemi, která v Evropě patřila mezi ty nejvíce postižené. Ještě dva měsíce před finále považovali 
investoři Španělsko za zemi, která je na pokraji státního bankrotu. Vláda posléze přistoupila                
k jednomu z nejúspornějších programů v eurozóně a bankám, které neprošly "zátěžovým testováním", 
byla poskytnuta pomoc státu. Reálná ekonomika se pomalu dostává od recese k oživení a objevují se 
opatrné náznaky obnovení důvěry finančních trhů. Obavy z návratu recese však stále přetrvávají. 
 
Tomáš Čihula 
Ať zadavatel řekne proč : veřejné zakázky 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 36, s. 58-59 
K možnosti uchazeče o veřejnou zakázku napadnout rozhodnutí zadavatele. Příspěvek seznamuje         
s případem Uniplex a s rozsudkem Evropského soudního dvora v této věci, který se týká počátku běhu 
lhůt pro podání odvolání, resp. návrhu na přezkum úkonů zadavatele. 
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Georg Weishaupt 
Deutsches Solarparadies ist teuer erkauft 
Německý solární ráj je draze vykoupen 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 166 (30.8.2010), S. 22-23 
Podle odhadů přijde podpora solárních zařízení v Německu do konce roku 2011 na 120 mld. eur a 
následně půjde k tíži spotřebitelů; provozovatelé solárních zařízení obdrží za každou kWh v průměru 
0,31 eur, zatímco na burze 1 kWh stojí cca 0,05 eur (rozdíl se přenáší na zákazníky). Příspěvek se 
zabývá i vhodností dalšího zakládání a provozování solárních parků v Německu z geografického 
hlediska - zatímco v Německu vyprodukuje solární modul 983 kWh ročně, ve Francii je to 1400 kWh 
a ve Španělsku dokonce 1440 kWh. V tabulce přehled úhrad vázaných na produkci solární energie ve 
Francii, Itálii, Španělsku a Řecku. 
 
S. Smirnov 
Faktory cikličeskoj ujazvimosti rossijskoj ekonomiki 
Faktory cyklické zranitelnosti ruské ekonomiky 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 6, s. 44-68 
Z analýzy závažnosti poklesu HDP ve 25 největších zemích světa v době krize v letech 2008-2009 
vyplývá, že ruská ekonomika patřila mezi ty nejzranitelnější. V příspěvku se dokazuje, že nestabilita 
ruského hospodářství není způsobena "závislostí na ropě" nebo vysokou otevřeností vůči světovému 
obchodu nebo kapitálovým tokům. Cyklická slabost ruské ekonomiky má svůj původ zejména v nízké 
kvalitě jejích institucí, předkrizovém přehřátí (což bylo markantní především ve spotřebitelské 
poptávce) a také v zastaralém přístupu k řízení zásob. - Pozn. 
 
Dominik Orfánus 
Hasenie vody 
Trend, Sv. 2010, č. 30, s. 34-35 
(Ztrátová) cenotvorba vodárenských společností v SR v kontextu s problematikou spolufinancování 
velkých vodárenských projektů dotovaných z EU. 
 
Josef Pravec 
Inventura koaličních slibů : reformy 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 35, s. 32-34 
Co slíbily a co skutečně plní strany vládní koalice v oblasti úspor, daní, důchodů, korupce, 
zdravotnictví, školství, podnikání, energetiky apod. 
 
Martin Feldkircher, Reiner Martin and Julia Wörz 
Measuring competition in CESEE : stylized facts and determinants across countries and sectors 
Měření konkurence v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy : stylizované údaje a 
determinanty napříč zeměmi a odvětvími 
Focus on European economic integration, Vol. 2010, No. 3, p. 38-62 
Příspěvek zkoumá ukazatele konkurence příznačné pro 27 odvětví ve třinácti zemích střední, východní 
a jihovýchodní Evropy a přináší mezinárodní a mezisektorový přehled odlišností v hlavních 
ukazatelích úrovně konkurence (ziskové rozpětí, míra koncentrace) za období 1999-2007. Měření 
soutěže, její vývoj a relativní změny ukazatelů míry konkurenceschopnosti; empirické zjištění 
hlavních determinantů intenzity konkurence; analýza výsledků. - Pozn. 
 
European Central Bank 
Oil prices - their determinants and impact on euro area inflation and the macroeconomy 
Ceny ropy - jejich determinanty a dopad na inflaci v eurozóně a makroekonomiku 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2010, No. 8, p. 75-92 
Vzhledem k vysokým a nestálým cenám ropy v posledním desetiletí podává článek přehled o vývoji 
cen ropy a jejich dopadu na makroekonomiku eurozóny. Ropné šoky ovlivnily hospodářskou činnost 
zejména z hlediska obchodu a poptávky a nabídky. Dopad na inflaci je posuzován na základě 
stylizovaného rámce, který rozlišuje přímé a nepřímé efekty prvo- a druhořadého rázu. - Pozn. 
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Lubomír Chaloupka 
Přinesou PPP úspory? : makroekonomika 
Euro, Sv. 2010, č. 35, s. 66-67 
Autor zvažuje partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jako vhodné řešení financování 
projektů v období státního deficitu a zadlužení. Analyzuje zápory a rizika vyplývající z PPP, i ve 
srovnání s klasickými veřejnými zakázkami. Dále se věnuje dopadu novely zákona o veřejných 
zakázkách na koncese a rozebírá rizika PPP pro veřejné finance. PPP jako transparentní a účinný 
nástroj k zavádění moderních a mezinárodně akceptovatelných postupů do domácích veřejných 
výběrových řízení. 
 
Jesús Crespo Cuaresma, Martin Feldkircher, Peter Mayerhofer 
Regional convergence in Europe and the role of urban agglomerations 
Regionální sbližování v Evropě a úloha městských aglomerací 
Focus on European economic integration, Vol. 2010, No. 3, p. 63-78 
Studie posuzuje úlohu městských aglomerací jako činitele hospodářského růstu v Evropě na základě 
kvantifikace efektu přelévání hospodářského růstu měst na sousedící regiony a empirické analýzy 
růstu měst jako determinantu příjmové dynamiky na regionální úrovni. Prostřednictvím prostorových 
regresních modelů zkoumá ekonomické indikátory 62 velkých evropských měst a data za 14 odvětví   
v letech 1995 a 2007. Výsledky ukazují, že dynamika hospodářství městských aglomerací má 
významnou úlohu v objasnění odlišností růstu příjmu na jednoho obyvatele v regionech západní           
i východní Evropy. - Pozn. 
 
Michael Reid 
So near and yet so far : a special report on Latin America 
Tak blízko a přece tak daleko : zvláštní zpráva o Latinské Americe 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8699, centr. sect. (18 p.) 
Hospodářskopolitický přehled o Jižní Americe se zaměřuje na hospodářské reformy, otázku 
efektivnosti, konjunkturu komodit, společenský rozvoj, veřejné výdaje, demokracii v latinskoamerickém 
stylu aj. -- K problematice viz i článek na s. 12 Nobody's backyard: The United States and Latin 
America, který vyšel česky v čas. Ekonom č. 37, 2010, na s. 48-49 pod názvem Již žádné druhé 
housle. 
 
The odd decouple : the world economy 
Záhadné rozpojení : světová ekonomika 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8698, p. 69-70 
Analýza toho, proč se hospodářství některých vyspělých zemí rozvíjí lépe než americká ekonomika.   
K vysvětlení tohoto jevu se objevila řada různých teorií zahrnujících rozdíly ve fiskální politice, kurzy 
a úroveň zadlužení, většina z nich však neodpovídá skutečnosti. 
 
Paolo Tumminelli 
Tumminellis Designkritik 
Tumminelliho kritika designu 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 173 (8.9.2010), S. 22 
K plánovanému zavedení přenosné SPZ v Německu, která nemá být dárkem státu pro řidiče, ale spíše 
pro automobilový průmysl, který se rok po šrotovném začíná potýkat s poklesem prodejů. Rozdíly 
mezi jednoduchým a perfektním systémem přenosné SPZ již fungujícím ve Švýcarsku a dvoudílné 
německé SPZ (bude použitelná pro max. tři automobily). 
 
Karel Marek 
Veřejné zakázky 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 7, příl. (18 s.) 
Praktická příručka seznamuje s členěním zákona o veřejných zakázkách a s jednotlivými jeho 
ustanoveními, která se týkají např. zadavatelů a dodavatelů, zakázek malého rozsahu, zadávacího a 
jednacího řízení, předběžného oznámení, kvalifikace dodavatelů, zadávací dokumentace, výjimek ze 
zadávání aj. Doplněno některými rozsudky ESD. - Pozn. 
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von Tobias Kaiser 
Warum Deutschland plötzlich derart stark ist 
Proč je Německo náhle tak silné 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 30, S. 14-15 
Shrnutí charakteristických znaků znovuoživeného "obchodního modelu" Německa, jehož ekonomika   
v roce 2009 prodělala nejhlubší propad od konce druhé světové války. Výrazné a úspěšné etablování 
německého průmyslu a exportu v Číně, výhody úplné absence některých hospodářských problémů a 
excesů dlouhodoběji zatěžujících sousední země (bubliny na trhu nemovitostí, výrazné zadlužení 
spotřebitelů). - Přetištěno z Die Welt, Berlín, ze 17. července 2010. 
 

Informatika. Počítače 
 
A virtual counter-revolution : the future of the internet 
Virtuální kontrarevoluce : budoucnost internetu 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8698, p. 65-67 
Patnáct let poté, co se předvedl jako globální, sjednocující síť, vstupuje internet do své druhé fáze: 
hrozí mu balkanizace a ovlivňují jej tři samostatné, ale propojené síly: státy stále více uplatňují svou 
moc; velké IT firmy budují svá vlastní digitální území; vlastníci sítě zavádějí na internetu rychlejší a 
pomalejší dráhy. -- Viz i článek na s. 13 The web's new walls, který vyšel v českém překladu v čas. 
Ekonom č. 37, 2010, na s. 44-45 pod názvem Na webu se staví nové ploty. 
 
Vladimír Smejkal 
Datové schránky po roce 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 7, s. 4-13 
Ohlédnutí za ročním fungováním datových schránek (zákon č. 300/2008 Sb., s účinností od 1.7.2009). 
Stručně k počátkům používání datových schránek, k některým výhradám vůči datovým schránkám,    
k cílům zákona a k jejich naplnění. Podrobněji např. k problematice právního postavení datových 
schránek, k doručování prostřednictvím datových schránek, k doložkám právní moci, k vzájemnému 
dodávání dokumentů soukromoprávních osob, k dlouhodobému uchovávání doručených dokumentů 
apod. - Pozn. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Ivona Klabouchová 
Dovoz bez papírů : elektronizace celního řízení 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 34, s. 60-61 
K další etapě elektronizace celního řízení - zavedení e-Dovozu (postupně od 1. listopadu 2010). 
Podrobněji ke změnám v komunikaci a v technologii (pro firmy i celníky) a k postupu dovozců 
(běžnému a zjednodušenému). 
 
Arnošt Böhm, Kristýna Tůmová 
Pojištění vývozních úvěrů v současné ekonomické situaci 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 13, (2010) č. 3, s. 72-82 
Financování a pojišťování vývozu se státní podporou (pravidla státní podpory financování a 
pojišťování vývozních úvěrů), komerční úvěrové pojištění, současná insolventnost a systém úvěrového 
pojištění. 
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European Central Bank 
Recent developments in global and euro area trade 
Poslední vývoj v globálním obchodě a obchodě eurozóny 
Monthly bulletin [European Central Bank], Vol. 2010, No. 8, p. 93-107 
V důsledku globálního ekonomického poklesu v letech 2008-09 došlo k bezprecedentnímu zmenšení 
objemu světového obchodu. V příspěvku se rozebírají faktory, které k tomu vedly, a upozorňuje se na 
počátek oživení mezinárodního obchodu v druhé polovině r. 2009. - Pozn. 
 
von Werner Mussler 
Scheinheilig 
Licoměrný [eurokomisař Rehn] 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 35, S. 8-9 
V obhajobě postoje slovenské vlády, která odmítla úvěrovou pomoc Řecku, je mj. zmíněn i fakt, že 
Evropská komise coby strážkyně Evropských smluv vlastně nemůže proti Slovensku nijak zakročit -    
k balíku pomoci totiž neexistuje právní podklad. - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Frankfurt n. M., ze 13. srpna 2010. 
 
Nauro F. Campos and Yuko Kinoshita 
Structural reforms, financial liberalization, and foreign direct investment 
Strukturální reformy, finanční liberalizace a přímé zahraniční investice 
IMF staff papers, Vol. 57, (2010) No. 2, p. 326-365 
Studie zkoumá determinanty přílivu přímých zahraničních investic se zaměřením na spojitost mezi 
PZI a strukturálními reformami za využití panelu dat z 19 zemí Latinské Ameriky a z 25 evropských a 
asijských tranzitivních ekonomik z období let 1989-2004. Zaměřuje se na porovnatelné ukazatele 
strukturálních reforem (privatizace, liberalizace obchodu, reformy finančního trhu), modelovým 
způsobem testuje determinanty mezinárodních PZI, formuluje hypotézy, předkládá a analyzuje 
výsledky. Dokládá robustní empirickou relaci mezi strukturálními reformami a PZI; jednou                 
z nejvýznamnějších hnacích sil jsou reformy finančního trhu a finanční liberalizace. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Zur Problematik makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-Raum = On the problems of 
macroeconomic imbalances in the euro area 
K problémům makroekonomické nerovnováhy v eurozóně 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 7, S. 17-40 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 7, p. 17-38 
Postupné budování makroekonomické nerovnováhy v některých zemích eurozóny (vysoké deficity 
běžného účtu); celosvětová finanční a hospodářská krize odhalila tyto problémy zejména v zemích na 
geografickém okraji eurozóny (Španělsko, Irsko, Portugalsko, Řecko). Studie přináší přehled vývoje 
zůstatku běžného účtu v eurozóně od roku 1999, analyzuje příčiny neudržitelného vývoje běžných 
účtů uvedených zemí, hledá strukturální a cyklické důvody tohoto vývoje v zemích s deficitem              
i s přebytkem běžných účtů. Zvažuje nutnost symetrických či asymetrických úprav hospodářské 
politiky zemí eurozóny k dosažení makroekonomické rovnováhy. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Arbeitskreis Externe Unternehmensrechnung (AKEU) der Schmalenbach -Gesellschaft für 
Betriebswirtschaft e.V. 
Finanzkommunikation mit XBRL 
Finanční komunikace prostřednictvím XBRL 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 27-28, S. 1472-1479 
XBRL, eXtensible Business Reporting Language; úvaha o možném zavedení XBRL na podnikové 
úrovni v EU (americký burzovní dozor SEC již rozhodl o využití XBRL při zveřejňování finančních 
zpráv). Využití technologie XBRL při standardizované výměně a při elektronickém zveřejňování 
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účetních dat. Přehled výhod a nevýhod implementace XBRL v rámci podnikové finanční komunikace. 
Rozbor aktuálních nedostatků v oblasti komunikace na finančních trzích. Dosavadní vývoj a současný 
stav aplikace XBRL, proces implementace, dosavadní možnosti/oblasti využití XBRL (daňová 
deklarace, účetnictví, podání na burzu, bankovní dozor). Význam XBRL pro eReporting. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Petr Gola 
Důchodový věk v zemích OECD 
Národní pojištění, Sv. 41, (2010) č. 7, s. 13-15 
Tabulka s údaji o důchodovém věku v jednotlivých zemích OECD, doplněná komentářem. 
 
Bernhard Lindgens 
Gut gelaunt in die Rente 
Do důchodu v dobré náladě 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 172 (7.9.2010), S. 18 
Podnikové důchodové zabezpečení bylo v Německu coby druhý důchodový pilíř založeno před 35 lety 
a vzhledem k prognóze snižujících se důchodů získává na významu a atraktivitě i v malých podnicích, 
z právního hlediska je však komplikované. Režim odvodů a daní u příspěvků na podnikový důchod 
(zaměstnanec/zaměstnavatel), jednorázová výplata důchodu, výplata důchodu pozůstalým, kontinuita 
podnikového důchodu v případě výpovědi/nezaměstnanosti/změny zaměstnavatele. 
 
Petr Gola 
Jak se mění důchodové systémy ve světě? 
Národní pojištění, Sv. 41, (2010) č. 8-9, s. 19-20 
K vlivu demografického vývoje na důchodový systém ve vyspělých státech. Z přehledu vyplývá, že 
penzi nejdéle pobírají Francouzi, že v zemích OECD je nejnižší porodnost a že roste význam vlastního 
spoření na penzi. Část příspěvku je věnována trendům v německém důchodovém systému. 
 
Martin Holub 
Rozhodnutí Ústavního soudu nemusí nutně znamenat dramatický zásah do důchodového 
systému 
Fórum sociální politiky, Sv. 4, (2010) č. 4, s. 16-20 
K rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23.3.2010 o zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
pojištění, které postavilo Ministerstvo práce a sociálních věcí před nutnost učinit změny v důchodovém 
systému ČR do 30.9.2011. Článek představuje jedno (ne však jediné) modelové řešení vzniklé situace. 
Autor v úvodu seznamuje s výpočtem výše důchodu v platném znění zákona č. 155/1995 Sb., uvádí 
argumenty MPSV a předkládá stanovisko ÚS. Dále se věnuje možnostem parametrických úprav 
stávajícího systému. 
 
Christian Rieckhoff, Ulrike Gerber, Stefan Dittrich 
Statistische Auswertung der Riester-Förderung : Perspektiven der Annäherung 
unterschiedlicher methodischer Konzepte 
Statistické zhodnocení Riesterovy podpory : perspektivy přibližování metodických konceptů 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 7, S. 653-663 
Doplňkové důchodové zabezpečení se státní podporou v Německu; porovnání koncepcí hodnocení 
Riesterova důchodu provedeného Spolkovým statistickým úřadem a ZfA (Ústředí pro příplatky           
k penzijnímu připojištění zaměstnanců), prezentace vyhodnocených údajů získaných za období 2002-
2005/2006. Rekapitulace podmínek nároku na Riesterovu podporu. Analýza příjmové struktury 
zaměstnanců s/bez Riesterovy podpory. - Pozn. 
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Petr Gola 
Státní penze v Německu klesá 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále [PaM], Sv. 5, (2010) č. 9, s. 83-84 
Trendy ve výši státních důchodů (mužů a žen) v Německu. Průměrný dosahovaný důchod, 
znevýhodnění předčasných důchodů. 
 
Jana Rychtářová 
Systém sociálního zabezpečení v EU - Polsko 
Národní pojištění, Sv. 41, (2010) č. 8-9, s. 15-18 
Stručně o systému sociálního zabezpečení v Polsku, podrobněji pak o výši pojistného a o důchodech 
(starobních, invalidních, pozůstalostních aj.). 
 
Sara Fernández-López ... [et al.] 
What are the driving forces of individuals' retirement savings? 
Jaké jsou faktory ovlivňující spoření na důchod jednotlivců? 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 3, p. 226-251 
Empirická analýza faktorů ovlivňujících individuální spoření na důchod v Evropě a možných 
výrazných odlišností tohoto chování dle vzorku osmi evropských států (Francie, Německo, Itálie, 
Nizozemsko, Polsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie). Autoři nejprve zvažují možné faktory 
(věk, vzdělání a finanční gramotnost, velikost rodiny, příjem a postavení v zaměstnání, spořicí návyky, 
pohlaví, domovská země), formulují hypotézy a seznamují s metodologií. Následně předkládají 
výsledky empirické analýzy a shrnují nejvýznamnější závěry. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Jaromír Císař 
Příspěvek na nájemné : asociální a drahý 
Listy, Sv. 40, (2010) č. 4, s. 30-33 
Kritické zamyšlení nad vývojem bytové politiky a deregulace nájemného v ČR. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Bad circulation 
Špatný oběh 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8697, p. 60 
V článku se rozebírají příčiny toho, že i přes hospodářské oživení zůstává míra nezaměstnanosti          
v USA vysoká. Někteří ekonomové mají za to, že v pozadí jsou i jiné bariéry než slabá poptávka, a 
hovoří o strukturálních příčinách. V této souvislosti je zmíněna studie Federální rezervní banky ze San 
Franciska a zpráva MMF. -- Viz i článek na s. 9-10 nazvaný A stickier problem: joblessness in 
America. 
 
Eva May-Strobl, Ljuba Haunschild, Florian Burg 
Der Beschäftigungsbeitrag mittelständischer Unternehmen : eine sektorale Analyse auf Basis des 
Umsatzsteuerpanels 
Příspěvek k zaměstnanosti středních podniků : odvětvová analýza na bázi panelu DPH 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 8, S. 745-753 
Přínos malých a středních podniků v Německu k zaměstnanosti, časový a informační záběr panelu 
DPH. Metodika šetření; analýza dynamiky trhu práce (job-turnover). Definice ke vstupům a výstupům 
na panelu (např. nově vydaná daňová čísla podnikům přináší nová pracovní místa, příp. reorganizace 
podniku vede ke ztrátě pracovních míst). Zaměstnanost podle typů podniků, odvětvové příslušnosti. 
Výsledky statistického šetření z let 2001-2005 z hlediska výrobního sektoru, distribuce, služeb 
podniků, zvláštních služeb. - Pozn. 
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Detlef Grimm 
Raumtemperaturen am Arbeitsplatz 
Teploty v prostorách pracoviště 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 29, S. 1588-1589 
Ochrana bezpečnosti a zdraví zaměstnanců v Německu; doporučené a ne/vhodné teploty v pracovních 
prostorách. - Pozn. 
 
Deutsche Bundesbank 
Verordnung über die Laufbahnen der Bundesbankbeamtinnen und Bundesbankbeamten 
(Bundesbanklaufbahnverordnung - BBankLV) : vom 6. August 2010 
Nařízení o profesních kariérách úřednic a úředníků Bundesbanky (nařízení o státní profesní 
kariéře v Bundesbance - BBankLV) : ze 6. srpna 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 42, S. 1142-1143 
Nařízení o profesních kariérách úřednic a úředníků Bundesbanky v Německu ze 6. srpna 2010 
upravuje problematiku zaměstnávání v Bundesbance. 
 
Zuzana Panczaková 
Volnost se cení nad zlato : zaměstnanecké benefity 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 35, s. 54-55 
O změnách a omezeních v oblasti zaměstnaneckých výhod v důsledku krize v ČR. Doplněno 
přehledem nejčastějších a nejžádanějších benefitů ve světě. 
 
 
Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 10/2010  
Vysílání zaměstnanců na práci v EU - nové nařízení vlády. Nevyčerpaná loňská dovolená - pozor  na 
1. listopad! Omezená podpůrčí doba nemocenského pracujících důchodců. Odvolání zaměstnance 
z funkce vedoucího místa. Výpověď hrozí i na mateřské dovolené. Kontroly zaměstnavatelů 
[pravomoci jednotlivých kontrolních orgánů, kontroly celních úřadů bez místního omezení atd.]. 
Nakládání s osobními údaji zaměstnanců. Zálohy na zahraniční pracovní cesty. Důchodové pojištění 
v EU. Zdravotní pojištění v EU. 
 

Právo 
 
Bert Losse ... [et al.] 
Letzter Ausweg : private Schulden 
Poslední východisko : soukromé dluhy 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 31, S. 18-24 
Spotřeba na dluh v Německu. Problematika osobních bankrotů a vliv miliónu předlužených 
německých domácností na ekonomiku. Schufa. Stimulace zadluženosti nízkou úrokovou politikou. 
 
Luboš Dörfl 
Oddlužení 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 8, s. 4-9 
K problematice oddlužení (dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení). Kdy 
přichází v úvahu možnost podat návrh na povolení oddlužení, hodnota plnění (doplněno jednoduchým 
příkladem kontrolního výpočtu), výše splátek, oddlužení manželů, podání návrhu na povolení 
oddlužení, náležitosti insolvenčního návrhu, situace po podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení 
apod. - Pozn. 
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Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Jurisprudence,  2010,  roč.  19,  č.  4 
 
Promlčecí lhůta u žádostí o vyplácení zvláštních příplatků za odsloužená léta: žádost o rozhodnutí        
o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof - Rakousko. Friedrich G. Barth v. Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung.  
rozsudek ESD (čtvrtý senát) z 15.4.2010 C-542/08 
 
 
Jurisprudence,  2010,  roč.  19,  č.  4 
 
Náklady na dopravu zboží od spotřebitele v případě, že uplatní své právo odstoupit od smlouvy 
uzavřené na dálku: žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof - Německo. 
Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH v. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV.  
rozsudek ESD (čtvrtý senát) z 15.4.2010 C-511/08 
 
 
Daně a finance,  2010,  roč.  18,  č.  7 
 
Volné poskytování služeb a volný pohyb kapitálu : zdanění obdržených úroků. Evropská komise v. 
Portugalská republika a Litevská republika. 
rozsudek ESD (první senát) ze 17.6.2010 C-105/08 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  3 
 
Státní podpora : kasační opravný prostředek : řízení o žalobě na neplatnost (čl. 263 SFEU), řízení         
o opravném prostředku (čl. 56 Statutu). Sniace SA v. Komise Evropských společenství, Rakouská 
republika, Lenzing Fibers GmbH (původně Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), spolková země 
Burgendlandsko.  
rozsudek ESD (první senát) z 22.11.2007 C-260/05 P 
 
 
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)       
 
 

Účetnictví 
 
Eva Hýblová 
Komponentní odpisování 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 9, s. 55-59 
K metodě komponentního odpisování, která má přispět k věrnému a pravdivému zobrazení majetku     
v účetnictví a kterou (od 1. ledna 2010) umožňuje používat novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. Autorka 
objasňuje, co podléhá komponentnímu odpisování, co je komponenta a jak se odpisuje. Dále k výměně 
komponenty, k účtování komponentního odpisování, k prvnímu použití metody komponentního 
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odpisování a k rovnoměrnému odpisování. Připojen daňový pohled na problematiku a přehled 
výhod/nevýhod komponentního odpisování. Doplněno příklady. - Pozn. 
 
Robert Mládek 
Účtová osnova "podle IFRS" 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 9, s. 20-28 
Autor v úvodu upozorňuje, že IFRS nepředepisují žádnou specifickou účtovou strukturu (účtovou 
osnovu, postupy účtování atd.). Přesto předkládá příklad účtové osnovy sestavené "podle IFRS", aby ji 
čtenář mohl porovnat s českou národní úpravou. - Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 10/2010  
Postup tvorby a použití rezerv. Pohledávky a závazky. Dotazy z praxe účetnictví (účtování o nepeněžním 
plnění, zaúčtování souboru movitých věcí, zaúčtování ztráty firmy). 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 19/2010  
Zákon o účetnictví - navrhované změny od 1.1.2011. Připravované změny zákona o DPH. 
Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (ČÚS č. 007). 
 
č. 20/2010  
Chystané změny zákona o daních z příjmů. Úroky z úvěru a půjček sjednané mezi spojenými osobami. 
Transferové ceny dle § 23 odst. 7 ZDP. Faktura na kompenzační poplatek za zboží, které nebylo 
dodáno. Paušál na auto bez uplatněného odpočtu DPH. Zvyšování kvalifikace zaměstnance - převzetí 
závazku. 
 
č. 21/2010  
Stálá provozovna v daních z příjmů. Oprava článku o rezervách [uveřejněného v č. 18/2010]. Operace 
s cennými papíry a podíly (ČÚS č. 008). 
 

Veřejná správa 
 
Stanislava Šimečková 
Majetkové účasti ÚSC na obchodních společnostech 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 9, s. 84-87 
Komentář k zákonným normám, které jsou ve vztahu k obchodním společnostem zakládaným 
územními samosprávnými celky tj. kraji a obcemi (za účelem zajišťování veřejných služeb 
prostřednictvím vlastní a.s. či s.r.o.). Založení právnických osob obcí/krajem, zástupci obce/kraje        
v orgánech právnických osob založených obcí/krajem. 
 
Pavel Bláha 
Příspěvek k objektivitě, odbornosti a kvalitě interního auditu ve veřejné správě v teorii i praxi 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 8, (2010) č. 8, s. 17-25 
Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu (IA), definice IA a její úprava v zákoně 
o finanční kontrole ve veřejné správě, etika interního auditu, IA v subjektech veřejné správy a jeho 
kvalita, kvalita a distribuce zpráv, příklady testů interního auditu atd. 
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A. Jakovlev ... [et al.] 
Sistema goszakupok: na puti k novomu kačestvu 
Systém státních zakázek: na cestě k nové kvalitě 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 6, s. 88-107 
Analýza výsledků zavedení zákona o státních zakázkách v Rusku ze dne 21. června 2005 (zákon č. 94-
FZ), hlavní problémy s jeho uplatňováním, směry rozvoje systému státních zakázek v RF. - Pozn. --     
K problematice viz i další článek v tomto čísle čas. na s. 108-117. 
 
Pavel Rieger, Pavel Mates 
Zákon o základních registrech - přínos k rozvoji e-governmentu 
Správní právo, Sv. 43, (2010) č. 5, s. 295-313 
Článek vysvětluje hlavní principy nové právní úpravy sdílení dat, kterou přinesl zákon č. 111/2009 
Sb., o základních registrech. Pro každý ze čtyř základních registrů (Registr obyvatel, Registr osob, 
Registr územní identifikace, Registr práv a povinností) je uveden výčet referenčních údajů sdílených     
s ostatními informačními systémy. Také jsou popsány postupy pro poskytování dat z příslušného 
registru a organizačně technické prostředky pro ochranu osobních údajů v základních registrech. - 
Pozn. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Sommer 2010 : Öffentliche Finanzen = The current 
economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace v Německu v létě 2010 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 8, S. 61-72 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 8, p. 61-72 
Analýza vývoje veřejných rozpočtů a stavu veřejných financí Německa ve druhém čtvrtletí roku 2010 
s výhledem do budoucna na úrovni spolkového státu a spolkových zemí. Podstatný schodek příjmů 
rozpočtů v důsledku snižování daní v roce 2010; daňové příjmy a jejich odhad na rok 2010. Rozpočet 
spolkového státu a jeho deficit; koncept rozpočtu na rok 2011; finanční plán do roku 2014. Deficity 
rozpočtů spolkových zemí. Vývoj zákonného penzijního pojištění, hospodaření Spolkové agentury 
práce. - Pozn. 
 
Thomas Ludwig 
EU-Kommission stellt Briten-Rabatt in Frage 
Evropská komise zpochybňuje úlevu v příspěvcích do rozpočtu EU pro Brity 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 171 (6.9.2010), S. 20 
EU útočí na zvláštní výsadu, která byla Velké Británii přiznána v roce 1984 s ohledem na menší 
agrární průmysl než v ostatních zemích (a proto možnost nižšího čerpání agrárních pomocí). Úleva, 
která činí 66 procent čistého příspěvku země do rozpočtu EU, už podle rozpočtového komisaře EU 
ztratila své opodstatnění, neboť se změnila struktura rozpočtu EU a od 80. let také v Británii výrazně 
vzrostl příjem na hlavu. 
 
Dana Heide 
Europa spart sich gesund 
Evropa se uzdravuje šetřením 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 29, S. 36-37 
Přehled "dietních" programů na ozdravení státních rozpočtů v Německu, Francii, Velké Británii, 
PIGS, USA a Japonsku (nové zdroje příjmů, oblasti s cíleným omezením výdajů). 
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Karel Zaoral 
Evropská dluhová unie : makroekonomika 
Euro, Sv. 2010, č. 38, s. 48-49 
Příspěvek mapuje státní dluhy členských států EU, trendy v zadlužování, rozebírá (rozumné) tempo 
plánovaného snižování zadlužení a potenciální úspěšnost úsporných opatření vlád ve vztahu k snižování 
veřejného dluhu. V mapce je přehledně znázorněno zadlužení členských zemí EU, Chorvatska, 
Islandu, Norska, Švýcarska a Turecka k HDP v roce 2009 a jejich celkový dluh k tomuto roku v mld. 
eur. 
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2010 
(ERP-Wirtschaftsplangesetz 2010) : vom 18. August 2010 
Zákon o sestavení hospodářského plánu pro zvláštní fondy ERP na rok 2010 (ERP-zákon            
o hospodářském plánu 2010) : z 18. srpna 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 45, S. 1199-1213 
Znění zákona o sestavení hospodářského plánu pro zvláštní fondy Evropského rozvojového programu 
(ERP) v Německu na rok 2010. 
 
Pavol Kubík, Branislav Sobinkovič 
Obecný problém : verejné financie samosprávy 
Trend, Sv. 2010, č. 28, s. 14-15 
Komentář k důvodům poklesu daňových příjmů slovenských měst a obcí v roce 2010, dopady zákona 
o sociálních službách na hospodaření obcí; neúnosná zátěž kofinancování projektů dotovaných             
z eurofondů. 
 
Ján Záborský, Jana Morháčová, Pavol Kubík 
Plátanie verejných financií 
Trend, Sv. 2010, č. 34, s. 10-11 
Sanace veřejných rozpočtů SR, komentář k probíhajícím a připravovaným změnám v daních a 
odvodech. Zdražování práce, vyšší daň pro bohaté, zavedení povinné úhrady sociálního/zdravotního 
pojištění z příjmů na dohodu, zdanění kapitálových příjmů. Rekapitulace záchranného balíčku. 
 
Miroslav Mocek 
Rozpočtový proces na příkladu Pardubického kraje 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 17, s. i-vii 
Rozpočtový proces samosprávného kraje. Sestavení a schválení rozpočtu. Plnění a kontrola rozpočtu. 
Sestavení a schválení závěrečného účtu. Rozpočtový proces na příkladu Pardubického kraje. 
Vyhodnocení získaných poznatků a návrhy možných úprav do budoucna. - Pozn. 
 
Linda Gauss, Simone Scharfe 
Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes 2009 im Zeichen der Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise 
Zadlužení souhrnného veřejného rozpočtu v roce 2009 ve znamení krize finančního trhu a 
hospodářské krize 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 8, S. 754-764 
Příspěvek informuje o zadluženosti všech veřejných rozpočtů (spolkového státu, spolkových zemí a 
obcí) v roce 2009 v Německu ve srovnání s rokem 2008. Věnuje se také vývoji zadluženosti členských 
států EU v období let 2001-2009. - Pozn. 
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Berthold U. Wigger ... [et al.] 
Staatliche Anreize für private Bildungsinvestitionen : Effizienzanalyse, internationale Trends, 
Reformmöglichkeiten 
Státní stimuly soukromých investic do vzdělání : analýza efektivnosti, mezinárodní trendy, 
možnosti reforem 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2010, Nr. 8, S. 77-89 
Příspěvek vychází z expertizy provedené z pověření Spolkového ministerstva financí a ukazuje, že 
směsice soukromého a státního financování je pro přístup a účast na vzdělávání rozhodující v každé 
fázi života. Význam zvýšení efektivity státních výdajů na vzdělávání v době napjatých veřejných 
rozpočtů. Přehled státních (přímých/nepřímých) stimulů soukromých investic do vzdělání, analýza 
efektivity, interakce soukromého a státního vzdělávání. Strategie státem financovaného vzdělávání. 
Rozbor struktury financování vzdělávání: v Německu postrádá státní investice do vzdělání "předškolní 
věk" a soukromé investice chybí v terciárním vzdělávání. Pozice Německa z pohledu OECD; navýšení 
výdajů na vzdělání a výzkum v Německu je plánováno na 10 % HDP do roku 2015. 
 
Eduard Komárek 
Územní rozpočty a státní závěrečný účet. (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 9, s. 15-19 
Územní rozpočty (v roce 2009), sledování a kontrola naplňování schválených územních rozpočtů, 
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Postup při vyúčtování dotací, postup kontroly na 
úrovni kraje. Vypořádání dotace na úrovni obce. Povinné přílohy státního závěrečného účtu. 
Vyhodnocení rozpočtového roku 2009; význam postavení obecních rozpočtů. Vývoj příjmů z titulu 
sdílených daní před/v roce 2009. Daň z nemovitostí, možnost navýšení tohoto výlučně obecního 
daňového příjmu. Dosažené/rozpočtované příjmy územních rozpočtů; rozpočtované výdaje, schodek 
rozpočtovaného hospodaření krajů. 
 
Bundesministerium des Auswärtigen 
Verordnung über die Gewährung von Auslandszuchlägen (Auslandszuchlagsverordnung - 
AuslZuschlV) : vom 17. August 2010 
Nařízení o poskytování zahraničních příspěvků (Nařízení o zahraničních příspěvcích - 
AuslZuschlV) : ze 17. srpna 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 44, S. 1177-1185 
Nařízení o poskytování zahraničních příspěvků ze 17.8.2010 obsahuje článek týkající se 
vyměřovacího základu pro zahraniční příspěvek a přiřazení pracovišť s německým zastoupením           
v zahraničí k tzv. "zónám" (seznam pracovišť jednotlivých zemí je uveden v příloze 1 a 2). Zahraniční 
příspěvky podle zákona o platech státních zaměstnanců s ohledem na podmínky, ve kterých se 
pracoviště nachází; zvýšené zahraniční dotace. 
 
Thomas Moutos and Christos Tsitsikas 
Whither public interest : the case of Greece's public finance 
Kde je veřejný zájem : případ řeckých veřejných financí 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 2, p. 170-206 
Studie hledá důvody a analyzuje vývoj zhoršujícího se stavu veřejných financí, nárůstu státního dluhu 
a podrývání veřejných zájmů zájmy soukromými v Řecku v posledních třiceti letech. Nejprve shrnuje 
vývoj makroekonomických agregátů Řecka zhruba od roku 1980, kdy se v porovnání s dalšími 
zeměmi OECD zpomalil řecký hospodářský růst; dále zkoumá vlažné pokusy ze strany řeckých 
fiskálních úřadů o zpomalení nárůstu zadlužení v posledních dvou desetiletích a identifikuje čtyři 
faktory ovlivňující nárůst veřejného dluhu; podrobně samostatně analyzuje vládní výdaje a vládní 
příjmy a vliv jejich dynamiky na státní deficit (jeho zvyšování způsobil zejména neúměrný nárůst 
výdajů v 80. letech); na závěr zkoumá politickoekonomické faktory, ze kterých vyplývala struktura, 
vedení a výkonnost řeckého hospodářství v posledních desetiletích a hodnotí slučování soukromých a 
státních zájmů vedoucích k současné situaci. - Pozn. 
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Zdeňka Přibylová 
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů z pohledu účetní reformy veřejných 
financí 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 8, (2010) č. 9, s. 15-21 
K novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (zákon č. 477/2008 Sb.). Autorka 
poukazuje na některé jeho problematické oblasti týkající se peněžních fondů ÚSC a svazků obcí, 
obsahu rozpočtu, závěrečného účtu, správních deliktů, zřizování příspěvkových organizací, jejich 
změn a zrušení a finančního hospodaření PO. 
 

Zemědělství 
 
Don't starve thy neighbour : agriculture 
Nenechej svého souseda hladovět : zemědělství 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8699, p. 14-15 
K tématu vývoje cen obilí ve světě, otázka další potravinové krize. - Zkrácený překlad článku viz 
Informace Odborné knihovny MF č. 12/2010. -- K problematice viz i článek na s. 53-54 pod názvem 
Field events: wheat prices. 
 
Táňa Králová 
Sousto pro spekulanty : potraviny 
Euro, Sv. 2010, č. 38, s. 58-60 
Úvaha nad posilováním cen agrárních komodit v současnosti, aktivita evropských politiků pro 
zavedení regulace obchodu s deriváty, protože spekulacím s nimi je dávána za vinu deformace a 
rozkolísání trhu se zemědělskými komoditami. Situace na českém trhu, porovnání cen potravin            
v jednotlivých státech EU (v tabulce index úrovně cen potravin v roce 2009). Vyvozování důvodů pro 
velký rozptyl v cenách potravin v EU, možné změny cenotvorby, kritické hodnocení českého zákona   
o významné tržní síle. 
 
Peter Bielik ... [et al.] 
The returns to scale analysis in the basic industry enterprises in the Slovak Republic 
Analýza výnosů z rozsahu v podnicích zemědělské prvovýroby na Slovensku 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 56, (2010) No. 8, p. 359-367 
Empirická analýza výnosů z rozsahu v podnicích zemědělské prvovýroby v SR za roky 1999-2007, 
zjišťování vývojových trendů, problematika optimalizace vstupů a výstupů. Prostřednictvím DEA 
(data envelopment analysis) byla zjišťována technická efektivnost podniků. Nejpočetnější skupinou se 
ukázaly zemědělské podniky, které se nacházely v oblasti klesajících výnosů z rozsahu; to potvrzuje, 
že je u nich celkové využívání vstupů do značné míry nerentabilní, protože v porovnání se vstupy do 
výrobního procesu je dosahováno nižších výnosů. 
 
Matouš Lázňovský 
Zemědělci energetiky : zemědělství 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 35, s. 12-15 
Obsáhlejší materiál seznamuje se skutečností, že čeští zemědělci ve stále větší míře přebírají roli 
energetiků. O pěstování řepky, která je díky podpoře biopaliv spolehlivou a rentabilní plodinou,          
o výhledech využití biomasy, o rozvoji bioplynových stanic, o rostlinách cíleně pěstovaných na 
spalování (např. šťovík) apod. Doplněno číselnými údaji o ploše oseté řepkou a o vývoji cen pšenice, a 
také úvahou, za kolik bude chléb. -- K tématu viz komentář na s. 45 s názvem Zemědělce čekají 
energetické časy. 
 
 
 

33 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Životní prostředí 
 
Dieter Helm 
A carbon border tax can curb climate change 
Přeshraniční daň z uhlíku může potlačit změnu klimatu 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37407 (5.9.2010), p. 7 
K problematice snižování emisí kysličníku uhličitého. Nedostatky obchodování s emisními 
povolenkami. Návrh na zavedení přeshraniční daně z uhlíku, která by přihlížela k obsahu uhlíku          
v dovážených produktech. 
 
Sven Prange 
Deutsches Gold 
Německé zlato 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 138 (21.7.2010), S. 26-27 
Recyklace druhotných surovin v Německu; odpad se stal ceněným zbožím a v obchodování s ním jde 
o miliardy. Na podnět Evropské komise má být přepracován německý zákon o recyklaci odpadů, což 
přináší vážný sporný bod: co budou smět soukromé firmy a co stát. Obce a podniky totiž mají zatím 
trh pečlivě rozdělený, s prudkým nárůstem cen surovin však recyklovatelné zdroje získávají na 
významu a ekologická likvidace resp. recyklace např. elektronických zařízení a následná možnost 
prodeje získaného šrotu znamená pro komunální podniky v době napjatých obecních rozpočtů vítané a 
jisté přilepšení. Der Grüne Punkt, das Duale System, Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
 

Životní úroveň 
 
Urszula Sikorski, Birgit Kuchler 
Wie schätzen private Haushalte ihre finanzielle Situation ein? : Ergebnisse aus der Erhebung 
LEBEN IN EUROPA 2008 
Jak soukromé domácnosti hodnotí svou finanční situaci? : výsledky šetření "Leben in Europa 
2008" 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 7, S. 664-673 
Hodnocení finanční situace německých domácností. Finanční kapacita  německých domácností 
všeobecně a podle měsíčních příjmů. Zatížení domácností: náklady na bydlení, úvěry, nedoplatky atd. 
Finanční situace domácností s návratností příjmů za posledních 12 měsíců. Německé domácnosti ve 
srovnání s Evropou. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Defence spending in a time of austerity : the cost of weapons 
Výdaje na obranu v čase střídmosti : cena zbraní 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8697, p. 18-20 
K problematice nepřiměřeně vysokých cen zbraní a nutnosti snížit výdaje na ně v západních zemích. 
Podrobná analýza. 
 
Patrik Frk 
K novele zákona o obecně prospěšných společnostech 
Právo, Sv. 3, (2010) č. 3, s. 23-37 
Komentář k novele zákona o obecně prospěšných společnostech (s účinností od 1. ledna 2011). 
Podrobněji k zásadním změnám, které se týkají např. ředitele, správní a dozorčí rady, hospodaření a 
účetnictví obecně prospěšné společnosti, zápisu do obchodního rejstříku, přechodu práv a povinností 
jediného zakladatele atd. - Pozn. 
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Jindřiška Plesníková 
Kontrola hospodaření a činnost revizních komisí 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 9, s. 59-61 
Kontrola hospodaření občanských sdružení; práva/povinnosti revizní komise občanského sdružení. 
Technika provádění kontroly, intervaly kontrol. Roční kontrola čerpání rozpočtu, posouzení nově 
sestaveného rozpočtu. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
dri/ali/ang/hst/mbr/zel 
Der Steuerzahler begleicht die Krisenkosten 
Daňový poplatník zaplatí náklady na krizi 
Handelsblatt, 13.10.2010, Nr. 198, S. 16-17 
 
 
Zvyšování daní v důsledku finanční krize se stalo celoevropským trendem, Německa se to zatím 
netýká a tak profituje v daňové soutěži 

Došlo už i na sousední Rakousko, které po celé desetiletí daňovými reformami cíleně usilovalo o německé 
podnikatele a pendlery. Tyto časy jsou však už pryč, protože velká koalice začala ve Vídni 
projednávat zvyšování daní, které by mělo zvýšit příjmy o 1,4 mld. eur (což je 0,5 procent 
hospodářského výkonu). Pravděpodobně půjde o vyšší zdanění energií a zřejmě skončí i nanejvýš 
atraktivní skupinové zdanění pro koncernové centrály, které vychvalují především německé koncerny. 
Zvlášť výhodné možnosti odpisů v případě zahraničních ztrát sem přiváděly německé koncerny jako je 
Siemens, Beiersdorf či Henkel, které své východoevropské obchody seskupovaly do vídeňského 
holdingu. 

Stejně jako německou vládu před schválením úsporného balíku čekaly před rozhovory o daních i tu 
rakouskou významné zemské volby - podobně tomu bylo i v Maďarsku, kde se nyní  po komunálních 
volbách  bude rozhodovat o zvyšování daní. 

Hluboké díry ve státních pokladnách 

Obě země tak následují evropský trend k vyšším daním. Mimo Skandinávie způsobila  finanční a 
hospodářská krize nadměrné úbytky ve státních pokladnách snad ve všech zemích, a ty teď musí 
daňoví poplatníci dorovnávat. Čím větší deficit, tím více poroste DPH či maximální daňové sazby ve 
Španělsku, Portugalsku, Řecku a Rumunsku. Ve státech, kde byly státní finance méně zruinovány, se 
pozornost ministrů financí obrací na daně z minerálních olejů, daně z tabáku a alkoholu a také k rušení 
subvencí. 

Ze strany výrobců energie přichází kritika zvyšování energetických daní coby nejjednoduššího řešení, 
jak přijít k penězům. Pro rakouského ministra financí to není však tak zcela bez nebezpečí, protože 
doposud země profitovala z tankovacích turistů z Německa a z Itálie - využívali totiž cen benzínu 
nižších o 20 centů. 

Velmi pravděpodobné je zvýšení energetických daní také v Maďarsku, kde k němu přidají i zvýšení 
daní z tabáku a alkoholu. Ve Španělsku, v Portugalsku, v Rumunsku, v Řecku a na Baltu však už tyto 
„malé“ daně nepostačí k ujařmení vysokých deficitů. Ministři financí proto zvyšují hlavně příjmově 
vydatnou DPH - v Řecku už vzrostla z 19 na 23 procent, stejnou sazbu plánují v Portugalsku. 
V Rumunsku se DPH zvýšila z 19 na 24 procent, zatímco mzdy a důchody mají poklesnout. 
V Estonsku byla DPH zvýšena na 20 procent, v Litvě a v Lotyšsku na 21 procent. Tyto země dříve 
proslulé nízkými daněmi se kvůli sanaci rozpočtu uchylují ke krácení mezd ve veřejném sektoru a také 
ke zvyšování daně z příjmů. V Lotyšsku  se jednotná sazba daně z příjmů zvyšuje z 23 na 26 procent.  

Ve snaze podpořit přijetí zvýšených daní, které jsou často doprovázeny i  krácením sociálních výdajů, 
zaměřují se mnohé vlády na  maximální sazbu.  

Např. ve Španělsku zatím platili z ročního příjmu nad 53 000 eur maximální sazbu ve výši 43 procent, 
nově mají být 44procentní sazbou daněny výdělky  nad 120 000 eur a 45procentní sazbou výdělky 
vyšší než 175 000 eur. Zdejší ministryně financí od nových maximálních sazeb sice očekává roční 
příjem ve výši pouhých 200 mil. eur, cílem tohoto zvýšení daní však je především uchlácholení tábora 
volícího socialisty. 
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Maximální daňovou sazbu upravuje i Francie - ze 40 na 41 procent, jinak Sarkozyho vláda mluví spíše 
o „uzavírání daňových únikových skulin“ a rušení subvencí: kráceny mají být daňové odpisy               
u nemovitostí a pojištění a také podpora solárních střech, navíc porostou sociální odvody. 

Z východní do západní Evropy přichází nový záměr zdanění internetových a telefonních služeb. 
V Srbsku a Chorvatsku zavedli daň z telefonních služeb, v Maďarsku o ní diskutují. Francie plánuje 
DPH na kombinované nabídky služeb zahrnujících telefon, televizi a internet.  

Němečtí daňoví poplatníci jsou na tom relativně dobře, protože daňové sazby zůstávají zachovány. 
Úsporný program se omezuje na (zvýšené) příjmy ze spotřeby elektřiny a lehké krácení v systému 
Hartz IV.  

V evropském srovnání tak dochází k automatickému zlepšení pozice Německa v daňové soutěži; 
značně vysoké sociální odvody zde však porostou v důsledku reformy zdravotnictví. 

 
Kvóta daní a odvodů v eurozóně *) v roce 2009 v % z HDP 
 
                                                 daně                sociální odvody 
  1. Belgie               45,3 16,7 

  2. Rakousko         43,8 16,5 

  3. Francie             43,2 18,3 

  4. Itálie                 43,2 14,1 

  5. Finsko 42,9 13,0 

  6. Německo           40,7 17,1 

  7. Nizozemsko      38,8 14,7 

  8. Slovinsko          38,7 15,4 

  9. Lucembursko 38,1 12,1 

10. Malta 36,0 7,6 

11. Portugalsko      35,9 13,7 

12. Kypr                 35,6 9,3 

13. Řecko               32,1 12,8 

14. Španělsko         32,1 13,4 

15. Irsko                 29,1 7,6 

16. Slovensko         29,1 12,8 

  
*) dle harmonizované metodiky propočtu EU 
    
 
Bert Losse 
Wind und Waffen 
Vítr i zbraně 
Wirtschaftswoche, 2010, Nr. 39, S. 32-33 
 
Stále větší počet obcí v Německu reaguje na chronickou finanční nouzi po svém: objevují nové a 
kuriózní daně 

Nedávné jednání na městské radě v Essenu nebylo zpočátku nijak zvláštní, jednalo se o spořitelně, 
ztrátách koupališť a koncepci pojištění městského rozpočtu. Pak ale rada schválila „daň z potěšení“, 
která by měla být uvalena na podnikatelsky provozovaná solária a platit by se mělo 20 eur měsíčně za 
každé solární lůžko - město v Porúří by tak ročně vybralo cca 150 000 eur.  

Po celé zemi nyní městští radní vymýšlejí, jak svým komunálním pokladnám dopomoci k novým 
zdrojům příjmů. Situace je to choulostivá, neboť i přes hospodářský vzestup se deficit německých 
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měst a obcí v prvém pololetí téměř zdvojnásobil (obce vydaly o 7,8 mld. eur více, než „vydělaly“, 
prudký nárůst je způsoben především sociálními výdaji).  

Při pokusech, jak dostat do komunálních pokladen více peněz, už města zvyšují stávající daně a 
poplatky a podle průzkumu to plánuje 84 procent obcí. Stále více z nich se pídí po nových daních 
podle hesla: co může stát (letecká daň či daň z palivových článků), to můžeme i my. V Kolíně n.R. 
začnou od turistů vybírat povinnou přirážku za hotelový nocleh, protože od  zemských ministerstev 
financí i vnitra získalo 250 kolínských hotelů souhlas s pětiprocentní daní na hotelové pokoje. Daň 
z lůžka oficiálně titulovaná „odvod na podporu kultury“, by měla do městského rozpočtu přinést ročně 
cca 20 mil. eur. Předpokládá se, že  příkladu budou následovat další města a obce nejen v Porýní-
Vestfálsku, ale i v další německých zemích, neboť komunální dohled asi jen stěží najde argumenty, 
proč novou daň nepovolit. 

Ve Stuttgartu pozvou od roku 2011 k městské pokladně držitele zbraní; o nové „bouchačkové“ dani ve 
výši 100 eur by se mělo rozhodnout během října (ve městě je registrováno 29 000 zbraní v soukromém 
držení). Daň by měla rozpočtu města ročně přilepšit 1,5 mil. eur, držení zbraně by se nedanilo pouze 
v případě sportovních střelců a z profesních důvodů. 

Města jako je Frankfurt, Gießen, Marburg, Oberhausen či Kolín kasírují již dlouho speciální 
transakční daň z lásky, od příštího roku ji začnou vybírat i některá malá města. V Severním Porýní-
Vestfálsku schválila v květnu vláda „daň ze sexuálního potěšení“, kterou musí platit nevěstince             
i prostitutky, a bujarý Kolín si tak ročně přijde na 780 000 eur. 

Brandenburský Luckau plánuje jako první německá obec daň z větrníků, v okolí města mají zatím 30 
zařízení na výrobu větrné elektřiny a plánují další s tím, že za každý zinkasují 3000-6000 eur.  

V určitém ohledu se ale města a obce nemohou na svou fiskální kreativitu spoléhat - ústava jim sice 
zajišťuje možnost hledat nové daně, to se však vedle živnostenské daně a daně z nemovitostí vztahuje 
pouze na místní spotřební a nákladové daně, které souvisejí s využitím  soukromých příjmů - jako je 
např. daň ze psů a daň ze zábavy nebo daň z druhého bydliště oblíbená  v univerzitních městech. 

Spíše bez šancí jsou úvahy mnohých obcí a měst v Severním Porýní-Vestfálsku, které chtějí vybírat 
daň ze stožárů mobilní sítě, kde jsou právníci na pochybách, neboť by bylo nutné rozlišovat obchodní 
a soukromé hovory. 

Strategie látání rozpočtových děr novými zdroji příjmů však skrývá i rizika. Vzhledem k tomu, že 
daňoví poplatníci se novým odvodům rádi vyhýbají a také je potřeba počítat s dodatečnými náklady na 
výběr a správu daní, je otázkou, nakolik se očekávané zvýšené příjmy stanou realitou.  

Podle odhadu Německého svazu hotelů a restaurací bude na výběr nové daně z lůžka jen v Kolíně n.R. 
potřeba třiceti lidí, takže zvažuje žalobu, protože nově plánovaná daň se vlastně míjí se zásadním 
důvodem finančních problémů na komunální úrovni: podle jednoho z odborných posudků je potřeba    
u cca 30 procent komunálních deficitů vinu hledat v pochybení managementu a nesmyslných velkých 
projektech. 

Bez ohledu na to však obce získávají politickou podporu od nové zemské vlády, která „respektuje 
právo obcí objevovat nové daně jako význačnou součást finanční autonomie“ - nový zemský ministr 
financí tedy schválil daň z lůžka, kterou navrhl ještě v někdejší pozici městského radního. 

Zpracovala M. Beránková 



 

 

 


	Dokumentace českého a zahraničního tisku……………….…………………5
	Daně
	Ekonomické vědy. Ekonomie
	Finance. Bankovnictví. Měnový systém
	Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny 
	Informatika. Počítače
	Obchod. Cla. Mezinárodní finance
	Podnik a podnikání
	Pojišťovnictví. Sociální péče
	Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
	Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
	Právo
	Účetnictví
	Veřejná správa
	Veřejné finance. Rozpočet
	Zemědělství
	Životní prostředí
	Životní úroveň
	Ostatní
	ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

