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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  listopad).  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:  daňová  konkurence  na  úrovni  kantonů  ve  Švýcarsku, 
lobbování  v Evropské  unii  a  v  České  republice,  fiskální 
(ne)zodpovědnost  zemí  EU,  nový  katalog  prací  ve  veřejných 
službách  a  správě,  přehled  mezinárodní  úpravy  účetnictví  a 
výkaznictví PPP projektů, řetězové obchody a DPH,   hospodaření 
s obecním lesním majetkem a odstupné manažerů. 

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články 
z  německy  psaného  tisku,  týkající  se  problematiky  státní 
politiky  ve  vztahu  k  obecním  financím  (opatření  státu  ve 
prospěch obcí), zvýšení tabákové daně versus snížení ekologických 
daní,  bezpodmínečného  základního  příjmu,  výsledků  činnosti 
daňové policie v roce 2009, návrhu zákona k nové dani z letecké 
dopravy  a  vývoje  cen  domů  a  bytů.  Z anglicky  psaného  tisku 
doporučujeme  stati  k finanční  krizi  a  úsporám  domácností  ve 
Francii,  k praxi  prognózování  veřejných  příjmů  ve  12  státech 
OECD,  k poučení  z finanční  krize  pro  plánování  národních 
důchodových  systémů,  ke  globálnímu měnovému  systému,  ke 
zdanění obytných nemovitostí v Evropě a k vývoji zemí střední   
a  východní  Evropy  po  krizi.  V ruštině  je  zajímavý  článek                 
o mezinárodních dohodách o zamezení dvojího zdanění.    

Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  je  pro  Vás 
připraven další speciální monitoring, tentokrát   na téma   Krize 
eura.  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 

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

 

     
  Mgr. A. Sahánková 

       VO 303 
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Daně 
 
Walter Niermann, Jürgen Plenker 
Änderungen im Bereich der Arbeitnehmerbesteuerung durch die LStÄR 2011 
Změny v oblasti zdanění zaměstnanců pozměňovací směrnicí k dani ze mzdy pro rok 2011 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 39, S. 2127-2136 
Přehled jednotlivých změn v německé dani ze mzdy od roku 2011 (nezdanitelnost úhrady cestovních 
nákladů, daňové zvýhodnění mzdových příplatků, využití služebního vozidla k soukromým účelům, 
ubytování při činnosti v zahraničí, náklady na dopravu mezi bydlištěm a pravidelným pracovištěm, 
náklady na další profesní vzdělávání, nezdanitelné částky na mzdové kartě, paušály atd.). Doplněno 
příklady. - Pozn. 
 
Donata Riedel, Klaus Stratmann 
Blauer Dunst für das Sparpaket 
Modravý dým pro úsporný balík 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 189 (30.9.2010), S. 12 
Německá spolková vláda zvažuje zvýšení tabákové daně, což by podnikům mohlo snížit břemeno 
ekologických daní. V grafu podíl daňové kvóty v prodejní ceně cigaret ve vybraných evropských 
zemích. 
 
Jakob Bundgaard 
Classification and treatment of hybrid financial instruments and income derived therefrom 
under EU corporate tax directives.  Part 1  
Klasifikace a režim hybridních finančních nástrojů a z nich odvozeného příjmu podle směrnic 
EU pro daně z příjmu právnických osob. Část 1 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 10, p. 442-456 
Uplatňování daňových směrnic EU na hybridní finanční nástroje. Možnosti uplatnění směrnic pro 
mateřské a dceřiné společnosti a pro úroky a poplatky za autorská a příbuzná práva. - Pozn. -- Druhá 
část tohoto článku je zveřejněna v European Taxation č. 11/2010, s. 490-500. 
 
Miroslava Jirsová, Luboš Kreč 
Daň z dobré adresy má přinést dvě miliardy : daň z nemovitosti 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 225 (22.11.2010), s. 20 
Podrobnosti k chystaným změnám v systému daně z nemovitostí připravovaným Ministerstvem 
financí. Nový systém stanovení daně umožní odlišné zdanění jednotlivých pozemků v rámci obce, 
očekává se zvýšení daňového zatížení majitelů domů, bytů a pozemků v lukrativních lokalitách. Mapa 
daňových základů dle cenové mapy parcel. 
 
Vlasta Martišková 
Daňová kontrola 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 23, rubrika 5, s. 1-20 
Předmět daňové kontroly, místní příslušnost, institut dožádání, daňový subjekt a další osoby 
zúčastněné na řízení, třetí osoby, zastupování, lhůta pro stanovení daně, lhůty k plnění povinností        
v průběhu daňové kontroly, zahájení daňové kontroly, vyhýbání se daňové kontrole, dodatečné daňové 
přiznání, místo provedení daňové kontroly, opakovaná daňová kontrola, dokazování atd. 
 
Jaroslav Kobík 
Daňová kontrola tak, jak ji známe, a daňová kontrola podle daňového řádu 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 10, s. 6-11 
Daňová kontrola dle zákona o správě daní a poplatků a podle daňového řádu. Zahájení daňové 
kontroly, možnost opakování daňové kontroly, povinnosti a práva kontrolovaného daňového subjektu, 
ukončení daňové kontroly. 
 

5 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Vladimír Šretr 
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu. 3., Úkony prováděné po zahájení daňové 
kontroly  
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 20, s. 10-15 
Postupy správce daně při správě daní, místní šetření a daňová kontrola, jednací jazyk při správě daní, 
působení daňového řádu na zdvořilost v daňovém jednání, formy daňové kontroly. Doplněno vzorem 
stížnosti. 
 
Vladimír Šretr 
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu. 4.,  Lhůty pro stanovení daně podle § 148 
daňového řádu  
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 21, s. 10-14 
Lhůty pro stanovení daně podle zákona o správě daní a poplatků a podle daňového řádu. Přechodná 
ustanovení k problematice lhůt pro vyměření daně. Doplněno příklady. 
 
Vladimír Šretr 
Daňová kontrola z pohledu nového daňového řádu. 5.,  Opakovaná daňová kontrola 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 22, s. 8-13 
Význam přesného vymezení rozsahu daňové kontroly. Soudní stanoviska k podmínkám opakované 
daňové kontroly. Důvody opakování daňové kontroly. Doplněno příkladem. 
 
Tomáš Hájíček 
Daňové řízení. 2. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 10, s. 37-38 
Dozor celních orgánů nad používáním biopaliv v pohonných hmotách. Provádění daňových kontrol 
celními orgány. Řízení o správních deliktech v oblasti spotřebních daní. 
 
Vlasta Martišková 
Daňový řád 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 21, rubrika 5, s. 1-16 
Cíle daňového řádu, nová terminologie v daňovém řádu (nejdůležitější pojmy), předmět úpravy 
daňového řádu, změny v zásadách daňového řízení, změny v subjektech a místní příslušnosti, změny 
ve lhůtách a v doručování, uspořádání daňového řádu. 
 
Alexander Nett 
Daňový řád a povinnost mlčenlivosti daňového poradce 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 10, s. 49-53 
Autor poukazuje na možné výkladové problémy nové právní úpravy mlčenlivosti daňového poradce 
obsažené v § 255 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (ve vazbě na právní úpravu obsaženou v zákoně 
o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR). Doplněno příklady. 
 
Axel Schrinner, Donata Riedel 
Die Wirtschaft brummt, der Fiskus lacht 
Ekonomika jede, fiskál se směje 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 215 (5.11.2010), S. 14-15 
Příznivý vývoj v daňových příjmech Německa stimulovaný oživením ekonomiky (nárůst korporační a 
živnostenské daně). Aktuální odhady jednotlivých daňových příjmů, tj. z daní na úrovni obcí, zemí, 
státu vč. sdílených daní pro období 2008 resp. 2010-2012. Úvahy o snižování daní, k plánu reformy 
komunální živnostenské daně (a příp. kompenzaci výpadků příjmů této daně obcím). 
 
Veronika Sobotková, Veronika Solilová 
Dokumentace k převodním cenám v Evropské unii a České republice 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 10, s. 25-31 
K problematice převodních cen mezi spojenými osobami z pohledu správců daně. Podrobněji               
k požadavkům na dokumentaci k převodním cenám v jednotlivých zemích EU (přehledná tabulka) a    
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v ČR, dále ke konceptu dokumentace dle Směrnice OECD a dle Kodexu EU a ke specifikům při 
tvorbě dokumentace. Doplněno příkladem na tvorbu dokumentace. 
 
Zdeněk Morávek 
Dotace v daních u neziskových subjektů 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 11, s. 12-15 
Daňový pohled na dotace a příspěvky neziskovým subjektům. Aplikace daně z příjmů, DPH, daně 
darovací. Dvoustupňové krácení nároku na odpočet. Příklady. 
 
Václav Benda 
Důležité peněžní limity v zákonu o DPH 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 20, s. 17-22 
Přehled nejdůležitějších peněžních limitů v zákoně o DPH, které platí zejména v případě registrace a 
jejího zrušení. 
 
Norbert Herzig, Simone Briesemeister, Jens Schäperclaus 
E-Bilanz und Steuer-Taxonomie : Entwurf des BMF-Schreibens vom 31.8.2010 
E-rozvaha a daňová taxonomie : návrh přípisu Spolkového ministerstva financí z 31.8.2010 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 41, Beilage Nr. 5 (24 S.) 
Zákonný rámec a cíle elektronicky zprostředkovaného účetnictví podniku německé finanční správě. 
Standard XBRL v elektronické výměně dat. Pojem a funkce taxonomie; taxonomie obchodního 
zákoníku, daňová taxonomie. Důsledky zavedení e-rozvahy pro finanční správu, pro podniky a pro 
daňové poradce. Aplikace elektronicky zaslaného účetnictví (věcná, časová); problematické stránky 
daňové rozvahy. - Pozn. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Ergebnisse der Steuerfahndung im Jahr 2009 
Výsledky pátrání daňové policie v roce 2009 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2010, Nr. 10, S. 41-45 
Hodnocení výkonů daňových pátračů v Německu v roce 2009 (a porovnání s obdobím od roku 2000), 
počet vyřizovaných případů, objemy dodatečně vyměřených daní, trestní řízení, pokuty, tresty odnětí 
svobody. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
European Court of Justice - recent judgments and pending cases 
Evropský soudní dvůr - nové rozsudky a projednávané případy 
International VAT monitor, Vol. 21, (2010) No. 5, p. 351-364 
Seznam rozsudků Evropského soudního dvora a posudků generálních advokátů ESD v případech 
týkajících se DPH v uplynulých 12 měsících; přehled zbývajících případů, projednávaných před ESD 
k 31. srpnu 2010; seznam případů, které byly odstraněny z rejstříku ESD v loňském roce; souhrny 
rozsudků, posudků a předběžných otázek, které ještě nebyly zveřejněny. - Pozn. 
 
Douglas Roxburgh 
Finance (No. 2) Act 2010 and Finance (No. 2) Bill 2010 : United Kingdom 
Finanční zákon na r. 2010 č. 2 a návrh finančního zákona na r. 2010 č. 2 : Spojené království 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 10, p. 483-485 
V článku se rozebírají daňová ustanovení Finančního zákona na r. 2010 (FA2), který vstoupil              
v platnost 27. července 2010, a také doložky tvořící návrh Finančního zákona na r. 2010 č. 2 (FB3), 
které měly být přijaty po opětovném svolání britského parlamentu v září 2010. - Pozn. 
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Tom Maguire 
Finance Act 2010 
Finanční zákon pro r. 2010 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 10, p. 474-479 
Irský Finanční zákon pro rok 2010 obsahuje několik významných ustanovení z pohledu přímého 
zdanění, týkajících se podniků i fyzických osob. Případný dopad změn je v článku komentován. 
 
Karina Sopp 
Gesetzesentwurf zur neuen Luftverkehrsteuer : ein Lückenbüßer als steuerrechtlicher 
Fremdkörper im deutschen Luftraum der EU 
Návrh zákona k nové dani z letecké dopravy : nouzové řešení je cizím tělesem daňového práva v 
německém leteckém prostoru Evropské unie 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 41, S. 2243-2247 
Plánované zdanění německé přeshraniční osobní letecké přepravy není v současné době možné 
realizovat ani prostřednictvím DPH, ani dalším zdaněním (např. z důvodu politiky soutěže), skulinu ve 
zdanění má proto zaplnit nový kmenový zákon o dani z letecké dopravy (LuftVSt). Vyměřování 
letecké daně, daňové sazby (tři tarifní stupně), postup při zdanění. Pozice plánované daně z letecké 
dopravy v rámci právní systematiky (vztah vůči DPH a spotřebním daním). Důvody zavedení daně      
(v rámci opatření ke konsolidaci veřejných financí, ochrana životního prostředí). - Pozn. 
 
Heinrich Weber-Grellet 
Grundfragen und Zukunft der Gewinnermittlung 
Základní otázky a budoucnost zjišťování zisku 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 42, S. 2298-2304 
Odůvodnění požadavku na novou a vlastní zákonnou úpravu ke zjišťování zisku pro daňové účely        
v Německu. Způsoby a podrobnosti zjišťování zisku. Zjišťování zisku z pohledu ústavního práva. 
Problematika zjišťování zisku v současném právu (účetní, daňové právo, obchodní zákoník, 
elektronický přenos účetnictví, US-GAAP, IFRS), návrhy na modernizaci a zjednodušení (v oblasti 
podnikového zisku, uplatňování průměrných sazeb, zjišťování zisku v soukromé oblasti). - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Chystané změny zákona o daních z příjmů 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2010, č. 22, rubrika 1, s. 1-17 
Dosavadní legislativní vývoj, k návrhu novely zákona o daních z příjmů (s účinností od 1. ledna 
2011). Podrobněji k některým změnám, které se týkají např. zrušení osvobození příjmů 
fotovoltaických elektráren, daňového znevýhodnění pracujících důchodců, darů poskytnutých do 
zahraničí, reklasifikace daňových výdajů na nedaňové, úpravy základu daně při změně způsobu 
uplatňování výdajů, zpřesnění paušálních výdajů na dopravu apod. -- K tématu viz přísp. Připravované 
změny v zákoně o daních z příjmů, uveř. v čas. Praktický poradce v daňových otázkách, 2010, č. 22, 
rubrika 1, s. 1-4. 
 
Veronika Sobotková 
Jak stanovit základ daně ve zvláštních případech podle § 36a zákona o DPH 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 10, s. 37-41 
Základní princip odvodu DPH z ceny obvyklé. Podmínky uplatnění § 36a zákona o DPH a stručný 
návod jeho aplikace v praxi (vymezení okruhu osob, kterých se ustanovení týká). Odvod DPH z ceny 
obvyklé u úplatných plnění poskytovaných zaměstnancům. Doplněno příklady. 
 
Václav Pátek 
K účtování DPH při změně sazby od 1.1.2010 u náhrady nákladů právního zastoupení před 
soudem 
Bulletin advokacie, Sv. 2010, č. 10, s. 48-51 
K aplikaci DPH u nákladů na povinné zastoupení, které jsou hrazeny státem. Podrobněji o tom, kdo je 
klientem při povinném zastoupení hrazeném státem, dále o obecných pravidlech zákona o DPH a        
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o povinnosti přiznat daň na výstupu. Také k nesouladu mezi povinností přiznat daň na výstupu a 
přijetím náhrady od státu a k přiznávání nákladů v roce 2010 v praxi. - Pozn. 
 
Petra Pelantová 
Kalousek pomohl bankám : daň z příjmu 
Euro, Sv. 2010, č. 46, s. 64-65 
Informace o pozměňovacím návrhu zákona o daních z příjmů, který řeší problémy spojené                   
s dodatečným daňovým zatížením přijatého pojistného plnění exportních úvěrů od EGAP (Exportní 
garanční a pojišťovací společnosti) bankami. Popis dosavadní praxe zdanění pojistného plnění a 
přístupu finančních úřadů. 
 
L.V. Poležarova 
Meždunarodnyje soglašenija ob izbežanii dvojnogo nalogoobloženija 
Mezinárodní dohody o zamezení dvojího zdanění 
Finansy, Sv. 2010, No. 7, s. 27-35 
Význam mezinárodních dohod o zamezení dvojího zdanění, historie vzniku a vývoje těchto dohod, 
modelové dohody OECD a OSN, podrobněji k některým článkům Úmluvy OECD, spolupráce a 
výměna informací mezi daňovými správami smluvních stran. - Pozn. 
 
Jaroslav Šulc 
Musí být na chudý lid přísnost, když je díra v rozpočtu? 
Sondy, Sv. 2010, č. 15, s. 8-9 
Změny daňové zátěže rodin v ČR z pohledu propočtů ČSÚ; rostoucí příjmová diferenciace v důsledku 
daňové reformy. Snížení daňové zátěže u rodin v nižší příjmové skupině (bylo spíše symbolické) se 
negativně projevilo na příjmech státního rozpočtu, což ohrozilo stabilitu veřejných rozpočtů. Následně 
dochází ke tlaku na snížení rozpočtových výdajů a to především v sociální oblasti, což se však dotýká 
především rodin s nižšími příjmy. V grafu výše podílu daně z příjmů fyzických osob na hrubých 
příjmech všech domácností v letech 2001-2009. Scénář dopadu neřešených daňových příjmů. 
 
S.N. Sajfijeva 
Nalogovaja nagruzka na ključevyje sektory rossijskoj ekonomiki v 2000-2008 gg. 
Daňové zatížení klíčových odvětví ruské ekonomiky v letech 2000-2008 
Finansy, Sv. 2010, No. 8, s. 37-43 
Výše celkové daňové zátěže podniků v hlavních oborech ekonomické činnosti v rámci Ruské federace 
a metodika jejího výpočtu, efektivnost daňového břemena. - Pozn. 
 
Petr Gola 
OECD: Kde je zdanění práce nejvyšší? 
Práce a mzda, Sv. 58, (2010) č. 10, s. 45-48 
Přehled zdanění práce v zemích OECD. Doplněno ukázkou výpočtu zdanění práce na příkladu Česka. 
 
Petra Nováková, Radek Buršík ; přispěli Peter Chrenko, Zuzana Vaněčková 
Průvodce daňovým řízením : všechno, co potřebujete vědět, když míříte na finanční úřad, čelíte 
daňové kontrole nebo se s berňákem soudíte 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 45, střed. příl. (12 s.) 
Nejprve ke dvanácti klíčovým změnám, které přináší nový daňový řád. (s účinností od 1. ledna 2010). 
Dále o tom, jak podat daňové přiznání a platit daně, a jak se bránit postupům finančního úřadu. V dalším 
textu o daňové kontrole ve firmě a o žalobě proti rozhodnutí finančního ředitelství. - Součástí mat. je 
vložený příspěvek s názvem Co finanční úřady kontrolují aneb příklady z praxe varují. 
 
Pavel Hanslíček 
Ráj v ohrožení : Švýcarsko 
Euro, Sv. 2010, č. 47, s. 64-65 
Daňová konkurence na úrovni kantonů ve Švýcarsku, výrazné odlišnosti ve výši kantonálních a 
municipálních daní z příjmů firem i fyzických osob. Připravované referendum o částečném sjednocení 
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a zvýšení daní bohatým, reakce samosprávných celků na případné důsledky. Masové stěhování firem 
do kantonů s nízkými daněmi. V tabulce je znázorněn přehled 20 měst/kantonů s nejnižším daňovým 
zatížením firem z celého světa (včetně Prahy a Bratislavy). 
 
Fabrizio Borselli, Alessandro Buoncompagni and Stefano Manestra 
Residential real estate taxation in Europe: actual burden on ownership and investment 
Zdanění obytných nemovitostí v Evropě: skutečné zatížení vlastnictví a investic 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 10, p. 457-464 
Zdanění obytných nemovitostí v některých evropských zemích (Francie, Itálie, Německo, Španělsko a 
Velká Británie); typy přímého a nepřímého zdanění (z vlastní a pronajaté nemovitosti a z převodu 
nemovitosti); statistické údaje o struktuře zdanění a daňových výnosech z nemovitostí; dopad daňové 
politiky na rozhodování o pořízení nemovitosti a také na mobilitu pracovní síly. - Pozn. 
 
Václav Benda 
Řetězové obchody a DPH 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále, Sv. 11, (2010) č. 11, s. 50-54 
Praktické příklady a postupy k problematice stanovení místa plnění u řetězových obchodů, k podmínkám 
pro zjednodušený postup v třístranném obchodu. Uplatnění DPH u řetězového obchodu. 
 
Jiří Vychopeň 
Slovník pojmů a legislativních zkratek používaných v daňové legislativě 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 10, mimořád. příl. (60 s.) 
Výkladový slovník nejpoužívanějších pojmů z daňové oblasti. 
 
Tax from scratch 
Nová podoba daní 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8708, p. 88 
V důsledku finanční krize bude muset mnoho zemí provést nějaké změny ve svých daňových 
systémech. Skupina ekonomů z britského Institutu fiskálních studií v čele s nositelem Nobelovy ceny 
a zakladatelem moderní teorie optimálního zdanění Jamesem Mirrleesem vyzvala ve své zprávě vlády, 
aby provedly hlubší reformy a ne jenom drobné úpravy. Ekonomové tvrdí, že vlády by mohly získat    
z daňového systému tolik peněz, kolik potřebují, a to při mnohem nižších nákladech. Jimi navrhovaný 
systém by byl progresivní, nediskriminoval by příjmy vydělané různými způsoby a byl by jednoduchý. 
 
Joep J.P. Swinkels 
The exemption for education under EU VAT 
Osvobození vzdělávání od DPH v rámci EU 
International VAT monitor, Vol. 21, (2010) No. 5, p. 340-345 
V rámci systému DPH v EU je vzdělávání dětí a mládeže, školní či vysokoškolské vzdělávání, 
odborné školení nebo rekvalifikace poskytované veřejnoprávními organizacemi osvobozeno od DPH. 
Autor se zaměřuje na některé otázky týkající se rozsahu osvobození, které již byly projednávány 
Evropským soudním dvorem, jako je režim DPH pro univerzitní výzkum prováděný na základě 
smluvního ujednání, stáže učitelů výchovných zařízení a rozsah osvobození pro služby soukromých 
učitelů. - Pozn. 
 
Florian Burg 
Umsätze und ihre Besteuerung 2008 
Obraty a jejich zdanění v roce 2008 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 10, S. 931-938 
Výsledky statistiky DPH za rok 2008 v Německu. Význam DPH v rámci daňového systému, výsledky 
podle různých hledisek (plátci daně podle odvětví, právní formy, velikosti podniků, spolkových zemí 
atd.). Aktuální rozvoj v oblasti statistiky DPH. - Pozn. 
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Zdeněk Kuneš 
Uplatňování DPH u zvláštního režimu pro investiční zlato 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 22, s. 13-14 
Stručně k problematice zvláštního režimu pro investiční zlato, který je v zákoně o dani z přidané 
hodnoty upraven v § 92. 
 
Zdeněk Burda 
Úspěšnost daňových subjektů ve sporech se správcem daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 22, s. 18-23 
Autor seznamuje s počtem podaných odvolání proti platebním výměrům v roce 2009, se způsoby 
vyřízení odvolání a se žalobami k soudu (za roky 2008 a 2009). 
 
Karina Sopp 
Verbrauchsbesteuerung beim grenzüberschreitenden EU-weiten  Warenhandel nach der 
Novellierung des Verbrauchsteuerrechts und deren Verhältnis zur Umsatzbesteuerung 
Zdanění spotřeby v případě přeshraničního obchodu se zbožím v rámci celé EU na základě 
novelizace systému spotřebních daní a jeho vztahu k DPH 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 59, (2010) Nr. 18, S. 677-687 
Harmonizace zdanění spotřeby v oblasti EU; k nové systémové směrnici 2008/118/ES, která má posílit 
boj s podvody v oblasti daní ze spotřeby a také odstranit překážky tohoto zdanění u zboží 
přepravovaného v rámci EU a podléhajícího spotřební dani. - Pozn. 
 
Ulrich Koops, Jürgen Dräger 
Verfassungsrechtliche Grenzen der "unechten" Rückwirkung von Steuergesetzen : der 
verfassungsrechtlich gebotene Vertrauensschutz nach den BVerfG-Beschlüssen vom 7.7.2010 -    
2 BvL 14/02, 2 BvR 748/05 und 2 BvL 1/03 (DB 2010 S. 1858) 
Hranice ústavního práva v případě "nepravé" retroaktivity daňových zákonů : ochrana dobré 
víry stanovená ústavním právem dle rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze 7.7.2010 - 2 BvL 
14/02, 2 BvR 748/05 a 2 BvL 1/03 (Der Betrieb, 2010, s. 1858) 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 41, S. 2247-2251 
Spolkový ústavní soud výrazně zvýšil ochranu dobré víry občanů (v existující zákony) v případech 
tzv. nepravé zpětné účinnosti daňových zákonů s tím, že zpětně uplatňovaná daňová zátěž má být 
přípustná pouze až na základě vyhlášení zákona. K zákonům před/po zákoně o daňových úlevách pro 
roky 1999/2000/2001 ze 24.3.1999 (prodloužení spekulační lhůty u prodávaných pozemků, změny 
daňového zvýhodnění u odstupného atd.); dopady změn na daňovou zátěž. - Pozn. 
 
Vlasta Martišková 
Vyměření daně. [2. část] - dokonč. 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 21, rubrika 5, s. 1-7 
Podávání daňového přiznání u daní nepřímých, specifika pro podávání daňových přiznání, přerušení 
prekluzivní lhůty, prodloužení lhůty pro vyměření daně při vzniku daňové ztráty, nesouhlas daňového 
subjektu s vyměřením daně. Doplněno příklady. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Evropské unii. 16.,  Nizozemí  
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 10, s. 39-43 
K problematice zdaňování společností v Nizozemsku. Zákonný rámec, daňové subjekty, zdaňovací 
období, zdanitelný příjem a základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, uplatnitelnost 
daňových ztrát, sazba daně, skupinové zdanění apod. Doplněno příkladem. - Právní stav ke dni         
19. ledna 2010. 
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Zdeněk Kuneš 
Zvláštní režim u DPH pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými 
předměty a starožitostmi 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 20, s. 6-10 
Autor na několika příkladech přibližuje problematiku zvláštního režimu zdaňování přirážky (dle 
ustanovení § 90 zákona o dani z přidané hodnoty), který může použít obchodník při prodeji použitého 
zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 12/2010  
Daňový řád. Příjmy a výdaje v cizí měně. Reklamní předměty. Výdajové paušály fyzických osob - 
výhody a nevýhody. Zaměstnanecké benefity a jejich zdaňování. Příjmy z budoucího prodeje majetku. 
Uplatňování DPH u cestovních služeb. Oprava chybné DPH, změny od 1.1.2011. 
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 39-40/2010  
Výdaje na pořízení automobilu a daňově uznatelné odpisy (1). Průměrný výdělek. Podpora rodičů po 
dobu péče o dítě v útlém věku (Pokrač.).  
 
č. 41-42/2010  
Výdaje na pořízení automobilu a daňové odpisy (2).  Podpora rodičů po dobu péče o dítě v útlém věku 
(Dokonč.). Osobní spisy zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 24/2010  
Daň silniční u vozidel nepoužívaných k podnikání. Sjednávání místa výkonu práce a pravidelného 
pracoviště v pracovních smlouvách zaměstnanců. Zřizovací výdaje u neziskové společnosti. Odpis 
pohledávky nepřihlášené do konkurzu. DPH a prodej nemovitosti. Nájemné nižší než tržní cena. 
Dovolená a dlouhodobá pracovní neschopnost. Likvidace zboží v květinářství. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Olaf Storbeck 
Ein Leben in der Scheinwelt 
Život ve fiktivním světě 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 185 (24.9.2010), S. 10-11 
Finanční a hospodářská krize respektu ekonomické vědy příliš neprospěla, ekonomie vlastně selhala a 
je potřeba, aby ekonomové opustili své jednostranné postoje a ekonomickou nauku oživili čerstvými 
myšlenkami. Dosavadní praxe psychologické manipulace jako základ ekonomického vzdělávání. 
Fiktivní svět hlavního proudu makroekonomů, který má s realitou pouze náhodné paralely. 
Přetrvávající postoj ekonomů, kteří se zabývají zkoumáním všemožných až obskurních témat, ale 
většinou ignorují otázku, jak vznikají recese a jak jim lze zabránit. Příklady chybných rozhodnutí, 
neodůvodněné lpění na samoozdravných silách trhu. Předpoklady budoucí podoby makroekonomie, 
která se stane podstatně komplexnějším oborem a bude více zohledňovat: "nepohodlné" detaily           
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z reálného života a také fungování a působení bank a finančních produktů na reálnou ekonomiku, 
jakož i součinnost jednotlivých aktérů v celém systému. G. Akerlof, průkopník nové ekonomie. 
 
Jozef Mihalik 
Kríza a stroskotanie modelu neoliberálnej podoby kapitalizmu a totalitného socializmu ako 
východisko nového, lepšieho modelu kapitalizmu 
Ekonomické rozhľady, Sv. 39, (2010) č. 2, s. 268-279 
Příspěvek předkládá názor, že neoliberální podoba kapitalismu ztroskotala a tvůrci a aktéři teorie a 
praxe neoliberálního ekonomického modelu vyvolali nedávnou finanční a hospodářskou krizi. Nejprve 
shrnuje kroky k nápravě stavu, dále se zabývá současnou snahou o hledání optimálního cílového 
rozvojového modelu v podmínkách kapitalistického systému, rozvojem alternativních sociálně 
ekonomických modelů. Charakterizuje odlišný přístup USA a Evropy ke změnám modelu kapitalismu, 
zdůrazňuje model sociálně orientované tržní ekonomiky a formování sociálního státu v programu EU. 
 
Šárka Laboutková, Milan Žák 
Lobbování v Evropské unii a v České republice 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 5, s. 579-595 
Detailní zpracování témat lobbingu z teoretického pohledu i lobbování v EU a snahy o jeho regulaci. 
Důležitost role zájmových skupin v rozhodovacích procesech, definování lobbingu, studie o zájmových 
skupinách a lobbování v ekonomické literatuře. Snaha o vymezení platných a kontrolovatelných 
podmínek pro lobbování v rámci EU, problematika transparentnosti a etiky, problém úzké hranice 
mezi lobbingem a korupcí. Regulace v nových členských zemích EU (Litva, Maďarsko, Polsko), 
hodnocení a měření lobbingu, přehled nedávných průzkumů. - Pozn. 
 
Eva Kovářová 
Paul A. Samuelson: teorie projevených preferencí a její využití v teorii indexů 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 13, (2010) č. 3, s. 137-144 
Teoretický příspěvek představuje teorii projevených preferencí jako stěžejní přínos profesora 
ekonomie Paula Samuelsona k analýze chování spotřebitele a jako jeho odkaz pro současnou 
mikroekonomickou teorii a analýzu. Autorka popisuje podstatu teorie, postup P. Samuelsona při 
odvozování základní myšlenky teorie, vymezuje vztah teorie k tzv. slabému a silnému axiomu 
projevených preferencí. V závěru pak naznačuje využití projevených preferencí pro hodnocení změn 
životní úrovně spotřebitele při použití kvantitativního Paascheho a Laspeyresova indexu. - Pozn. 
 
Ladislava Grochová, Tomáš Otáhal 
Podnikání a ekonomický rozvoj : jaký je rozdíl mezi neorakouskou a novou institucionální 
ekonomií? 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 5, s. 623-640 
Příspěvek vysvětluje roli podnikatele v ekonomickém rozvoji z pohledu neorakouské a nové 
institucionální ekonomie a srovnává oba pohledy. Jsou podnikatelé důležitější než institucionální 
prostředí? Podnikání a ekonomický rozvoj v neorakouské ekonomii (L. von Mises, F. A. von Hayek,   
I. M. Kirzner); teorie podnikatele z pohledu J. A. Schumpetera; role podnikatele v ekonomickém 
rozvoji dle nové institucionální ekonomie (F. H. Knight, A. Alchian, R. H. Coase, O. E. Williamson, 
D. C. North); analýza logických souvislostí a rozdílů mezi teoriemi. - Pozn. 
 
Search and employ 
Hledej a zaměstnej 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8704, p. 84 
Věnováno teoretickým pracem letošních nositelů Nobelovy ceny za ekonomii, Petera Diamonda, 
Dalea Mortensena a Christophera Pissaridese. Laureáti vyvinuli teoretický rámec pro trh práce, kde 
existuje nesoulad mezi schopnostmi uchazečů o zaměstnání a nabízenými pracovními místy. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Malte Fischer ... [et al.] 
"Ein Desaster für die ganze Welt" 
"Katastrofa pro celý svět" 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 41, S. 20-23 
Americká expanzivní peněžní politika cíleně oslabuje dolar, čímž provokuje mezinárodní soutěž         
v devalvaci, nový protekcionismus a také celosvětově rostoucí inflaci. K doporučovanému 
(pozvolnému) uvolnění směnných kurzů rychle rostoucích ekonomik (ochrana proti inflaci), což by 
přineslo úlevu i euru. Katastrofický scénář dopadu revalvačního tlaku ostatních měn na euro. 
 
Tom Braithwaite and Francesco Guerrera 
A garden to tame 
Zahrada ke kultivaci 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37467 (15.11.2010), p. 11 
Jednotlivé prvky amerického systému finanční regulace začínají nabývat ostřejší podoby. Vše vychází 
z Doddova-Frankova zákona o reformě finanční regulace, který byl přijat v létě. Otázkou je, zda 
poslouží ostatním zemím jako vzor nebo zda USA zůstanou osamocené a jejich finanční instituce 
méně konkurenceschopné. Práce na nových pravidlech by měly být dokončeny v příštím roce, ale stále 
je velká míra nejistoty, kdo bude regulován, kým a podle jakého regulačního režimu. 
 
Jaromír Kožiak 
Akcie bez nominální hodnoty - finská cesta 
Obchodní právo, Sv. 19, (2010) č. 8, s. 8-12 
K otázce přípustnosti vydávání akcií bez nominální hodnoty. Obecně k akciím bez nominální hodnoty, 
ne/přípustnost akcií bez nominální hodnoty v členských státech EU, finský model (úprava z roku 
2006). - Pozn. 
 
Magdaléna Drastichová 
Aplikácia základných kritérií teórie optimálnej menovej oblasti na Slovensko 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 13, (2010) č. 3, s. 153-160 
Autorka v příspěvku analyzuje tři základní kritéria teorie optimální měnové oblasti (mobilitu 
výrobních faktorů - se zaměřením na mobilitu pracovních sil, otevřenost ekonomiky, diverzifikaci 
produkce) doplněná o kritéria sladěnosti hospodářství s eurozónou (sladěnost hospodářských cyklů a 
podobnost šoků) a zjišťuje úroveň jejich plnění Slovenskou republikou. Plnění kritérií teorie OMO 
zvyšuje pravděpodobnost, že přínosy z členství v měnové unii převýší náklady. V závěru je 
zhodnocení stavu z hlediska analyzovaných kritérií. - Pozn. 
 
Robert Landgraf 
Banken hoffen auf neue Anleihetyp 
Banky doufají v nový typ půjčky 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 196 (11.10.2010), S. 36-37 
Coco-Bonds (Contingent Convertible Bonds). Z důvodu tvrdší regulace potřebují finanční instituce 
miliardový vlastní kapitál, k němuž by jim mohl pomoci nový finanční instrument - povinně 
směnitelná půjčka. Tyto půjčky by se v případě poklesu vlastního kapitálu pod určitou hranici 
automaticky přeměnily v akcie příslušné banky a věřitelé by se tak automaticky zapojovali do 
povinnosti zachránit postiženou banku. Předpoklad pozitivního vlivu nové půjčky na disciplínu 
finančních trhů. 
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Bourse battle : East European exchanges 
Burzovní bitva : východoevropské burzy 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8708, p. 87 
Mezi Varšavou a Vídní se rozhořel spor o to, která burza je v regionu nejlepší. Zatím má navrch 
Varšavská burza, která v listopadu začala obchodovat svými vlastními akciemi a v rámci východní 
Evropy je jedničkou ve vydávání primárních emisí akcií. 
 
By Nikki Tait and Martin Arnold 
Brussels agrees hedge fund rules 
Brusel dohodl pravidla pro zajištěné fondy 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37451 (27.10.2010), p. 2 
V Bruselu byla dohodnuta tvrdá pravidla pro zajištěné fondy a fondy privátního kapitálu, čímž 
skončily téměř dva roky obtížného vyjednávání. V článku se stručně rozebírají hlavní změny, které 
nové předpisy přinesou (např. "evropský pas"). 
 
Josef Tauber 
Bude finanční systém bezpečnější? : bankovnictví 
Euro, Sv. 2010, č. 44, s. 78-79 
Autor v příspěvku rozebírá, jak se nový balíček opatření EK k vytvoření bezpečnějšího a zdravějšího 
finančního systému odrazí v ochraně úspor klientů i v dodatečných nákladech bank v ČR. Zkrácení 
doby výplaty náhrad vkladů, výplata prostředků zkrachovalé zahraniční banky přímo na území ČR, 
lepší informovanost o fungování systému pojištění vkladů. Průběžně financovaný systém pojištění 
vkladů v ČR, navýšení odvodů. Dvoufázové zkrácení lhůt pro výplatu náhrad a nový systém 
komunikace mezi zapojenými institucemi. 
 
Continental shift : Europe's new regulators 
Kontinentální posun : nové evropské regulační úřady 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8707, p. 85-86 
V Evropské unii vznikají nové finanční regulační úřady. Článek se zaměřuje na otázku, jaký dopad 
bude mít změna pravomocí. -- Zkrácený překlad článku viz Informace Odborné knihovny MF č. 15/2010. 
 
Stefan Collignon 
Der erbitterte Kampf um die chinesische Währung : Wechselkurse 
Urputný boj o čínskou měnu : směnné kurzy 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 195 (8.10.2010), S. 9 
V zájmu Evropy je udržení růstu v Číně na vysoké úrovni a nepříliš silného eura. Amerikou a Evropou 
tolik požadovaná revalvace jüanu by přerušila nejen masivní ozdravný proces Číny, ale i poptávku po 
exportním zboží z Evropy. Nezbytnou korekturu nerovnováhy ve světové ekomice je možné provést 
odloučením jüanu od dolaru a následovnou vazbou jüanu na měnový koš sestavený z eura a jenu, 
později by se jüan mohl stát pravou světovou rezervní měnou. Podhodnocená měna jako nezbytná 
podmínka hospodářského zázraku (např. Japonska a Evropy v 50. a 60. letech). 
 
Deutsche Bundesbank 
Die aufsichtliche Offenlegung nach Säule 3 im Basel II-Ansatz = Supervisory disclosure under 
Pillar 3 of Basel II 
Dohled nad zveřejňováním informací na základě 3. pilíře pravidel Basilej II 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 9, S. 69-81 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 9, p. 69-81 
Třetí pilíř kapitálových pravidel Basel II sleduje zvýšení transparentnosti aktivit bank pomocí 
zveřejňování relevantních informací. Příspěvek se zaměřuje na požadavky na poskytování informací 
finančními institucemi a dohledu nad ním v Německu, na transpozici opatření do německého 
bankovního zákona, dále seznamuje s mezinárodními doporučeními Výboru evropských orgánů 
bankovního dohledu (CEBS), monitorovacími postupy národního regulátora, směrnicí Deutsche 
Bundesbank k hodnocení plnění požadavků na zveřejňování informací a analyzuje připravované 
změny. - Pozn. 
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Die Ertragslage der deutschen Kreditinstitute im Jahr 2009 = The performance of German 
credit institutions in 2009 
Výnosnost německých úvěrových institucí v roce 2009 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 9, S. 17-48 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 9, p. 17-48 
Detailní analýza vývoje výkonnosti německých bankovních institucí ve finančním roce 2009 dle 
jednotlivých skupin výnosů. Celkový schodek odvětví, odložené dopady celosvětové hospodářské 
recese v roce 2009 i přes rychlé oživení finančních trhů. Výhled pro rok 2010. - Pozn. - Příspěvek je 
dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Dieter Schnaas 
Die schwarze Messe der Geldschöpfung 
Černá mše tvorby peněz 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 40, S. 142-144,146 
Vznik moderního peněžního náboženství je datován oddělením peněz od zlaté základny a je rovněž 
vnímán jako zárodek současných bankovních a úvěrových krizí. Peníze se staly antipenězi, moderní 
finanční ekonomika je založena na výrobě dluhů a přesvědčení, že úvěry lze donekonečna 
prodlužovat. Moderní papírové a nehmotné účetní peníze vlastní hodnotu neobsahují a existují pouze 
na základě úředního osvědčení. Fiat pecunia, realizace peněžní fikce, fiktivní ráj ekonomik 
postavených na dluzích, Marxova kapitálová formule (P-Z-P), problém "neplodnosti" čerstvých peněz, 
potřeba profánních peněz a finančního průmyslu s nově nastavenou obchodní základnou. - Výňatek     
z autorovy knihy Kleine Kulturgeschichte des Geldes. 
 
Silke Wettach, Elke Pickartz 
Die Sterne verheißen dem Euro nichts Gutes : Stabilitätspakt 
Hvězdy nevěstí euru nic dobrého : Pakt stability a růstu 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 43, S. 20-25 
Přestože je stav veřejných financí mnoha zemí EU resp. eurozóny dokladem toho, že současný Pakt 
stability a růstu není dostačující pro udržení stanovených cílů, znatelně od května poklesl tlak, který 
politiky nutil k reformě. Došlo totiž k uklidnění na finančních trzích a mnohé vlády rády zapomněly 
na to, jak nesmírně důležité je zpřísnit disciplínu ve státních financích. Původní plán boje kancléřky 
Merkelové za silné euro nahradily německo-francouzské kompromisy, které jsou pro prezidenta ECB 
(a nejen pro něj) trpkým zklamáním - pilně se totiž na zásadní reformu Paktu připravoval a počítal již 
se zavedením tvrdých automatických sankcí. Změny Paktu navrhované Německem; k otázce časového 
nastavení ochranné rezervy pro eurozónu (750 mld. eur) ev. její transformace v trvalý záchranný fond. 
Význam vzniku insolvenčního řádu, který by umožnil systémový bankrot v zemích EU. 
 
Pavel Páral, Tomáš Plhoň 
Dolarový hrnečku, vař : měnové války 
Euro, Sv. 2010, č. 46, s. 76-79 
Rozbor očekávaných dopadů druhé vlny kvantitativního uvolňování připravovaného americkou 
centrální bankou na další významné měny, růst cen komodit, zvyšování inflace a chování investorů na 
burzách. Popis mechanismu kvantitativního uvolňování, kritika kontroverzní taktiky Fedu, podpora ze 
strany P. Krugmana. Důsledky pro českou ekonomiku a měnu. 
 
Jeremy Grant ... [et al.] 
Exchanges, trading & clearing 
Burzy, obchodování a zúčtování 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37457 (3.11.2010), sep. sect. (4 p.) 
Svět burz, obchodování a zúčtování, označovaný společným názvem "struktury trhu", prochází 
radikální změnou. Přehled přináší informace k obchodním platformám, regulaci, dopadu 
technologických změn a také k situaci v jednotlivých regionech. 
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Eva Zamrazilová 
Finanční krize a měnová politika 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 10, s. 20-21 
K úloze měnové politiky z pohledu finanční krize. Podrobněji o roli aktiv v měnové politice a o problému 
případné reakce měnové politiky na úvěrovou expanzi. 
 
Jan Šovar 
Finanční zajištění v nové úpravě 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 10, s. 295-298 
K nutnosti revize platné právní úpravy finančního zajištění (obchodní zákoník) a k návrhu 
samostatného zákona o finančním zajištění (s účinností od 1. ledna 2011). Podrobněji k některým 
novinkám (úvěrová pohledávka jako nový předmět finančního zajištění, osoby oprávněné sjednat 
finanční zajištění, vyloučení účinků některých úkonů soudu a správního orgánu na plnění z ujednání    
o finančním zajištění atd.) a k dalším změnám. - Pozn. 
 
Fumbling towards a truce : currency wars 
Nesnadná cesta k příměří : měnové války 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8704, p. 77-78 
Globální měnové války a otázka viny a neviny, možná cesta ke zmírnění napětí. -- K problematice viz 
i další dva články na s. 78-79 a článek na s. 11. 
 
Marek Ličák, Štefan Rychtárik 
Hlavné trendy a najväčšie riziká v slovenskom bankovom sektore v prvom polroku 2010 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 8, s. 2-6 
Hlavní trendy ve slovenském bankovnictví, finanční pozice bankovního sektoru, úvěrové riziko 
domácností a podniků, další rizika. - Pozn. 
 
Robin Harding, Javier Blas and Alan Beattie 
In gold they rush 
Útok na zlato 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37466 (13.11.2010), p. 8 
Vzhledem ke stoupajícím cenám zlata se poprvé za čtyřicet let začíná uvažovat o tom, zda by tento 
kov neměl mít i měnovou úlohu. Prezident Světové banky Robert Zoelick navrhuje, že odpovědní 
činitelé by měli zvážit využití zlata jako mezinárodního měřítka tržních očekávání, pokud jde o inflaci, 
deflaci a budoucí hodnotu měn. Jeho výrok je dobře načasován, protože podle některých činitelů není 
bezpečné spoléhat na jedinou rezervní měnu, tj. dolar. Samotný rozsah nárůstu ceny zlata nicméně 
ukazuje, jaké potíže by byly spojeny s užíváním tohoto drahého kovu jako měny. 
 
Level worship 
Uctívání úrovní 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8706, p. 78 
Ve snaze stimulovat poptávku uvažuje americká centrální banka o zavedení druhého programu 
kvantitativního uvolňování. Poptávka by se mohla podpořit i zvýšením inflace, ale podle centrálních 
bankéřů by zvýšení inflačních cílů mohlo zničit těžko budovanou důvěru. Více přístupní jsou bankéři 
myšlence cílování úrovně cen. V současnosti tento postup žádná banka neuplatňuje, ale nejde o nový 
nápad. Teoreticky je cílování hladiny cen nadřazeno inflačnímu cílování, protože představuje víc 
jistoty ohledně dlouhodobé kupní síly peněz. Napohled elegantní teorie má však i své praktické 
nedostatky. 
 
Petr Němec 
Měnové války zahájeny : kurzy měn 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 42, s. 72-73 
K posledním událostem na světových trzích, kdy se stále více zemí uchyluje k politice devalvace měny 
vůči hlavní rezervní měně - dolaru. Podrobněji k postupu Číny, Japonska a USA. 
 

17 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Vladimír Staňura 
Na změnu doplatí všichni, a nejvíce stát : stavební spoření 
Euro, Sv. 2010, č. 45, s. 72-73 
Autor relativizuje přínos zamýšlených změn v systému stavebního spoření pro státní rozpočet. Rizika 
plánovaných úspor výdajů státu (ve formě omezení státní podpory stavebního spoření a jejího 
případného vázání na čerpání úvěru) pro systém stavebního spoření, poskytování účelových půjček a 
celkově financování bydlení v Česku. Argumentace snižování nákladů státního rozpočtu versus ztráta 
daňových výnosů z úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami. 
 
Torsten Riecke, Jan Keuchel 
Neue Schutzwälle gegen die Dollar-Flut 
Nové ochranné náspy proti dolarové záplavě 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 216 (8.11.2010), S. 14-15 
Amerika se snažila vytvořit spojenectví proti měnovým manipulacím Číny a zaútočit tak na politiku 
podhodnoceného jüanu - nyní se však sama ocitla na pranýři ze strany rychle rostoucích asijských a 
jihoamerických ekonomik kvůli kvantitativnímu uvolňování své peněžní politiky. Tyto země se brání 
dolarové záplavě a kontrolou přílivu kapitálu se pokoušejí ochránit své ekonomiky, což ale vytváří 
nová rizika (hrozba nové vlny carry-trades a nečekaných revalvací měn v těchto zemích). 
 
Megan Murphy ... [et al.] 
Private banking 
Privátní bankovnictví 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37463 (10.11.2010), sep. section (3 p.) 
Sektor privátního bankovnictví se musí vyrovnat se změnou obchodních podmínek. Jednotlivé články 
přehledu se zabývají snahou bankéřů přilákat superbohatou klientelu, nedostatkem dobrých privátních 
bankéřů, bojem proti daňovým únikům, konsolidací bank aj. 
 
Zdeněk Husták 
Příležitost pro Prahu : fondy kolektivního investování 
Euro, Sv. 2010, č. 45, s. 74-75 
Autor v příspěvku shrnuje kladné podmínky pro rozvoj finančního trhu a zejména fondového 
investování, hodnotí jednotlivé faktory i omezení atraktivity České republiky jako úspěšného 
konkurenceschopného finančního centra a přináší podněty ke zlepšení současného stavu. Koncepční 
dokument Ministerstva financí - Rámcová politika pro oblast finančního trhu, novelizace zákona          
o kolektivním investování, připravovaná evropská směrnice o správcích alternativních fondů. 
 
John Plender 
Rainy day funds recast 
Nová podoba fondů "pro strýčka Příhodu" 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37444 (19.10.2010), p. 9 
Úvěrová krize způsobila změnu v postavení fondů státního bohatství - ze spořicích fondů se staly 
stabilizační, které pomáhaly řešit problémy ve svých domovských zemích a finančních systémech.     
V některých zemích byly státní fondy napadány, že přicházejí o peníze kvůli západním bankám. Tito 
mocní investoři nyní přehodnocují svůj přístup k řízení portfolia a k riziku, což může mít dalekosáhlé 
důsledky. 
 
Robin Harding 
Some enchanted easing 
Trochu začarovaného uvolňování 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37452 (28.10.2010), p. 9 
Podle autora je kvantitativní uvolňování nepěkný a velmi diskutovaný název pro nepěknou a velmi 
diskutovanou měnovou taktiku. Oživení v USA je tak chabé, že Fed zvažuje využití tohoto postupu ve 
větším rozsahu. Otázkou je, zda bude kvantitativní uvolňování fungovat, zda jeho náklady nepřeváží 
výnosy, a také zda neexistuje jiná politika, která by mohla snadněji stimulovat americkou ekonomiku. 
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von Stephan Balling 
Überschätzte Wechselkurse 
Přeceňované směnné kurzy 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 43, S. 19-20 
Politici mají tendenci přeceňovat význam směnných kurzů pro ekonomiku země - USA by raději měly 
změnit svůj hospodářský model a ECB by se měla zaměřit především na cenovou stabilitu, její 
orientace na směnný kurs je zbytečná. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., ze 7. října 2010. 
 
Vladimír Pikora 
Ukončí měnové války globalizaci? : vývoj kurzů 
Euro, Sv. 2010, č. 47, s. 22 
Příspěvek k tématu probíhajících měnových válek, rozbor důsledků politiky depreciace dolaru 
americké centrální banky. Hodnocení reálnosti obav, které oslabování měn provází. 
 
Lukáš Vojáček 
Unií spoutaní bankéři : regulace finančních trhů 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 43, s. 68-69 
K nové podobě finančního dohledu v Evropské unii (od r. 2011). Přehled názorů na přísnější regulaci, 
informace o nových institucích dohledu a o návrhu pravidel pro krácení platů v bankovním sektoru 
(zejména bonusů pro manažery) a zákazu tzv. zlatých padáků. -- K tématu viz komentář na s. 53          
s názvem Překotná regulace nepřinese lepší pravidla. 
 
Lukáš Sadecký 
Úroková doložka ve směnce 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 19, s. 700-703 
K výkladovým problémům ve směnečné praxi, které se objevují především v otázce okamžiku konce 
úročení směnečné sumy ve vazbě na zákonné 6% směnečné úroky. Podrobněji k přípustně úročitelným 
směnkám, k požadavkům na úrokovou doložku, k počátku a ke konci úročení směnečné sumy. - Pozn. 
 
Alan Abelson, Randall W. Forsyth 
Viel Geld abwerfen 
Velký výnos 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 41, S. 144-145 
Dennodenně ztrácí dolar na mezinárodních devizových trzích něco ze své hodnoty, to se však stává 
požehnáním pro akciový trh a tedy investice do akcií. Devalvace dolaru výrazně ovlivňuje psychiku 
investorů, což se více než názorně ukazuje na ceně zlata. Mezinárodní měnový systém, v němž už 39 let 
představuje náhražku zlata dolar, je v přelomové fázi - bude nahrazen novým systémem založeným na 
přirozených silách ekonomiky. Trend kurzů/rendit státních amerických půjček a jejich vedlejší a 
nežádoucí dopady (např. na americké penzijní fondy). 
 
Tomáš Ščerba 
Vybrané právne implikácie pôsobenia niektorých entít v českom lotériovom prostredí 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 20, s. 736-740 
Základní vymezení problematických okruhů na úseku virtuálních loterií, aktuální situace v českém 
loterijním prostředí, problematika odpovědnosti českých společností realizujících internetové sázení, 
správněprávní odpovědnost české společnosti při současném působení zahraniční entity ve virtuálním 
loterijním prostředí ČR, problematika jiné než správněprávní odpovědnosti na úseku provozování 
loterií. - Pozn. 
 
Tomáš Plhoň 
Zlatokopové našich účtů : bankovní poplatky 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 41, s. 70-72 
K výši bankovních poplatků v ČR. Podrobněji o důvodech, proč Češi platí za bankovní služby vyšší 
částky než jiní Evropané. Doplněno přehledem nejabsurdnějších poplatků, údaji o tom, jak by si banky 
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vedly bez poplatků, a žebříčkem s cenami za běžný účet v jednotlivých bankách (měsíčně v Kč). -- K tématu 
viz vlož. příspěvek s názvem Proč neplatit v cizině kartou. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Jan Němec 
Ameriku trápí nezaměstnaní 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 44, s. 70-71 
K ozdravování americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Podrobněji k vývoji HDP,             
k neklesající nezaměstnanosti, k pomoci Fedu (a její kritice) a k vyhlídkám hospodářství USA             
v dalším období. 
 
Neil Buckley 
An uplift under way 
Na vzestupu 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37451 (27.10.2010), p. 9 
Země střední a východní Evropy byly silně zasaženy hospodářskou krizí (nejvíce Lotyšsko), ale už se 
začínají pomalu, i když nerovnoměrně, zvedat. V článku se zdůrazňuje význam včasné zahraniční 
pomoci i nezmenšená snaha zemí regionu po členství v EU a EMU. Ukazuje se, že dohánění 
západních prosperujících zemí bude dlouhodobější a složitější proces, než se zdálo před krizí, přičemž 
některé země včetně ČR se přiblíží Západu mnohem rychleji, než ostatní. -- Překlad článku byl 
zveřejněn v Hospodářských novinách dne 4.11.2010 na s. 20 pod názvem Střední a východní Evropa 
opět ožívá. 
 
John Peet 
Anchors aweigh : a special report on Turkey 
Kotvy se zvedají : zvláštní zpráva o Turecku 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8705, centr. sect. (19 p.) 
V uplynulém desetiletí dosáhlo Turecko značného pokroku. Otázkou je, jak se mu bude dařit, když 
nebude nablízku MMF a EU. Jednotlivé články přehledu se zaměřují na změnu v hospodářské politice 
státu, zahraniční politiku, možnost členství v EU, politickou situaci aj. -- Viz i článek na s. 13 pod 
názvem Is Turkey turning its back on the West?. 
 
Norbert Häring 
Deutschlands sieben fette Jahre 
Sedm tučných let Německa 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 186 (27.9.2010), S. 12-13 
Přehled indícií potvrzujících předpoklad dlouhodobého hospodářského oživení v Německu, které 
úspěšně zvládlo světovou recesi a pro rok 2010 se mu avizuje růst ve výši 3,3 procenta. Německá 
ekonomika i občané po vstupu do eurozóny pocítili negativa společné úrokové politiky, krize však tyto 
poměry zcela zvrátila - a to co bylo po celé roky brzdou, stává se stimulací. Mnohaletá mzdová 
zdrženlivost vylepšila konkurenceschopnost země, dochází k nárůstu indexu obchodního klimatu. 
Zřejmě ustanou i výpady vůči Německu kvůli značným exportním přebytkům - německá produkce se 
kvůli hospodářským potížím evropských dovozců více orientuje na splnění potřeb rostoucí vnitřní 
poptávky. -- Proč se pro Německo stalo euro od doby vypuknutí finanční krize doslova požehnáním, 
krátce vysvětluje příspěvek v časopise Auszüge aus Presseartikeln, 2010, č. 43, s. 17. 
 
Bank of Finland Monetary Policy and Research Department 
Economic outlook 2 [2010] 
Hospodářský výhled č. 2 [2010] 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 84, (2010) Special Issue No. 2, p. 6-78 
Makroekonomická prognóza finské centrální banky z druhého pololetí roku 2010 zkoumá současný 
vývoj finského hospodářství a přináší výhled do roku 2012. Nevýrazné tempo oživení posiluje během 
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roku 2010, očekává se růst reálného HDP 2,6 % v roce 2010, 3 % v roce 2011 a 2,5 % v roce 2012. 
Výhled předpovídá, že předkrizové úrovně reálného HDP nebude dosaženo před rokem 2012. 
Vyhlídky finských finančních trhů, trhu práce (očekávaná nezaměstnanost 7,7 % v roce 2012), 
produktivity, spotřeby, zahraničního obchodu, cenového vývoje; hodnocení rizik. - Pozn. 
 
Mark Williams 
Few silver linings when gold bubble bursts 
Co bude dobrého na tom, když praskne zlatá bublina 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37443 (18.10.2010), p. 9 
Zlatá horečka pokračuje a cena zlata stoupá. V posledních čtyřech letech získalo zlato mnoho nových 
investorů, od zajištěných fondů po jednotlivce. V článku se uvádí pět hlavních faktorů, které způsobily 
zlatou bublinu v r. 2010. Tato bublina praskne, až se zlepší hospodářské perspektivy a nezaměstnanost 
v zemích jako USA klesne pod 8 %. Nenapáchá mnoho škody, protože zlato představuje jen zlomek 
celkového globálního investičního kapitálu. 
 
Aleš Michl 
Hračka zvaná HDP : vývoj ekonomiky 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 46, s. 40-42 
Ze závěrů příspěvku vyplývá, že HDP nemusí vždy odrážet reálný stav ekonomiky, ale že je třeba 
zaměřit se více na konkurenceschopnost. Přehled meziročního růstu HDP v Evropské unii, rady jak 
zvýšit konkurenceschopnost, konkurence cenou a konkurence necenová, testování dopadu posílení a 
oslabení kurzu eura na českou ekonomiku. 
 
Florian Willershausen 
Hungriger Nachbar 
Nenasytný soused 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 42, S. 74, 76 
Rozpínání moci českého státního koncernu ČEZ, ambice Martina Romana dobýt německý trh s elektřinou. 
 
Martin Janoušek, Lukáš Sommer 
Lze podat námitky proti kvalifikační dokumentaci? 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 22, s. 16-17 
Zákon č. 417/2009 Sb., o veřejných zakázkách upravuje mj. rozsah a způsob podání námitek. Má však 
výkladové problémy. Článek rozebírá otázku možnosti podání námitek proti kvalifikační dokumentaci 
- ano či ne? 
 
Victor Mallet and Peter Wise 
Peripheral nerves 
Nervozita na periferii 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37461 (8.11.2010), p. 11 
Nejchudší země západní Evropy, Portugalsko, patří mezi tzv. periferní ekonomiky, které jsou od 
počátku finanční krize vydány na milost a nemilost mezinárodním trhům. Vzhledem k vývoji rozpočtu 
a politickým sporům o schválení nejnovějšího souboru úsporných opatření se Portugalsko spolu s Irskem 
dostalo do první linie boje o přežití eura. Premiér José Sócrates přitom tvrdí, že země i reformní plány 
jsou v mnohem lepší formě, než si myslí trhy. Úsporná opatření se podařilo schválit, ale země se jen 
obtížně dostává z "nebezpečné zóny". 
 
Martin Fassmann ; [rozhovor vedl] Jaroslav Plesl 
Příští rok nás čeká v Česku stagnace 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 210 (29.10.2010), s. 18-19 
Rozhovor se šéfem makroekonomického oddělení ČMKOS o vyhlídkách českého hospodářství v roce 
2011, ve kterém se kriticky vyjadřuje např. k vládním odhadům ekonomického růstu a soukromé 
spotřeby, k nastavení daňové soustavy, k reformě veřejných financí prostřednictvím škrtů apod. 
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Tomáš Holub 
Příští rok přijde ochlazení : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 45, s. 64-65 
K očekávanému vývoji v eurozóně, k hospodářské situaci v ČR v letošním roce a k výhledu pro příští 
rok, k vývoji inflace. Doplněno graficky znázorněnou prognózou inflace a cíle ČNB a prognózou 
úrokových sazeb. 
 
Jan Sixta 
Veřejně soukromá partnerství po 15. září 2010 
PPP bulletin, Sv. 6, (2010) č. 3, s. 1-3 
Vliv novely zákona o veřejných zakázkách z pohledu koncesí resp. projektů PPP. Registr osob se 
zákazem plnění veřejných zakázek, hodnotící kritéria (změna v popisu ekonomické výhodnosti), 
zrušení ustanovení o kvazikoncesi, projekty s povinností stanoviska MF, úprava použití opčního 
práva, prokázání kvalifikace zadavateli (přípustnost dokumentace v kopiích), povinnosti v případě 
citlivé činnosti. 
 
Tomáš Grulich 
Veřejné zakázky: může či musí zadavatel požadovat dodatečné objasnění kvalifikačních 
dokladů? 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 10, s. 18-21 
K ustanovení § 59 odst. 4. zákona o veřejných zakázkách (zákon č. 417/2009 Sb.), podle kterého 
veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil (nebo doplnil) předložené 
informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. - Pozn. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
David Marek 
Slabý soused vyžaduje sílu : když se na rozumných rozpočtových pravidlech neumí dohodnout 
eurozóna, musí to udělat Česko 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 213 (3.11.2010), s. 11 
Hlavní ekonom Patria Finance se zamýšlí nad fungováním eurozóny, především pak nad její 
nestabilitou. Zmiňuje původně přísná pravidla pro rozpočtovou disciplínu, ale i jejich nedostatečné 
vynucování, dále situaci v Řecku, krizi eura a pokusy o řešení současného stavu - zejména vznik 
nových evropských institucí. Dochází k závěru, že pokud zůstane eurozóna nestabilním regionem 
náchylným k další krizi (a zároveň bude i nadále představovat nejvýznamnějšího obchodního 
partnera), musí česká ekonomika posílit a udržet mechanismy, které dokážou vstřebat další možné 
otřesy. Tato obranná politika se musí soustředit na tři oblasti: trh práce, kurz koruny a fiskální politiku. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Robert Zoellick 
5 obřích úkolů pro 20 velkých zemí : vlády, které zbrojí na měnovou válku, budou na setkání 
G20 přemýšlet, jak se jí vyhnout 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 217 (9.11.2010), s. 13 
Zamyšlení nad tématy, která budou řešit účastníci setkání skupiny G20 v jihokorejském Soulu. Autor - 
prezident Skupiny Světové banky - doporučuje např. dohodnout se na paralelních agendách 
strukturálních reforem, zřeknout se měnových intervencí, podpořit růst zaměřením se na úzká místa 
nabídkové strany v rozvojových zemích a vytvořit plán na vybudování kooperativní měnové soustavy. 
-- K tématu viz přísp. na s. 18-19 s názvem Šéf Světové banky chce koordinovat kurzy měn a uvažuje 
o zlatém standardu. 
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Beyond Bretton Woods 2 : the global monetary system 
Po brettonwoodské dohodě 2 : globální měnový systém 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8707, p. 79-81 
V souvislosti s napětím mezi světovými měnami se článek zaměřuje na otázku, zda existuje lepší 
způsob jejich uspořádání. Ukazuje se, že současný mezinárodní měnový systém nikomu nevyhovuje. 
Kritické připomínky se týkají nadvlády dolaru jako světové měny a způsobu, jak jej USA řídí, dále 
toho, že stávající systém umožnil vznik rozsáhlých devizových rezerv, především v rozvíjejících se 
ekonomikách, a také velikosti a nestálosti kapitálových toků. Mnohé současné problémy mají 
historické paralely. 
 
Europe's need for e-freedom 
Evropa potřebuje e-svobodu 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8706, p. 36 
Obchody přes internet odhalují nedostatky jednotného evropského trhu. Namísto nákupů po celé EU 
uvažují kupující i firmy jen v národním měřítku. Většina obchodníků online nechce řešit 27 rozdílných 
zákonů na ochranu spotřebitele, pravidel pro DPH, předpisů pro elektronický odpad a poštovních 
systémů. Paradoxně tak jsou v Evropě nejaktivnější americké online firmy, které vzhledem ke své 
velikosti mají administrativní sílu zvládnout tolik národních pravidel. V čase slabého hospodářského 
růstu by přitom uvolnění maloobchodního sektoru bylo dobrou cestou ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a podpoře růstu. 
 
Jana Novotná 
Evropský obchodní rejstřík 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 11, s. 322-324 
Služby poskytované Evropským obchodním rejstříkem (EBR), fungování rejstříku, zapojení České 
republiky do EBR, další iniciativy v oblasti propojování obchodních rejstříků. - Pozn. 
 
Alan Beattie 
Imbalances cloud 20/20 vision 
Nerovnováhy zastiňují vizi G20 pro rok 2020 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37463 (10.11.2010), p. 7 
Před summitem Skupiny 20 v Soulu se článek zaměřuje na otázku nápravy globálních obchodních 
nerovnováh. Ty v posledních 10-15 letech vytrvale rostou - zatímco přebytek čínské obchodní bilance 
se rychle zvyšuje, USA neustále vykazují schodek. Německo si udržuje solidní přebytek, i když 
převážně se v něm promítají nerovnováhy v rámci Evropské unie. USA navrhly zavedení 
"indikativních ukazatelů" pro omezení schodků a přebytků běžných účtů velkých zemí, ale tento návrh 
se nesetkal s podporou. 
 
Nouriel Roubini 
Nová pravidla pro horké peníze 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 224 (19.11.2010), s. 12 
K problematice kapitálových toků do ekonomik rozvíjejících se trhů. Autor předkládá několik 
možností, jak reagovat  na přílivy kapitálu, které zvyšují tamní směnné kurzy a ohrožují exportem 
tažený růst. Zmiňuje např. nesterilizovanou a sterilizovanou devizovou intervenci, zavedení regulace 
kapitálu, zpřísnění fiskální politiky aj. - ale i možnost nedělat nic a nechat měnu zhodnocovat. -- Další 
podrobnější informace v analýze How should emerging markets manage capital inflows and currency 
appreciation? viz www.roubini.com/analysis/137656.php. 
 
B.G. Fedotov 
Osobennosti formirovanija i primenenija obščego tamožennogo tarifa v stranach Jevropejskogo 
sojuza 
Zvláštnosti utváření a uplatnění všeobecného celního tarifu v zemích Evropské unie 
Finansy, Sv. 2010, No. 8, s. 44-47 
Principy utváření všeobecného celního tarifu vůči třetím zemím a regulace cel v EU, celní unie 
Společenství, tarifní kvóty, výčet produktů se zvýhodněným celním režimem. 
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Michal Mejstřík ; [rozhovor připravili] Petr Honzejk, Julie Hrstková 
Před válkou nás ochrání rostoucí blahobyt 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 220 (12.11.2010), s. 11 
Rozhovor s předsedou Mezinárodní obchodní komory (ICC) o měnové válce, o jejím možném dopadu 
na Českou republiku a o způsobech, jak se bránit (např. snížením mezd). Dále také o nastavení 
exportní politiky, o získávání veřejných zakázek v zahraničí, ale i o postavení Číny ve světové 
ekonomice, o čínském zahraničním obchodu a dalších otázkách současnosti. 
 

Podnik a podnikání 
 
Chris Bryant ... [et al.] 
Doing business in Austria 
Podnikání v Rakousku 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37447 (22.10.2010), sep. sect. (4 p.) 
Analýza podnikatelského prostředí v Rakousku se zaměřuje na hospodářské oživení, daňové zatížení 
firem, korupci, inovace, průmysl, bankovní sektor aj. 
 
John Murray Brown ... [et al.] 
Doing business in Ireland 
Podnikání v Irsku 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37457 (3.11.2010), sep. sect. (6 p.) 
Podnikatelské prostředí v Irsku je hodnoceno z pohledu současné hospodářské situace, fiskálního 
vývoje, bankovnictví, trhu nemovitostí, energetické politiky, farmaceutického průmyslu aj. 
 
Chris Bryant, Neil MacDonald and Kester Eddy 
Doing business in Slovenia 
Podnikání ve Slovinsku 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37465 (12.11.2010), sep. sect. (4 p.) 
Rozbor podnikatelského prostředí ve Slovinsku se zaměřuje na hospodářský vývoj země, finanční 
služby, členství v eurozóně, maloobchod, dopravu, energetický sektor, turistiku aj. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
A gold-plated burden : American states' pension funds 
Pozlacené břemeno : penzijní fondy amerických států 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8704, p. 73-74 
Státy USA slibovaly zaměstnancům veřejného sektoru výplatu takových penzí, které si nyní nemohou 
dovolit. Problém nazrával dlouho, ale dařilo se ho utajit díky silným trhům aktiv a díky způsobu 
účtování nákladů na poskytování penzí v jednotlivých státech. Problémy akciových trhů a tlak na 
státní rozpočty v důsledku krize a následně poklesu daňových příjmů však způsobily, že závazky 
ohledně štědrých důchodů bude těžké dodržet. Po vyčerpání prostředků na důchodových účtech by to 
znamenalo obrovský tlak na daně. -- Viz i článek na s. 16 pod názvem Three-trillion-dollar hole: 
public-sector pensions. 
 
Alfonso R. Sánchez Martín and Virginia Sánchez Marcos 
Demographic change and pension reform in Spain : an assessment in a two-earner, OLG model 
Demografické změny a penzijní reforma ve Španělsku : zhodnocení prostřednictvím OLG 
modelu se dvěma výdělečně činnými osobami 
Fiscal studies, Vol. 31, (2010) No. 3, p. 405-452 
Studie posuzuje dopad změn španělského penzijního systému uskutečněných v letech 1997-2001 za 
využití dynamického OLG modelu všeobecné rovnováhy, jež je nastaven na vývoj hospodářství ve 
Španělsku v období 2001-2007. Model domácnosti se dvěma potenciálně výdělečně činnými osobami 
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v ekonomice charakterizované stárnutím obyvatelstva vytváří přesné kvantitativní předpovědi 
financování penzijního systému v období 2010-2050, dále jsou jeho prostřednictvím odhadovány 
finanční a sociální důsledky penzijní reformy a je zdůrazněn význam zahrnutí genderových odlišností 
a pozůstalostních důchodů do modelování. Následně jsou analyzovány hlavní závěry studie, které 
ukazují neudržitelnost španělského penzijního systému, neefektivnost reforem a významný 
redistribuční efekt i důsledky pro blahobyt. - Pozn. 
 
Michael Eilfort 
Ein tödliches Antidepressivum namens Grundeinkommen 
Smrtící antidepresivum nazvané základní příjem 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 213 (3.11.2010), S. 10 
Bürgergeld (občanský paušál) a sociální stát v Německu; argumentace proti návrhu 
"bezpodmínečného základního příjmu" pro každého občana. Podle příznivců této sociální revoluce by 
státu odpadla povinnost drahé sociální administrativy, kritici však poukazují na náklady takto nově 
nastaveného systému a také na riziko ztráty zodpovědnosti a motivace jedince dělat cokoli pro 
společnost, rovněž je nastíněna trefná otázka zdrojů financování systému základního příjmu. 
 
Gary Burtless 
Lessons of the financial crisis for the design of national pension systems 
Poučení z finanční krize pro plánování národních důchodových systémů 
CESifo Economic studies, Vol. 56, (2010) No. 3, p. 323-349 
Problematika privatizace důchodového zabezpečení nahlížená optikou zkušeností nedávné finanční 
krize. Autor stručně popisuje současné diskuse ohledně systému soukromých investičních penzijních 
účtů a na základě zaznamenaných výnosů hlavních skupin aktiv v USA od počátku 20. století do roku 
2008 zvažuje proměnlivost důchodů financovaných z individuálních investičních účtů pracovníků        
v USA i v dalších vyspělých zemích. Zabývá se také finanční gramotností, investičním chováním a 
strategiemi ke snižování rizika důchodových příjmů střadatelů. V závěru analyzuje dopady na penzijní 
politiku a vytváření národních penzijních systémů. V grafech znázorněny nahrazovací poměry. - Pozn. 
 
Gerd Habermann 
Menschenwürdig ist, nicht auf Kosten anderer zu leben : Hartz IV 
Lidsky důstojné je nežít za peníze druhých : Hartz IV 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 211 (1.11.2010), S. 10 
Autor se domnívá, že člověk by měl být schopen svépomoci a zodpovědnosti sama za sebe a měl by 
tedy pociťovat stud, pokud žije na náklady cizích lidí - i když se jedná o dary od státu. Považuje za 
správné, že příjemci vnímají prověřování své sociální potřebnosti bolestně, neboť právě to přispívá ke 
snaze vymanit se z této nedůstojné situace. Nesprávný pohled současné sociální pomoci na lidskou 
důstojnost, která spolu se zavedením pojmu "relativní chudoba" přinesla myšlenku nároku na důstojný 
život v přiměřeném životním standardu i pro takové příjemce podpory v nezaměstnanosti, jimž právě 
by se měla podpora zvláště opatrně dávkovat. Flexibilita pojmu "relativní chudoba". 
 
Hans Fehr and Fabian Kindermann 
Pension funding and individual accounts in economies with life-cyclers and myopes 
Financování penzí a individuální účty v ekonomikách s jedinci s dlouhodobým a krátkodobým 
spořícím chováním 
CESifo Economic studies, Vol. 56, (2010) No. 3, p. 404-443 
Studie zkoumá prostřednictvím modelu všeobecné rovnováhy přesahujícího generace teoretickou 
náhradu penzijního systému Německa alternativním systémem individuálních penzijních účtů. 
Rozlišuje racionální a hyperbolické spotřebitele a porovnává důsledky dobrovolných a povinných 
penzijních plánů. Analyzuje výsledky pro systém financování penzí bez individuálních penzijních účtů 
a pro systém zahrnující individuální penzijní účty. - Pozn. -- Modelování důsledků alternativních 
penzijních politik v reakci na neočekávané demografické, finanční a makroekonomické šoky, 
modelování mezigeneračních důsledků zpracovává příspěvek na s. 366-403 tohoto čísla časopisu. 
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Peter Pénzeš, Slavka Polakovičová 
Regulácia dôchodkového sporenia v Európskej únii a pripravované zmeny 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 8, s. 17-21 
Článek přináší stručný pohled na aktuální situaci v oblasti regulace důchodového spoření, představuje 
obsah Zelené knihy a naznačuje možné směry dalšího vývoje evropské právní úpravy v oblasti 
sociálního zabezpečení. - Pozn. 
 
Sebastian Gechert 
Supplementary private health insurance in selected countries : lessons for EU governments? 
Doplňkové soukromé zdravotní pojištění ve vybraných zemích : poučení pro vlády států EU? 
CESifo Economic studies, Vol. 56, (2010) No. 3, p. 444-464 
Empirická analýza výsledků odstátnění v národních systémech financování zdravotní péče. 
Prostřednictvím zkušeností systémů veřejného a soukromého zdravotního pojištění v Austrálii, 
Kanadě a Švýcarsku autor prověřuje rozšířený názor, že snížení příspěvků zákonného zdravotního 
pojištění (SHI) ve prospěch doplňkového soukromého zdravotního pojištění (PHI) pravděpodobně 
umožní racionální využití zdrojů ve zdravotnictví a udrží dostupné výdaje. Jsou zkoumány: struktura 
trhu zdravotního pojištění vybraných zemí, chování účastníků trhu v rámci možností tržní struktury, 
konkurenční výsledky týkající se vývoje nákladů, kvality služeb a rovnosti systému SHI a PHI; 
následně jsou analyzovány a porovnány výsledky. - Pozn. 
 
Jana Rychtářová 
Systémy sociálního zabezpečení v EU : dávky nemocenského pojištění v Polsku 
Národní pojištění, Sv. 41, (2010) č. 11, s. 15-17 
Stručně o náhradě mzdy a nemocenských dávkách, o rehabilitačních dávkách, o vyrovnávacím 
příspěvku, o příspěvku v mateřství a o ošetřovném. 
 
Cornelia Schmergal ... [et al.] 
Verschon mein Geld, zapf andere an : Sozialstaat 
Mé peníze ušetři, obsluž se u jiných : sociální stát 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 42, S. 22-26 
Průřez důchodovými systémy v Evropě (vč. jejich kuriozit), reformní návrhy na úpravu důchodového 
věku. Únosnost a možnost zachování úrovně stále náročnějších sociálních systémů dokládá mj. 
propočet amerického ekonoma J. Gokhaleho, z něhož vyplývá, že pro trvalé zachování současného 
rozsahu sociálního státu by státy EU musely v průměru zvýšit své daně na 55 procent HDP. V grafu 
porovnání sociálních výdajů na hlavu ve státech EU (vč. ČR) v roce 2007 vč. procentního navýšení 
vůči roku 1997. 
 
Martin Holub 
Zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu 
Fórum sociální politiky, Sv. 4, (2010) č. 5, s. 11-17 
Příspěvek do diskuse o reformě českého důchodového systému. Autor se zaměřuje na analýzu 
rozhodného období, ze kterého je zjišťována výše důchodu, a na jeho možné úpravy a dopad těchto 
úprav na důchodový systém, jeho celkovou dlouhodobou finanční udržitelnost a na individuální výši 
důchodu jedince. Doplněno zkušenostmi ze zahraničí. Podrobněji ke způsobu stanovení rozhodného 
období, ke způsobu zohlednění skutečně získaných příjmů na výši důchodu, k indexaci a k redukční 
hranici. - Pozn. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Ivan Ryšavý 
Co (rychle) udělat, aby přechod na tržní nájmy tolik nebolel? 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 11, s. 6-7 
Možnosti a návrhy řešení k dopadům ukončeného procesu uvolňování regulace nájemného; zjišťování 
místního obvyklého nájemného, cenové mapy, význam koncepce financování sociálního bydlení. 
Vybrané body návrhu zákona o sociálním bydlení vypracovaného OSMD (Občanské sdružení majitelů 
domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR). Dávky na bydlení - v tabulce vývoj výdajů v letech 2005-
2010. 
 
Floor to ceiling : global house prices 
Od podlahy po strop : globální ceny bydlení 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8705, p. 82 
Ze stručného shrnutí časopisu The Economist vyplývá, že ceny bydlení jsou ve většině míst na 
vzestupu. Nejvíce rostou ceny v Asii, nejvíce nadhodnocený je trh v Austrálii. Evropský trh vykazuje 
rozdíly mezi velkými a periferními ekonomikami, v USA jsou v současnosti ceny bydlení víceméně 
přiměřené. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Mária Vojtková 
Hodnotenie zamestnanosti v regiónoch krajín V4 
Ekonomické rozhľady, Sv. 39, (2010) č. 2, s. 192-206 
Regionální analýza zaměstnanosti v zemích Visegrádské čtyřky (V4) na úrovni nomenklatury 
územních statistických jednotek (NUTS 2) v roce 2008 ve srovnání s rokem 2004. Sledována byla 
celková míra zaměstnanosti, míra zaměstnanosti žen a míra zaměstnanosti starších pracovníků (55-64 
let). Aplikace metody hlavních komponent, která umožňuje hodnocení zaměstnanosti z vícekriteriálního 
hlediska a kvantifikaci regionálních rozdílů úrovně zaměstnanosti. - Pozn. 
 
Cornelia Schmergal, Max Härder, Bert Losse 
Nie wieder arbeitslos : Arbeitsmarkt 
Už nikdy nezaměstnaný : trh práce 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 44, S. 22-27 
Německý trh práce čeká opravdový přelom a naznačuje to i poslední vývoj v poklesu nezaměstnanosti: 
práci nyní hledá tak málo lidí, jako tomu bylo naposledy před dvaceti lety, v roce 2011 by počet 
zaměstnaných měl výrazně překročit hranici 40 milionů. Odborníci z výzkumu odhadují dosažení plné 
zaměstnanosti během pěti let, a např. BA (Spolková agentura práce) mluví o plné zaměstnanosti již 
dnes (kvóta nezaměstnaných totiž klesla pod 4 procenta a určitá nízká míra nezaměstnanosti je            
v ekonomice nezbytná). Vzhledem k demografickému vývoji postupně získá značnou cenu každá 
využitelná pracovní síla s potřebnou kvalifikací, která se stane významným výrobním faktorem 
(kromě lidí bez min. kvalifikačních předpokladů, jimž se možnost uplatnění na trhu práce ještě zhorší). 
K návrhu zákona, který umožní uznat/přezkoušet doklady o kvalifikaci lidí z jiných zemí a k výhledu 
výrazného zvyšování mezd. -- K tématu také příspěvek viz HB, 29./30.10.2010, č. 210, s. 14-15. 
 
Ladislav Jouza 
Nový katalog prací ve veřejných službách a správě 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 11, s. 61-64 
Zařazování zaměstnanců veřejné správy a veřejných služeb podle nového katalogu prací. Plat, platové 
zařazení, platová třída, informace o platu, příklady prací, příplatky. (Formy) doručování platového 
výměru. -- K tématu také příspěvek viz Moderní obec, 2010, č. 11, s. 39. 
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Uwe Schünemann 
Politik muss Migration mehr steuern 
Migraci je potřeba více politicky řídit 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 42, S. 48 
Požadavek změny německé migrační politiky tak, aby nezatěžovala německý sociální systém a 
především respektovala potřeby trhu práce. K německému zákonu z roku 2005 o přistěhovalcích, který 
má migraci omezovat a zohledňovat sociálně-ekonomické zájmy země. § 18 zákona o pobytu cizinců, 
který upravuje zaměstnanost. 
 
Barbara Bublíková 
Šéfové stále padají do zlata : manažerské odstupné 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 47, s. 66-67 
Vláda v Maďarsku a Velké Británii odsouhlasila snížení odstupného zaměstnanců státních firem         
(v Maďarsku se bude odstupné manažerů a vrcholných představitelů veřejné správy a zvláště vysoké 
odstupné danit ve výši 98 %). V ČR nadále zůstává odstupné zdaněno 15% sazbou. Oproti tomu se 
odstupné v soukromé sféře v Evropě i v USA nekrátí (vše je podáno na konkrétních příkladech 
manažerů). Evropská komise zvažuje zavést pravidla pro manažerské odstupné. 
 
Demmou, Lilas 
The decline in industrial employment in France (1980-2007) : how to account for it? 
Pokles zaměstnanosti ve francouzském průmyslu v letech 1980-2007 : objasnění 
Trésor-economics, Vol. 5, (2010) No. 77, p. 1-8 
Studie stanovuje hlavní strukturální determinanty snižování počtu pracovních míst v průmyslu ve 
Francii v období let 1980-2007 (z 5,3 na 3,4 milionů, tzn. pokles o 11 procentních bodů v celkové 
zaměstnanosti). Jsou charakterizovány průvodní trendy tohoto poklesu (růst zaměstnanosti v odvětvích 
tržních služeb, snižování podílu průmyslu na celkovém HDP); určujícími faktory se jeví nárůst 
produktivity a deformace ve struktuře poptávky; outsourcing v oblasti výrobních činností z odvětví 
služeb; zahraniční konkurence a zahraniční obchod. - Pozn. 
 
Rainer Nahrendorf 
Unternehmen sind auf ältere Mitarbeiter schlecht vorbereitet 
Podniky jsou špatně připravené na starší zaměstnance 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 212 (2.11.2010), S. 10 
Od roku 2012 by v Německu mělo započít postupné zvyšování věku pro nástup do zákonného 
důchodu (67 let v roce 2029), příspěvek krátce shrnuje současný stav ne/připravenosti podniků na 
neodvratné zaměstnávání seniorů - demografický vývoj však už nadále nedovolí opomíjet jejich 
pracovní potenciál. Demograficky nastavená personální politika, age-management. 
 
Ladislav Jouza 
Úprava stávky a demonstrace 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 11, s. 85-88 
Stávky, demonstrace; právní úprava protestu zaměstnanců proti opatření zaměstnavatelů. 
 
Wolfgang Pointner, Alfred Stiglbauer 
Veränderung der Lohnverteilung in Österreich : eine Analyse mit Daten der 
Verdienststrukturerhebung 
Změna v rozvržení mezd v Rakousku : datová analýza na základě struktury výdělků 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2010, Nr. 3.Q., S. 48-63 
Možné příčiny změn v rozvržení mezd v Rakousku. První analýzy na základě struktury výdělků z r. 1996 
a 2002. Důvody regrese platů (srovnání výsledků všeobecně a z pohledu žen a mužů). Změny 
rozdělování mezd na základě "předem určeného" faktoru (věk, pohlaví, vzdělání) a faktoru "určeného 
situací na trhu" (věk, vzdělání, velikost firmy). - Pozn. 
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Bundesministerium der Finanzen 
Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme im 
Versicherungsbereich (Versicherungs-Vergütungsverordnung - VersVergV) : vom 6. Oktober 
2010 
Nařízení o regulačních požadavcích na odměňovací systémy v oblasti pojišťovnictví (nařízení      
o odměňování v pojišťovnictví - VersVergV) : ze 6. října 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 50, S. 1379-1382 
Nařízení o regulačních požadavcích na odměňovací systémy v oblasti pojišťovnictví ze 6. října 2010 
zahrnuje články o všeobecných i zvláštních požadavcích a o požadavcích na úrovni pojišťovacích a 
finančních konglomerátů. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Verordnung über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungssysteme von Instituten 
(Instituts-Vergütungsverordnung - InstitutsVergV) : vom 6. Oktober 2010 
Nařízení o regulačních požadavcích na odměňovací systémy institucí (nařízení o odměňovacích 
systémech institucí - InstitutsVergV) : ze 6. října 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 50, S. 1374-1378 
Nařízení o regulačních požadavcích na odměňovací systémy institucí ze 6. října 2010 zahrnuje mj. 
články o všeobecných požadavcích na odměňovací systémy, o odměňovacích systémech především 
významných institucí bankovních a finančních služeb (odměňování na základě analýzy rizika),             
o podmínkách zveřejňování informací o odměňovacích systémech. 
 
Martin Štefko 
Výkon závislé práce nelegálními migranty a s tím spojené právní důsledky 
Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Sv. 18, (2010) č. 2, s. 123-130 
Vymezení pojmu nelegální migrant pro potřeby přístupu na český pracovní trh, vznik 
pracovněprávního vztahu u nelegálních migrantů, právní následky výkonu nelegální práce. - Pozn. 
 

Právo 
 
Wolf Albin 
Juristen fordern neues Erbrecht 
Právníci požadují nové dědické právo 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 187 (28.9.2010), S. 18 
Na nedávném zasedání německých právníků prezentovali odborníci na dědické právo návrhy na 
změny současné právní úpravy, která existuje s malými změnami již 110 let. V Německu je ročně 
předmětem dědictví majetek v hodnotě 200 mld. eur a ten by dle názoru odborníků měl být rozdělen 
přiměřeněji: požadavek zní na změnu resp. zvýšení  povinného dědického podílu (z 1/4 na 1/2) ve 
prospěch přeživšího manžela před dětmi a zohlednění péče o staré lidi v dědickém právu; darování 
majetku dětem či vnukům za života by se z důvodu eliminace zvýhodnění mělo připočítávat k povinnému 
dědickému podílu. Berliner Testament. 
 
Naming and shaming : the fight against corruption 
Pojmenovat a zahanbit : boj s korupcí 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8706, p. 64-65 
Ustanovení v americkém zákoně o finanční regulaci, které přispívá k boji s korupcí; kampaň za 
zavedení podobného pravidla v jiných zemích pod heslem "zveřejni, co dáváš"; různé iniciativy, úloha 
Světové banky. -- K problematice viz i článek na s. 65 pod názvem Murk meter: Transparency 
International. 
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Rudolf Rys 
Správní věda, nauka o správních reformách a teorie reforem 
Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Sv. 18, (2010) č. 2, s. 168-176 
K problematice vědeckého zkoumání realizovaných reformních změn ve veřejné správě v Rakousku a 
v České republice. Správní věda a její členění, nauka o správních reformách (a její členění), správní 
věda a správní právo, správní politika, reforma veřejné správy, modernizace veřejné správy. - Pozn. 
 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  3 
 
Investiční podpora neslučitelná se společným trhem: řízení o předběžné otázce (čl. 267 SFEU). 
Gebrüder Lorenz GmbH v. Spolková republika Německo a spolková země Porýní-Falc. 
rozsudek ESD z 11.12.1973 120-73 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  3 
 
Podpora podniku : státní podpora neslučitelná se společným trhem: řízení o žalobě na neplatnost (čl. 263 
SFEU). Belgické království v. Komise Evropských společenství. 
rozsudek ESD z 10.7.1986 234/84 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  3 
 
Státní podpora ve prospěch bank : vrácení dodatečně zaplacené daně : řízení o předběžné otázce (čl. 267 
SFEU). Unicredito Italiano SpA v. Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1. 
rozsudek ESD z 15.12.2005 C-148/04 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  3 
 
Státní podpory malým a středním podnikům : řízení o žalobě na neplatnost (čl. 263 SFEU), řízení        
o opravném prostředku (čl. 56 Statutu). Komise Evropských společenství v. Freistaat Sachsen.  
rozsudek ESD (druhý senát) z 11.12.2008 C-334/07 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) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Lenka V. Půlpánová 
Co nabízí statistika vládních financí 
Statistika, Sv. 47, (2010) č. 5, s. 365-385 
Ke konceptu evropské statistiky vládních financí, která je publikována Eurostatem (s využitím dat za 
Českou republiku). Sektor vládních institucí v systému národních účtů, statistika vládních financí 
(příjmy a výdaje, saldo-přebytek/deficit, finanční účet, ostatní ekonomické toky a změny v rozvaze, 
rozvaha sektoru vládních institucí, vládní dluh, vazba mezi saldem a změnou vládního dluhu, ostatní 
položky). - Pozn. 
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Gesetz über die Verwendung von Verwaltungsdaten für Wirtschaftsstatistiken, zur Änderung 
von Statistikgesetzen und zur Anpassung einzelner Vorschriften an den Vertrag von Lissabon : 
vom 4. November 2010 
Zákon o používání správních dat pro hospodářské statistiky, ke změně statistických zákonů a ke 
sladění jednotlivých předpisů s Lisabonskou smlouvou : ze 4. listopadu 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 55, S. 1480-1482 
Spolkový sněm vydal zákon obsahující článek 1 o zákonu o používání správních dat pro účely 
hospodářských statistik (VwDVG), který definuje mj. povinná data pro statistické účely z finančních 
úřadů a z pracovního úřadu. Články 2-6 zahrnují změny některých dalších zákonů (např. zákon           
o statistice výdělků, třetí kniha sociálního zákoníku, zákon proti omezování volné soutěže atd.). 
 
Jens Dechent 
Häuserpreise - Ergebnisse für 2009 
Ceny domů - výsledky za rok 2009 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 10, S. 939-944 
Výsledky poslední fáze projektu Eurostatu zaměřeného na sledování vývoje cen domů a bytů              
v Německu. Výsledky cenového indexu domů pro novostavby a cenový index pro stávající bytový 
fond (pro období 2000-2009). - Pozn. 
 
Petra Berrová 
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 21, s. i-iv 
Sčítání lidu, domů a bytů proběhne počátkem r. 2011. Článek rozebírá legislativu ke sčítání lidu, 
legislativu EU, co je obsahem sčítání lidu (mj. povinné a dobrovolné údaje o fyzických osobách), 
změny a novinky oproti předcházejícím censům, finanční stránku sčítání lidu a metodiku 
připravovaného sčítání. 
 
Kateřina Duspivová 
Zachycení zaměstnaneckých opcí na akcie v českých národních účtech podle SNA 2008 
Statistika, Sv. 47, (2010) č. 5, s. 386-402 
Zachycení zaměstnaneckých opcí podle SNA 2008 a ESA 2010, vhodné zdroje dat (např. účetní 
závěrky a výroční zprávy jednotlivých podniků, šetření prováděná ČSÚ), zachycení zaměstnaneckých 
opcí na akcie a jeho dopad na vybrané položky národních účtů a vybrané makroagregáty v ČR. - Pozn. 
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Účetnictví 
 
Deutsche Bundesbank 
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz aus Sicht der Bankenaufsicht = The act modernising 
accounting law from a banking supervision perspective 
Zákon o modernizaci účetního práva z pohledu bankovního dozoru 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 9, S. 49-68 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 9, p. 49-67 
V příspěvku je analyzován přínos modernizace účetní praxe vycházející z německého obchodního 
zákoníku (HGB) prostřednictvím zákona o modernizaci účetního práva (BilMoG) k dozoru nad 
úvěrovými institucemi zaměřenému na riziko. Krátce k cílům BilMoG; dále účetnictví finančních 
nástrojů obchodního portfolia úvěrových institucí dle HGB; rizikové rezervy; účetní zachycení 
zajišťovacích vztahů; konsolidované účetnictví; změny v účetních předpisech úvěrových institucí 
(RechKredV). - Pozn. 
 
EU will Marktmacht großer Wirtschaftsprüfer brechen 
EU chce zlomit tržní nadvládu velkých auditorských společností 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 44, S. 21-22 
Úvahy a návrhy EU k novému "rozložení sil" v oblasti auditu; obavy vzbuzuje fakt, že ve většině států 
EU má "velká čtyřka" (PWC, KPMG, Ernst&Young, Deloitte) vyšší než 90procentní tržní podíl. 
Taková koncentrace může způsobovat nárůst systémových rizik (v případě bankrotu velké auditorské 
společnosti hrozí opoždění a také výpadek auditu a dokonce i ohrožení finančního systému). 
Doporučení rotace auditorských společností, myšlenka auditorských konsorcií (umožnila by zapojení   
i menších auditorů), evropský průkaz auditora, požadavek na doplnění prověřované závěrky (zda 
souhlasí s reálnými poměry a ne pouze s účetními předpisy). K otázce dostatečných rezerv 
auditorských společností, což by zajistilo příp. nároky na ručení. Zákaz paralelního výkonu auditu a 
poradenství. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., ze 14. října 2010. 
 
Martin Bubeník 
Přehled mezinárodní úpravy účetnictví a výkaznictví PPP projektů. [2.]., Pokračování z minulého 
čísla  
PPP bulletin, Sv. 6, (2010) č. 3, s. 16-20 
Porovnání mezinárodních standardizovaných úprav účetnictví/výkaznictví pro projekty PPP; US GAAP, 
IFRIC 12, koncepty standardu IPSAS, Metodika Esa 95. Praktický příklad aplikace standardů. Model 
nehmotného a finančního aktiva a jejich porovnání. - Pozn. 
 
Ve zkratce: neplést si - daňová evidence není jednoduché účetnictví 
Daňové a účetní poradenství, Sv. 13, (2010) č. 37-38, s. 2-4 
K náležitostem daňové evidence, která nahrazuje jednoduché účetnictví a slouží ke zjištění základu 
daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. 
 
Martin Děrgel 
Změny v zákoně o účetnictví od 1. ledna 2011 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 21, rubrika 1, s. 1-6 
Předběžná informace o možných změnách (jedná se o návrh) v zákoně o účetnictví. V úvodu o hlavních 
"adresátech" novely, dále o nových pravidlech přepočtu exotických cizích měn a o novém znění 
ustanovení o správním trestání za účetní chyby. -- K tématu viz čl. L. Müllerové s názvem Novela 
zákona o účetnictví, uveř. v čas. Účetnictví, 2010, č. 10, s. 2-4. 
 
Milena Otavová, Pavlína Vaculíková 
Změny ve výkazech účetní závěrky vybraných účetních jednotek 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 8, (2010) č. 11, s. 25-30 
K účetní reformě v oblasti veřejných financí. Účetnictví veřejné správy, Státní pokladna, Centrální 
systém účetních informací státu. Dopad účetní reformy na účetní a související předpisy, změny v zákoně 
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o účetnictví, změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví, změny v Českých účetních 
standardech. Dopad účetní reformy na výkazy účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled     
o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha). 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 12/2010  
Bytová družstva – nakládání s vypořádacími podíly. Mandátní smlouva – smlouva o vedení účetnictví. 
Cenné papíry a podíly určené k obchodování a jejich ocenění. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 24/2010  
Přehled významných změn, které přinese balíček úspor v sociální oblasti. Daňový řád – přechodná 
ustanovení. Účetní odpisování dlouhodobého majetku ve finančním účetnictví. DPH – daňový doklad 
vystavený neplátcem. 
 

Veřejná správa 
 
Jan Hrbáček 
Digitální flek : spor o datové schránky 
Euro, Sv. 2010, č. 46, s. 60 
Shrnutí vývoje problematiky zpoplatnění provozu datových schránek státními institucemi i subjekty 
mimo státní správu. Postoj MF; otázka ceny za provoz datových schránek (nyní hrazené Všeobecnou 
pokladní správou) a současná jednání o slevě s provozovateli systému. 
 
Karel Janda 
Nemovitosti v činnosti obcí. (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 11, s. 42-46 
Hospodaření obce s vlastním majetkem, uplatňování vlastnického práva k nemovitostem. Základní 
úprava postavení obce a jejího práva vlastnit majetek, péče o vlastnictví obce, definice 
nemovitostí/pozemku/stavby. Vlastnictví místních komunikací, kategorie místních komunikací; 
účelové komunikace. 
 
Petr Pospíšil 
Obchodní společnosti územních samosprávných celků 
Správní právo, Sv. 43, (2010) č. 6, s. 321-366 
Obsáhlý ucelený výklad k problematice vztahu územních samosprávných celků a na ně navázaných 
obchodních společností. Oprávnění územních samosprávných celků  (ÚSC) zakládat obchodní 
společnosti a podílet se na činnosti obchodních společností spolu s jinými osobami, vymezení pojmu 
příspěvkové organizace, zdravotnická zařízení územních samosprávných celků, proces tzv. 
transformace příspěvkové organizace na obchodní společnost, proces založení obchodní společnosti 
ÚSC, výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti radou kraje, otázky personálního 
obsazování orgánů obchodních společností ÚSC, proces zrušení obchodní společnosti ÚSC. - Pozn. 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedl] Jaroslav Plesl 
Bez penzijní reformy tato vláda nepřežije 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 221 (15.11.2010), s. 18-19 
Rozhovor s ministrem financí o prognóze ekonomického růstu, o nutnosti penzijní reformy,                  
o harmonogramu (velké) daňové reformy a o jejích třech pilířích, o státních dluhopisech a dalších 
aktuálních otázkách. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Bundespolitik und Kommunalfinanzen : Maßnahmen des Bundes zugunsten der Kommunen 
Státní politika a obecní finance : opatření státu ve prospěch obcí 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2010, Nr. 9, S. 40-51 
Komise ustanovená k řešení situace na úrovni komunálních financí v Německu se zabývá nejen 
příjmovou stránkou, ale i možnostmi úspor a úlev na straně výdajů. Krátké shrnutí opatření přijatých   
v posledních letech ke zlepšení stavu obecních financí, vývoj a struktura příjmů/výdajů v období let 
2006-2009; úvěry. Zaměření "komise" na slabiny systému komunálního financování, nástin nového 
uspořádání (např. zvýšený podíl na DPH by měl nahradit příjmy z živnostenské daně, zkoumá se 
možnost individuální obecní přirážky k dani z příjmů a korporační daně, na výdajové straně se uvažuje 
o flexibilizaci standardů). Systémová redukce zátěže obecního financování v oblasti sociální péče a 
podpory. 
 
Day of the long knives : cutting back the state 
Den dlouhých nožů : omezování státu 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8705, p. 37-38 
Britská vláda prostřednictvím ministra financí George Osborna oznámila, jakých oblastí se dotkne 
plánované snížení výdajů. Úspory se našly především v sociálních výdajích a v rezortech 
odpovídajících za veřejné služby. -- K problematice viz i článek na s. 20 pod názvem Ouch!: Britain's 
spending review. 
 
Deutsche Bundesbank 
Deutschland in der Finanz- und Wirtschaftskrise : Finanzpolitik = Germany in the financial and 
economic crisis: fiscal policy 
Německo v době finanční a hospodářské krize: fiskální politika 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 10, S. 75-89 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 10, p. 71-85 
Stabilizační úloha německých veřejných financí v období nedávné finanční a hospodářské krize. 
Přehled fiskální politiky v období krize: expanzivní fiskální opatření, speciální opatření ke stabilizaci 
finančních institucí a členských států eurozóny (zejména Řecka), dopad těchto intervencí na míru 
zadlužení a deficit, vyčíslení opatření ovlivňujících rozpočtový deficit v letech 2009 a 2010. 
Zhodnocení působení fiskálních opatření na stabilizaci finančních trhů a ohodnocení fiskální politiky    
v době krize. Opouštění expanzivní fiskální politiky, dluhová brzda. - Pozn. -- Další části přehledu v tomto 
čísle časopisu analyzují stav německého finančního systému, hospodářskou činnost a trh práce             
v Německu. 
 
Fail safe 
Krachujte bezpečně 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8707, p. 88 
Na základě souhlasu Evropské unie hodlá Německo připravit návrh jednotného režimu pro zadlužené 
země v rámci eurozóny, a to včetně mechanismu spořádaného státního bankrotu. Nejde o novou 
myšlenku, ale je obtížné vymyslet systém, který by umožnil rychlou dohodu věřitelů ohledně toho, jak 
velkou ztrátu jsou ochotni akceptovat. Podobná pravidla již navrhoval MMF, ale nedostalo se jim 
dostatečné podpory od členských zemí. Je také třeba si ujasnit, nakolik "spořádaný" může bankrot 
vůbec být. 
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Martin Slanicay 
Fiskální (ne)zodpovědnost zemí EU 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 13, (2010) č. 3, s. 129-135 
Autor zkoumá závislost salda veřejných financí na hospodářském cyklu a vliv setrvačnosti na vývoj 
tohoto salda prostřednictvím dat ze 22 členských států EU z let 1996-2009. Pomocí regresní rovnice 
odhaduje průměrnou výši strukturálního salda veřejných financí a následně srovnává fiskální 
zodpovědnost jednotlivých zemí EU za delší časové období. Výsledky ukazují, že nejzodpovědnější 
fiskální politiku vedly v posledních čtrnácti letech Finsko, Dánsko, Lucembursko a Švédsko, za 
relativně zodpovědné můžeme považovat Estonsko a nezodpovědnými zeměmi z hlediska veřejných 
financí jsou Nizozemsko, Belgie, Irsko, Španělsko, Německo, Slovinsko, Lotyšsko, Itálie, Velká 
Británie, Francie, ČR a Polsko. - Pozn. 
 
Money matters 
Na penězích záleží 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8704, p. 35 
Evropská komise je velkým zastáncem úsporných kroků a chce získat pravomoc dávat značné pokuty 
zemím, které špatně hospodaří. Současně ale v rozpočtu EU na r. 2011 požaduje pro sebe navýšení     
o 5,9 %, v čemž ji podporuje i Evropský parlament. Eurokrati již dlouho touží po "vlastních zdrojích", 
ale téměř všechny národní vlády jsou pro zachování současného stavu. 
 
Martin Janíčko, Ashot Tsharakyan 
Možná úskalí rozpočtové disciplíny : makroekonomika 
Euro, Sv. 2010, č. 47, s. 74-75 
Úvaha nad současnou rozpočtovou politikou České republiky a negativními dopady připravované 
rozpočtové restrikce na výkonnost české ekonomiky, podepřená teorií efektivní poptávky J. M. Keynese. 
Keynesovy multiplikátory veřejných výdajů, transferů, daní a jejich konkretizace v současných 
podmínkách, efekt spotřeby, negativní efekt snižování veřejných výdajů na stimulaci ekonomiky. 
 
G.Z. Krylov 
O programmnom bjudžete vo Francii 
O programovém rozpočtu ve Francii 
Finansy, Sv. 2010, No. 8, s. 68-71 
Transformace rozpočtového procesu ve Francii a její cíle, střednědobé programování státních financí, 
příslušné zákony, vysvětlení systému meziministerských a ministerských úkolů na příkladu programu 
"Město a bydlení". 
 
Thiess Buettner and Bjoern Kauder 
Revenue forecasting practices : differences across countries and consequences for forecasting 
performance 
Praxe prognózování veřejných příjmů : rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a důsledky pro 
předpovídání 
Fiscal studies, Vol. 31, (2010) No. 3, p. 313-340 
Porovnání praxe prognózování veřejných příjmů a jeho výkonnosti ve dvanácti vybraných zemích 
OECD. Popisná statistika výkonnosti prognózování veřejných příjmů ve vzorku zemí; přehled 
rozdílných podmínek (časové rozpětí, daňová skladba, nejistota hospodářského cyklu a 
makroekonomického vývoje, změny v daňovém právu) jednotlivých zemí; institucionální aspekty 
předpovídání a ukazatel nezávislosti prognóz; empirické dokládání determinant výkonnosti 
prognózování. Analýza ukazuje, že odlišnosti ve výkonnosti mezi jednotlivými zeměmi jsou dány 
zejména nepředvídatelností makroekonomických základů, významem korporačních daní a daní            
z příjmů fyzických osob, institucionálním uspořádáním a načasováním prognóz. - Pozn. 
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Josef Pravec 
Škrty vs. daně : rozpočet 2011 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 46, s. 12-18 
Recept časopisu Ekonom na ozdravení veřejných financí (mj. se doporučuje zlevnit elektronizaci státu, 
odložit státní maturity, snížit platy politiků, zrušit daňové výjimky, zvýšit majetkové daně, zdanit 
hazard). Doplněno přehledem některých úsporných opatření vlády pro rok 2011 a dalšími údaji, např. 
o složené daňové kvótě v ČR v letech 1995-2009 (s výhledem do roku 2013). -- K tématu viz               
i komentář P. Nečase na s. 51 s názvem Spoříme, abychom vytvářeli pracovní místa. 
 
Yvonne Esterhazy 
Tun, was zu tun ist : Grossbritannien 
Udělat, co je potřeba : Velká Británie 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 43, S. 32, 34-35 
Plánované úspory britské vlády mají např. v porovnání s úsporným balíkem Německa nevídaný 
rozsah, přesto však Britové rozsah sanace přijímají klidně a z velké části souhlasně. Hrozba vyšších 
úroků totiž pro většinu občanů představuje doslova horor (mnozí jsou kvůli hypotékám velmi 
zadluženi), navíc je v mnoha rodinách zakořeněno povědomí, že je potřeba se o sebe postarat sám a 
nespoléhat na stát. K rozsahu úspor v sociálních systémech a ve veřejných službách. 
 
Věra Kameníčková 
Výdaje krajských samospráv 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 11, s. 8-9 
Charakteristika a struktura výdajů krajských samospráv v roce 2009; dynamika výdajů, výše výdajů na 
jednoho obyvatele, relace celkových výdajů a počtu obyvatel. 
 
Philip Bodman, Andrew Hodge 
What drives fiscal decentralisation? : further assessing the role of income 
Co pohání fiskální decentralizaci? : další posouzení úlohy příjmů 
Fiscal studies, Vol. 31, (2010) No. 3, p. 373-404 
Studie zkoumá problematiku určujících faktorů fiskální decentralizace (FD), zaměřuje se zejména na 
skutečnost, zda má úroveň příjmů nebo hospodářský rozvoj země silný vliv na úroveň decentralizace. 
Nejprve se podrobněji věnuje různým potenciálním určujícím faktorům úrovně FD, dále je 
analyzována problematika měření FD a ekonometrická metodologie použitá v této studii. Následně 
jsou prezentovány výsledky empirické analýzy vzorku 67 zemí za období 1990-1999. Úroveň příjmů 
země významně souvisí s mírou fiskální decentralizace země (pozitivní korelace pro země OECD, 
negativní korelace u středněpříjmových a nízkopříjmových zemí). - Pozn. 
 
Kristýna Balajová, Blahoslav Hruška 
Zadrhnutý eurorozpočet : Evropská unie 
Euro, Sv. 2010, č. 47, s. 10-11 
Problémy se schvalováním rozpočtu EU a hrozba rozpočtového provizoria na rok 2011. Přehled 
dopadů provizoria na zemědělské podpory, programy rozvoje venkova, programy pro rozvoj regionů, 
novou evropskou diplomatickou službu aj. V pozadí neshody ohledně snah eurofederalistů o vlastní 
rozpočtové zdroje formou eurodaně, odezvy oponentů. 
 

Zemědělství 
 
Javier Blas 
Grain export bans create a fresh crop of problems 
Zákaz vývozu obilí vytváří nové problémy 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37464 (11.11.2010), p. 27 
Obchodníci s komoditami varují před jevem zvaným "agflace" - růstem cen a poptávky po 
komoditách. Ze zvyšování cen jsou obviňováni spekulanti a klesající dolar, významnou roli však hrají 
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státní zásahy, zejména omezování vývozu ze strany velkých producentů. -- Překlad článku vyšel          
v Hospodářských novinách ze dne 19.11. 2010 na s. 24 pod názvem Svět ohrožuje nový fenomén. Agflace. 
 
Martin Flora, Petr Jelínek 
Jak hospodařit s obecním lesním majetkem? : rukověť pro obec - majitele lesa 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 22, s. i-v 
Zcizení/prodej obecního lesního majetku. Zajištění hospodaření na obecním lesním majetku bez jeho 
zcizení: prostřednictvím zaměstnanců obce; prostřednictvím příspěvkové organizace; prostřednictvím 
obchodní společnosti; hospodaření zajištěné třetí, na obci nezávislou, osobou; prostřednictvím lesního 
družstva či jiné formy sdružení vlastníků lesů; nájem/podnájem lesa třetí, na obci nezávislé, osobě. 
Spolupráce zastupitelů a lesníků. - Pozn. 
 

Životní prostředí 
 
Christian Hunziker 
Fortschritt auf Kosten der Hausbesitzer 
Pokrok na náklady majitelů domů 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 185 (24.9.2010), S. 38 
Energetická modernizace budov v Německu, k nákladům spojeným s energetickou sanací nájemních 
domů resp. bytů (doplněno názorným vyhodnocením sanačních opatření do r. 1948 a v letech 1948-
1978). Dopady sanace na studené nájemné. 
 

Životní úroveň 
 
Laurent Nahmias 
The financial crisis and household savings behaviour in France 
Finanční krize a úspory domácností ve Francii 
Conjoncture, Vol. 2010, No. 10, p. 13-22 
Studie prostřednictvím detailní empirické analýzy úspor a spotřebního chování francouzských 
domácností v období 2006-2009 hledá odpověď na otázku, zda měla finanční krize déletrvající vliv na 
strukturu aktiv domácností a jejich rozhodnutí spořit. Vývoj míry finančních i nefinančních úspor 
domácností; okolnosti způsobující nárůst míry úspor; dlouhodobé vklady a životní pojištění jako 
upřednostňované aktivum; realokace investičního portfolia do méně rizikových cenných papírů; krátce 
k perspektivám dlouhodobých úspor domácností v zemích OECD. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Faith, hope and charities : trusting charities 
Víra, naděje a charity : důvěra v charity 
The Economist, Vol. 397, (2010) No. 8708, p. 68-69 
Veřejnost důvěřuje charitám víc než jiným typům organizací. Otázkou je, nakolik je toto postavení 
dobrodince zasloužené a nakolik je možné změřit efektivnost činnosti charitativních organizací. 
 
Martin Wolf 
In our age of austerity raising student fees is right 
V našem věku střídmosti je zvyšování studentských poplatků správné 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37441 (15.10.2010), p. 11 
Nový návrh školného na britských vysokých školách, půjčky pro studenty a možnosti jejich splácení, 
přednosti nového návrhu, alternativní řešení. -- Problematikou se zabývá i článek v The Economist     
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č. 8704 ze dne 16.10.2010 na s. 37-38 pod názvem The coalition's first big exam: paying for higher 
education. 
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