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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, v případě tohoto čísla jde 
o měsíc červen. Vzhledem k různým opožděným dodávkám, darům a různé periodicitě 
časopisů se mohou vyskytnout i čísla starší.  

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 
stránkách odborné knihovny MF na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/.  

 
V tomto čísle jsou ze zahraničních zdrojů podchycena např. témata: plnění 

maastrichtských kritérií v zemích V4, optimální měnové oblasti a Slovensko, přínos členství 
v EMU z hlediska obchodu, význam finančního vzdělávání spotřebitelů, sekuritizace 
duševního vlastnictví, 50. výročí existence Pařížského klubu, banky a udržitelný rozvoj, 
původ pojmů a výrazů užívaných ve vzorové smlouvě OECD, státní dluh Francie, průmyslová 
politika Evropy a USA (srovnání) aj. 

Z českých titulů pak upozorňujeme např. na článek T. Prouzy o přípravě nové právní 
úpravy pravidel finančního zprostředkování, na analýzu zprávy ČNB o finanční stabilitě 
(přeshraniční poskytování finančních služeb) a dále na příspěvky o čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů v ČR, o efektech státních dotací podnikům, o soudní ochraně daňových 
subjektů v průběhu daňové kontroly a o pojmu investice z hlediska mezinárodně–právní 
ochrany. 

V další části Informací Vám nabízíme překlad příspěvku o plánovaném zavedení 
měnové unie podle vzoru eura ve státech Perského zálivu a analytického článku o rizicích 
světové inflace. 
  
 Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete.  
   

      
Mgr. B. Čižinská 

     VO 303 
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Daně 

Maximilian Steinbeis, Axel Schrinner 
CDU will sich vom klassischen Ehe-Bild lösen : Streit ums Splitting - eine Frage der Ideologie 
CDU chce opustit klasické pojetí manželství : spor o splitting - ideologická otázka 
Handelsblatt, 19.6.2006, Nr. 115, S. 4 
Rodinná  politika     v   Německu; snaha   o výraznější   podporu rodin  s   dětmi   vede   ke    konfliktu 
s dosavadními tradicemi a ústavou. Nárůst počtu nemanželských svazků s dětmi. Manželský splitting, 
rodinný splitting, příklady možností a efektu (odděleného, sloučeného) zdanění manželských příjmů, 
resp. zdanění příjmu domácnosti. Tab. 
 
připravila Dana Ondrejová 
Co stojí soudní řízení 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 20, střed. příl. (19 s.) 
Přehledná informace o sazbách soudních poplatků a tarifech advokátů, notářů, soudních exekutorů, 
znalců a tlumočníků.  
 
Costing more over there : taxing Americans abroad 
Tam to stojí víc : zdanění Američanů v zahraničí 
The Economist, June 24th 2006, vol. 379, no. 8483, p. 74 
Ke změně v dani z příjmu u Američanů, kteří pracují v zahraničí. Rozbor dopadu zvýšení daňového 
zatížení těchto osob. K problematice viz i článek na s. 12-13 pod názvem The tithes that bind: 
expatriate workers and taxes.  Rubrika: Special report [Ec] 
 
Petr Gola 
Daňová soustava Jihoafrické republiky 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 5, s. 59-61 
Daně z příjmů, DPH a spotřební daně, ostatní daně. Stručně také o základních typech zahraničních 
společností a o podnikatelském prostředí. Doplněno základními zeměpisnými údaji.  - Lit. 
 
Jan Široký 
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Estonsko 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 9, s. 27-28 
Stručně o dani z distribuovaných zisků v Estonsku (osoby podléhající dani, základ daně, sazby, správa 
daně apod.) a o dani z přidané hodnoty.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Jan Široký 
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Litva 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 10, s. 19-20 
Stručně o dani ze zisku firem (sazba daně, zdanitelné období, daňové přiznání aj.) a o dani z přidané 
hodnoty v Litvě.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Václav Benda 
DPH u bytové výstavby. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 10, s. 12-19 
K výrazným změnám v oblasti stavebnictví, které přinesl zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Předmět daně a místo plnění, uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň na 
výstupu. Daňové doklady. Základ a sazby daně. Doplněno příklady.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
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Václav Benda 
DPH u výchovy a vzdělávání 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 9, s. 21-27 
Základní pravidla pro uplatňování DPH u výchovy a vzdělávání. Vymezení výchovy a vzdělávání, 
které jsou osvobozeny od daně (výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná podle školského zákona, 
školské služby, vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách, činnosti prováděné za účelem 
rekvalifikace, jazykové vzdělávání apod.). Doplněno příkladem.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Peter Chrenko, Anna Frimmelová 
Dva roky po zásadnej zmene DPH 
Trend, 2006, č. 20, s. 44-46 
Zákon o DPH v SR, klíčové změny zakotvené v zákoně z 1.5.2004. Neúplná harmonizace zákona 
DPH s Šestou směrnicí EU, přetrvávající nesoulad slovenského zákona a pravidel EU, příklady 
typických problémů. Přehled uplatnění alternativ, které umožňuje Šestá směrnice ve slovenských 
zákonech.  Rubrika: Ako podnikať 
 
Thomas Wachter 
Die englische private limited company im deutschen Steuerrecht. Teil 2 
Anglická private limited company v německém daňovém právu. Část 2. 
Finanz-Rundschau, 5. Mai 2006, Jg. 88, Nr. 9, S. 393-406 
Druhá část příspěvku věnovaného zdanění anglické private limited company korporační daní podle 
německého daňového práva. Zaměřuje se zejména na otázky účetnictví a sestavování bilancí, dále na 
zdanění společníků a na daňové povinnosti ředitelů společnosti.  - Něm. res. - Lit. - První část 
příspěvku uveřejněna v FR 8/2006, s. 358-368. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Vanessa Houlder 
Evasion and exemptions erode VAT's own value added 
Daňové úniky a úlevy narušují vlastní přidanou hodnotu DPH 
Financial Times, 20.6.2006, no. 36104, p. 13 
Jedna čtvrtina světových fiskálních příjmů pochází z DPH. Zejména v Evropě se však objevují názory, 
že tato daň nemůže ve své současné podobě přežít. Příčinou jsou časté podvody s DPH v rámci EU a 
její složitost. Evropská komise podporuje myšlenku celoevropského systému DPH, která však naráží 
na obavy států ohledně spravedlivého rozdělování příjmů mezi čisté vývozce a čisté dovozce. Diagr. 
 
George Parker and Vanessa Houlder 
Germany demands action on VAT fraud 
Německo požaduje opatření proti podvodům s DPH 
Financial Times, 8.6.2006, no. 36094, p. 4 
Ke sporu ohledně účtování DPH v rámci Evropské unie. Německo tvrdí, že podvody s DPH je ročně 
stojí 17-18 mld. EUR ročně, a požaduje povolení ke změně daňových pravidel. Nejzávažnější formou 
podvodů je trik zvaný chybějící obchodník neboli kolotočové podvody. Schéma. 
 
Markus Ziener 
Gesellschaftliche Verpflichtung - oder Abzockerei des Staates? 
Společenský závazek - nebo vyděračství státu? 
Handelsblatt, 12.6.2006, Nr. 111, S. 3 
K diskusím o zrušení daně dědické v USA, argumenty odpůrců a příznivců, zdanění bohatých, 
opakované  zdanění  již  zdaněného  majetku. Odůvodnění  B. Gatese  pro  zachování  daně   dědické 
(u velkých majetků).  
 
Gilding the elite : death and taxes 
Zlatá elita : smrt a daně 
The Economist, June 10th 2006, vol. 379, no. 8481, p. 47-48 
Ke sporu v americkém Kongresu o dědickou daň, která postihuje jen nejbohatších 0,5 % Američanů. 
Hospodářské důsledky případného zrušení daně, o které usilují konzervativci. Graf. 
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Richard M. Bird, Pierre-Pascal Gendron 
Is VAT the best way to impose a general consumption tax in developing countries? 
Je DPH tím nejlepším způsobem, jak uvalit spotřební daň v rozvojových zemích? 
Bulletin for international taxation, July 2006, Vol. 60, No. 7, p. 287-296 
Většina analytiků se domnívá, že daň z přidané hodnoty je nejlepší formou všeobecné spotřební daně. 
Článek konkrétně rozebírá, zda to platí i v rozvojových zemích. Propočty. 3 tab. Rubrika: Articles 
[BfIT] 
 
Martin Děrgel 
Jak rozumět smlouvám o zamezení dvojího zdanění 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 5, s. 15-21 
Stručný průvodce smlouvami o zamezení dvojího zdanění. Podrobněji k některým formulacím, ke 
struktuře smluv a k limitním lhůtám a sazbám. Doplněno příklady, přehledem časových lhůt stálých 
provozen a přehledem sazeb srážkových daní pro zdaňování ve státě zdroje. Tab. 
 
Vlastimil Bachor ... [et al.] 
K novele zákona o daních z příjmů přijaté zákonem č. 545/2005 Sb. (2. část), Od § 37a 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2006, roč. 14, č. 2, s. 10-24 
Obsáhlý  a  podrobný   komentář   k novele   zákona   o   daních  z  příjmů. Dokončení přehledu změn 
s účinností od r. 2006. Shrnutí přechodných ustanovení.  
 
Ralf Maiterth, Markus Zwick 
A local income and corporation tax as an alternative to the German local business tax : an 
empirical analysis for selected municipalities 
Místní daň z příjmů a korporační daň jako alternativa k německé živnostenské dani : empirická 
analýza pro vybrané municipality 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Mai 2006, Bd. 226, Heft 3, S. 285-307 
Příspěvek empiricky analyzuje, jaké dopady na jednotlivé municipality by mělo nahrazení 
živnostenské daně jinými místními daněmi - daní z příjmů a daní korporační - v Německu. Je uvedeno 
též teoretické hledisko koncepce místní daně z příjmů a korporační daně a zvažují se možnosti 
praktické implementace lokální příjmové daně v Německu. 6 tab., vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
Rubrika: Abhandlungen/Original papers 
 
Hans Mundorf 
Nachhilfe für den Steuermann 
Pomoc pro daňového kormidelníka 
Handelsblatt, 9./10./11.6.2006, Nr. 110, S. 13 
Dlouhodobý neúspěch prováděných reforem daně z příjmů v Německu aneb jak nastavit daňové 
kormidlo. Filozofie spravedlivé daně Klause Tipkeho (profesor daňového práva), odkaz na jeho knihu 
"Konec zmatků okolo daně z příjmů"?!  - Překlad viz Informace odborné knihovny MF č. 8/2006. 
 
Dale Pinto 
The need to reconceptualize the permanent establishment threshold 
Potřeba nově koncipovat pojem práh stálé provozovny 
Bulletin for international taxation, July 2006, Vol. 60, No. 7, p. 266-279 
Článek tvrdí, že způsob, jakým je podle pojmu „práh stálé provozovny“ pro účely modelové daňové 
smlouvy OECD definován zdroj, už nemá své opodstatnění a měl by být nově definován ve světle 
změn, které přinesla globalizace a na ni navazující rozvoj v elektronickém obchodě. Nejprve se 
rozebírá, zda zdanění  na  základě zdroje zůstává teoreticky platné v dnešním globalizovaném 
podnikatelském světě. Pak se článek zaměřuje na problém potřeby nově stanovit pojem práh stálé 
provozovny. Globalizace, ztělesňovaná (či symbolizovaná) nástupem elektronického obchodu, 
dovoluje, aby se skutečné obchodní aktivity odehrávaly ve státě zdroje bez materiálních či lidských 
prostředníků, a tak je obtížnější nalézt "stálou provozovnu", jak je tradičně formulována v modelové 
smlouvě OECD. Nástin teoretických základů a odůvodnění pro zdanění u zdroje. Definice zdroje.  - 
Odkazy. Rubrika: Articles [BfIT] 
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C. Schlautmann 
Neue Panne beim Dosenpfand 
Nové potíže u zálohovaných obalů 
Handelsblatt, 1.6.2006, Nr. 105, S. 15 
Zálohování ("zástava") jednorázových obalů v Německu, problém rozdílného zúčtování DPH 
(konečný spotřebitel platí méně než obchodník).  
 
Gerd Rose 
Eine neue Veräußerungsgewinn-Einkommensteuer auf Gebäude in § 23 EStG : zur 
Verfassungswidrigkeit ihrer Einführung ohne Übergangsregelung 
Nové zdanění zisků z prodeje budov podle § 23 zákona o dani z příjmů : k protiústavnosti jeho 
zavedení bez přechodné úpravy 
Finanz-Rundschau, 20. Mai 2006, Jg. 88, Nr. 10, S. 441-446 
Povinnost  zdanění  zisků  z  prodeje  nemovitostí  v průběhu tzv. spekulační lhůty (§ 23 zákona o dani 
z příjmů) v Německu byla nově upravena - spekulační lhůta byla prodloužena ze dvou na deset let 
(Steuerentlastungsgesetz - StEntlG - Zákon o snižování daňové zátěže 1999/2000/2002). Autor 
upozorňuje na problémové prvky v nové úpravě a dokládá nutnost přechodných ustanovení.  Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Arye Lapidoth 
New legislative measures in Israel to counter "aggressive tax planning" 
Nová legislativní ustanovení v Izraeli pro potírání "agresivního daňového plánování" 
Bulletin for international taxation, June 2006, Vol. 60, No. 6, p. 255-260 
Izrael nedávno přijal přísná legislativní opatření proti "agresivnímu daňovému plánování" užívanému 
daňovými plátci, zvláště v případech transformace z  "teritoriální"  na  "osobní" bázi pro uložení daně 
z příjmu. Termín "agresivní daňové plánování" nebyl statutárně definován, ale komise uvedla mnohé 
rysy, které jsou pro ně charakteristické. V článku bližší pojednání. Článek nabízí také přehled 
celkového přístupu izraelských soudů v oblasti daňového úniku či vyhýbání se daním.  - Odkazy. 
Rubrika: Articles [BfIT] 
 
Marcela Doležalová, Alena Kohoutková 
Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce 2005 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2006, roč. 14, č. 2, s. 30-32 
Stručný komentář ke změnám, které přineslo pět novel zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků (zák. č. 179/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 381/2005 Sb., č. 413/2005 Sb. a č. 444/2005 Sb.).  
 
M. A. Vysockij 
Optimizacija i uklonenije ot nalogoobloženija v Germanii 
Daňová optimalizace a vyhýbání se placení daní v Německu 
Finansy, 2006, no. 3, s. 65-70 
Způsob rozlišování daňové optimalizace a vyhýbání se placení daní v Německu; osvobození od 
odpovědnosti za neplacení daní; pravomoci ve výkladu daňové legislativy; skladba daňových 
přestupků a odpovědnost poplatníků za ně; mezinárodní zdanění a případy jeho zneužití.  
 
Thierry Pons 
Option for taxation of financial services in France 
Varianty zdanění finančních služeb ve Francii 
International VAT monitor, May/June 2006, Vol. 17, No. 3, p. 182-185 
Otázka, zda by finanční služby měly být předmětem DPH, či by měly být od této daně osvobozeny, se 
od zavedení systému DPH neustále vrací. Francie je jednou z několika zemí, které zvolily přechodné 
řešení a přijaly ve vztahu k finančním službám režim DPH dobrovolný, nepovinný. Podmínky, za 
kterých mohou finanční instituce uplatňovat daňovou variantu, se staly nedávno ještě flexibilnějšími, 
čímž je rozhodování finančních institucí obtížnější. Podrobné vysvětlení celé problematiky v článku.  
1 tab. Rubrika: Articles [VAT] 
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John F. Avery Jones ... [et al.] 
The origins of concepts and expressions used in the OECD model and their adoption by states 
Původ pojmů a výrazů užívaných ve vzorové smlouvě OECD a jejich převzetí státy 
Bulletin for international fiscal documentation, June 2006, Vol. 60, No. 6, p. 220-254 
Vzorová daňová úmluva OECD se vyvinula ze "svazku národních modelů" (League of Nations 
Models), které  byly  silně  ovlivněny  smluvní  praxí  mezi  kontinentálními   evropskými    zeměmi. 
V článku vysvětlení, jak docházelo k vyjasňování obsahů termínů a k jejich sbližování, jak se termíny 
užívané ve vzorové smlouvě OECD odvozovaly od práva užívaného v jednotlivých státech a naopak 
jak vzorová smlouva ovlivnila národní právo států. Podle názoru autorů vzorová smlouva měla na 
národní právo menší vliv, než by se bylo mohlo očekávat.  - Odkazy. Rubrika: Tax treaty monitor 
 
Christian Ramthun 
Politisch heikel 
Politicky ožehavé 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 22, S. 38-40 
Plán reformy daně dědické v Německu. 2 grafy. K tématu také HB, 13.6.2006, Nr. 112, S. 3. - Překlad 
viz Informace odborné knihovny MF č. 8/2006. 
 
Miloš Hovorka 
Poskytnutí služby do EU a z EU. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2006, č. 10, s. 5-16 
Ke stanovení místa plnění podle Šesté směrnice a zákona o dani z přidané hodnoty a k § 10 ZDPH, ve 
kterém  jsou služby pouze vyjmenovány, aniž by byly uvedeny i jejich konkrétní příklady. Vzhledem 
k tomu, že v praxi u plátců DPH panuje nejistota, zda poskytnutá služba svou podstatou vůbec mezi 
služby uvedené v § 10 patří, nabízí autor jejich přehled (např. služby vztahující se k nemovitostem, 
poradenské a jiné služby).  Rubrika: 13 - Daň z přidané hodnoty, s. 169-180 
 
Tomáš Brandejs, Marek Fořt 
Privilegované svobodné sklady : DPH 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 20, s. 45 
K  možnosti  členských  států  EU  uplatnit osvobození  od  DPH  na  dodání  zboží,  které  se nachází 
v různých speciálních celních režimech. V dalším textu o tom, jak takovou výjimku implementovala 
Česká republika a jaké možnosti dosud nevyužila (např. dočasné uskladnění v celním skladu, aktivní 
zušlechťovací styk v podmíněném systému apod.).  
 
Jan Kopřiva 
Soudní ochrana daňových subjektů v průběhu daňové kontroly 
Právní fórum, 2006, roč. 3, č. 4, s. 143-147 
K jednomu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které dává daňovým poplatníkům jednoznačnou 
možnost, jak se bránit nezákonně zahájené a následně nezákonně prováděné daňové kontrole. Blíže 
např. k  pojmu  daňové  kontroly,  k  žalobě  proti  nezákonnému  zásahu,  ke  lhůtě  k  podání žaloby, 
k nerovnému postavení mezi správcem daně a daňovým subjektem.  
 
Petr Taranda 
Soustava daní a jejich správa v Polsku 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 4, s. 16-20 
Soustava daní v Polsku, systém správy daní, daňová kontrola a náležitosti pověření k jejímu 
provedení, klientský přístup polské daňové správy k poplatníkovi.  
 
Hana Šlehoferová 
Správní poplatky 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2006, roč. 14, č. 2, s. 33-41 
Právní úprava správních poplatků, instituce vyměřující a vybírající správní poplatky, předmět 
správního poplatku, poplatník, sazby správních poplatků, splatnost, osvobození od správních poplatků 
aj. Doplněno příklady.  
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asr 
Steinbrücks Biosprit-Steuer droht zu kippen 
Ohrožení Steinbrückova plánu na daň z biobenzinu 
Handelsblatt, 29.5.2006, Nr. 102, S. 4 
Plánované úpravy zdanění biobenzinu v Německu; zákon o zdanění (bio)pohonných hmot. Termín 
zavedení a výše zdanění čistého rostlinného oleje.  K tématu také HB, 22.6.2006, Nr. 118, S. 5. 
 
Donata Riedel 
Steuermilliarden lindern Etatnot kaum 
Daňové miliardy sotva zmírní rozpočtovou nouzi 
Handelsblatt, 18.5.2006, Nr. 96, S. 3 
Zvýšení DPH v Německu z 16 na 19 procent bylo definitivně odsouhlaseno. Rekapitulace využití 
zvýšených příjmů z DPH. Přehled zrušených, resp. redukovaných a nově zavedených daňových 
zvýhodnění od roku 2007. 2 tab. 
 
Guido Förster, Jan Felchner 
Umwandlung von Kapitalgesellschaften in Personenunternehmen nach dem Referentenentwurf 
zum SEStEG 
Transformace kapitálových společností na osobní podniky podle referentského návrhu zákona o 
doprovodných daňových opatřeních k zavádění evropské společnosti a ke změně dalších 
daňových předpisů 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 20, S. 1072-1080 
K daňovým otázkám, které vyplynou pro přeměnu kapitálové společnosti v osobní společnost (či 
fyzickou osobu) a pro různé (přeshraniční) procesy v případě změn realizovaných dle referentského 
návrhu zákona SEStEG. Daňová stránka tuzemské transformace, závěrečná daňová bilance, 
minimalizace resp. zvýšení korporační daně atd. K podmínkám přeshraniční transformace, daňové 
dopady.  - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Výsledky daňového a celního řízení 1. čtvrtletí 2006 
Clo-douane, 2006, roč. 40, č. 5, s. 8-9 
Celní  a  daňové příjmy vykazované celní správou k 31.3.2006; porovnání příjmů cla a daní z dovozu 
v letech 2005/2006, inkaso jednotlivých spotřebních daní. 4 tab. 
 
Josef Šrotýř 
Vztah fyzické a právnické osoby k veřejné správě, řešení situací v souvislosti s daňovým řízením 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 4, s. 10-13 
Autor radí fyzickým i právnickým osobám jak se orientovat v daňovém řízení. O průběhu daňového 
řízení, dále také o možnosti domáhat se opravnými prostředky přezkumu daňového řízení u správního 
soudu. Podrobně o situaci po doručení výzvy k zaplacení daňového nedoplatku.  
 
Silke Hüsing 
Wirtschaftlichkeits- und Akzeptanzanalyse ausgewählter Normen des Einkommensteuerrechts 
Analýza hospodárnosti a akceptace vybraných norem práva daně z příjmů 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 23, S. 1225-1230 
Zkoumání ekonomických aspektů daňových norem (daně z příjmů) v Německu; kontrolované oblasti 
(např. úprava tzv. minijobs, podpory Riesterova důchodu, zohlednění dítěte daní z příjmu atd.). 
Časové nároky šetření a daňového poradenství, související náklady. 6 grafů, 8 tab. Rubrika: 
Betriebswirtschaft [B] 
 
 
 
 
 
 
 

 9



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                Informace odborné knihovny MF  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Andreas Rinke, Karl Doemens, Donata Riedel 
Wirtschaftspolitiker proben Aufstand 
Tvůrci hospodářské politiky se pokoušejí o vzpouru 
Handelsblatt, 12.6.2006, Nr. 111, S. 3 
Plán reformy daně dědické v Německu, která by měla oddělit případy zdanění podnikového a 
soukromého majetku. V grafu objem a druh děděného majetku a počet dědictví podnikového majetku 
(členěného podle hodnoty podniku).  
 
Petr Gola 
Zamezení dvojího zdanění - Estonsko 
Účetní TIP, 2006, č. 13, s. 6-8 
Příspěvek věnovaný zamezení dvojího zdanění se věnuje i daňové soustavě Estonska; daň z příjmů 
fyzických osob (avizo poklesu sazby z 22 % na 23 %, daň z příjmu platí za zaměstnance 
zaměstnavatel), daň z příjmů právnických osob (reinvestovaný zisk se nezdaňuje, ověřovací kroky 
dlouhé procedury založení s.r.o., zaměstnavatel je plátcem sociálních a zdravotních odvodů za 
zaměstnance). Trh práce, průměrná hrubá mzda, minimální mzda.  
 
Zdeněk Kuneš 
Zasílání zboží 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 10, s. 1-3 
Příspěvek  se  týká  uplatnění  pravidel pro zasílání zboží, které je upraveno v ustanovení § 18 zákona 
o dani z přidané hodnoty. Uvedená pravidla pro zasílání zboží se vztahují pouze na zboží, které 
nepodléhá spotřební dani. Co se rozumí zasíláním zboží, čeho se zasílání netýká, místo plnění apod. 
Doplněno dvěma příklady.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 7-8/2006 
Nemocenské pojištění – okruh a podmínky dávek. Podnikání v zahraničí. Podnikání v zahraničí a 
zdanění v ČR. Zrušený reinvestiční odpočet a jeho možná aplikace v r. 2006. Paušální výdaje 
podnikatele – problematika jejich použití. Daňové odpisy hmotného majetku. Technické zhodnocení 
nehmotného majetku. Členské příspěvky a daňové výdaje. Daň stanovená paušální částkou. Úvěry 
z daňového hlediska. Otázky z praxe k dani z příjmů. Pronájem nemovitosti – daňové aspekty. 
Osvobození od DPH při vývozu zboží a služeb. Občanská sdružení a DPH. Uplatňování DPH – 
ubytování a stravování. DPH u vkladů do obchodních společností. Firemní automobil pro soukromé 
účely. Mzdové nároky zaměstnance – ochrana zaměstnance. Minimální mzda a minimální mzdové 
tarify.  
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 23-24/2006 
K novele zákona o správě daní a poplatků. Znovu na letní téma – dovolená. Vyplácení invalidních 
důchodů při výdělečné činnosti. Sociální pojištění a jeho parametry pro letošní rok (Zač.). 
 
č. 25-26/2006 
Služba nebo zboží – nad judikáty. Svobodné sklady a osvobození od DPH. Dělení pozemků a 
podmínky pro osvobození od daně z příjmů. Akce o ceny. Sociální pojištění a jeho parametry pro 
letošní rok (Dokonč.). 
 
 
 
 

 10



 Informace odborné knihovny MF                                                        Dokumentace českého a zahraničního tisku                              
__________________________________________________________________________________________ 

 
Daňový TIP 
 
č. 12/2006  
Další dvě novely zákona o spotřebních daních. Škody a jejich daňová řešení. Žádost o závazné 
posouzení ceny sjednané mezi spojenými osobami. Místo počátku pracovní cesty. Účetnictví nebo 
daňová evidence v SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek). Zdanitelné plnění při Incoterms 
2000 – EXW. Registrační pokladna u sdružení bez právní subjektivity. 
 
č. 13/2006 
Problémy spojené s uplatňováním výdajových paušálů. Vystavování dokladů při hotovostních 
platbách – praktické chyby a problémy. Občerstvení – sazba DPH. Stravné učitelům na výcviku. 
Účtování forwardového obchodu. Daňová uznatelnost výsadby a zavlažování firemních pozemků. 
Čerpání nedotvořené rezervy na opravu stroje. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Jürgen Schaaf 
Keynesianische Theorie im Zeitablauf verzerrt 
Keynesova teorie byla v průběhu času pokroucena 
Auszüge aus Presseartikeln, 26. April 2006, Nr. 18, S. 8-9 
Autor připomíná šedesáté výročí úmrtí významného britského národohospodáře Johna Maynarda 
Keynese a stručně rekapituluje jeho myšlenkový přínos. Upozorňuje na často neúplnou či nepřesnou 
interpretaci  jeho  teorie a  na  nezbytnost  zohlednění  historického  kontextu  jeho úvah.  - Přetištěno 
z Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main, z 20. dubna 2006. -- Zkrácený překlad viz Informace odborné 
knihovny MF č. 8/2006. 
 
Ján Lisý, Eva Muchová 
Prínos Ludwiga Edlera von Misesa k formovaniu rakúskej ekonomickej školy 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 3, s. 238-252 
Stručně o životě Ludwiga von Misese. Dále o východiscích a předpokladech ekonomické analýzy 
rakouské školy, o liberalismu Ludwiga von Misese a o Misesově teorii peněz jako východisku teorie 
ekonomického cyklu.  - Angl. abstrakt - 7 lit. 
 
Norbert Häring 
Schwarzes Loch USA 
Černá díra USA 
Handelsblatt, 12.6.2006, Nr. 111, S. 11 
Jak ekonomové objevili v americké platební bilanci tmavou hmotu, studené fúze a další tajemství.   
 
The Economist ; traduit de l'anglais par François Boisivon 
La théorie des jeux de nouveau récompensée 
Teorie her znovu oceněna 
Problemes économiques, 2006, no 2896, p. 34-35 
Teorie her je krabice s nářadím každého ekonoma... Po jedenácti letech byla znovu v r. 2005 udělena 
Nobelova cena za ekonomii odborníkům z této oblasti - R. Aumannovi a T. Schellingovi. Matematik 
R. Aumann  mimo  jiné  předkládá  praktické  využití teorie v oblasti vojenské mezinárodní politiky - 
v 60. letech pracoval pro americkou agenturu pro odzbrojení a omezení jaderného programu. (Totální 
termonukleární válka je typ hry, který hrajeme jen jednou...)  - Lit. - War games (Orig.). The 
Economist, 15.10.2005, vol. 377, no. 8448, p. 82. 
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Rudolf Sivák 
Význam ekonomickej vedy pre úspešnú realizáciu transformačného procesu a ekonomických 
reforiem 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 2, s. 131-136 
Autor hodnotí význam ekonomické vědy v podmínkách ekonomické transformace. Na příkladu 
Slovenska ukazuje vliv teoretických koncepcí na realizaci ekonomických reforem, na posouzení výhod 
a nevýhod vstupu země do Evropské unie aj. Dotýká se též otázky zavedení eura a ukazuje rozdílné 
názory významných světových ekonomů v tomto směru. 1 tab. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Michel Aglietta et Vladimir Borgy 
Alan Greenspan ou le triomphe de la politique discrétionnaire 
Alan Greenspan neboli triumf zdrženlivé politiky 
Problemes économiques, 2006, no 2895, p. 40-44 
Po 18 letech v čele nejmocnější centrální banky světa - Fed - složil Alan Greenspan 31.1.2006 svůj 
mandát a přesunul odpovědnost na bedra Bena Bernankeho. Během tak dlouhého předsednictví se 
měnová praxe Fedu značně obměňovala. "Maestro" (jak obdivovatelé titulují A. Greenspana) vždy 
odmítal předem stanovená pravidla, aby byla zachována velká flexibilita řízení a možnosti reagovat 
odpovídajícím způsobem na probíhající události. Tak začala banka Fed řídit makroekonomická rizika. 
Zároveň, přihlížeje ke strukturálnímu vývoji, byl A. Greenspan schopen velmi rychle odhadnout 
zrychlení zisků výrobního sektoru v důsledku rozvoje informačních a komunikačních technologií a 
přizpůsobit situaci svou měnovou politiku. Období jeho funkce zůstane triumfem nenápadné taktní 
politiky. 3 grafy, tab. 
 
Battle of the bourses : financial exchanges 
Bitva burz : finanční burzy 
The Economist, May 27th 2006, vol. 379, no. 8479, p. 65-67 
Fúze mezi světovými burzami - touha po velikosti, ale i boj o přežití. Proč chtějí americké burzy 
investovat v Evropě. Graf, diagr. Rubrika: Special report [Ec] 
 
Wolfgang Munchau 
The beginning of the end for inflation targeting 
Počátek konce inflačního cílování 
Financial Times, 5.6.2006, no. 36091, p. 13 
K výsledkům inflačního cílování ve Švédsku. Nedůslednost politiky švédské centrální banky by podle 
autora mohla znamenat počátek konce definování inflačních cílů, nebo alespoň počátek konce pevně 
stanovovaných pásem.  
 
Michiyo Nakamoto 
The Big Wash: how Japan is acting to clean up its revitalised markets 
Velké prádlo: jak se Japonsko snaží očistit své revitalizované trhy 
Financial Times, 7.6.2006, no. 36093, p. 9 
Japonští regulátoři až donedávna spíše chránili než trestali instituce, které mají kontrolovat. Tvrdé 
sankce vůči velkým finančním skupinám a uvěznění významných podnikatelů mohou být vítaným 
posunem od "finančního socialismu". Článek přináší podrobné informace o krocích japonské Agentury 
pro finanční služby i Komise pro poctivý obchod.  
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David Hardy 
The case for a single European clearing house 
Důvody pro jednotnou evropskou clearingovou banku 
Financial Times, 7.6.2006, no. 36093, p. 11 
Obchodování  je  jen  jednou součástí transakce, k jejímu dokončení je třeba zúčtování a vypořádání. 
V duchu návrhů Evropské komise se v článku argumentuje ve prospěch vzniku jediné clearingové 
organizace  v  rámci  EU. Je obhajována nutnost konsolidace clearingových domů a vyvracejí se obavy 
z monopolního postavení jednotné organizace.  
 
Vladimír Piskáček 
Černý květen : kapitálový trh 
Euro, 2006, č. 23, s. 60-62 
Autor upozorňuje, že pro investory do akcií obchodovaných na pražské burze byl květen 2006 
nejhorším  měsícem  za  posledních  osm let.  Hlavní  index  PX  oslabil  o  více než jedenáct procent, 
z devíti hlavních pražských titulů sedm oslabilo o více než deset procent. Tržní kapitalizace firem na 
burze se za jediný týden snížila o 145 miliard korun. Velký podíl na negativním vývoji a obrovských 
objemech obchodů měl retail. V této souvislosti se autor zmiňuje i o riziku spojeném s nízkým 
zajištěním úvěrů na akcie. 1 tab., 4 grafy. Pozn. Rubrika: Události : Burza 
 
Tomáš Prouza 
Deset problémů k řešení : finance 
Euro, 2006, č. 24, s. 76-77 
Článek informuje o přípravě nové právní úpravy pravidel finančního poradenství v ČR. V této 
souvislosti vydalo Ministerstvo financí konzultační dokument s cílem ověřit si názory jednotlivých 
skupin - finančních institucí, poradců, ochránců spotřebitelů i klientů. Dále je uvedeno deset hlavních 
problémů, které je potřeba řešit.  Rubrika: Hyde park 
 
C. Potthoff 
Deutsche Bank punktet bei Studenten 
Deutsche Bank boduje u studentů 
Handelsblatt, 8.6.2006, Nr. 109, S. 27 
Financování studia úvěrem v Německu; "politika" studentských úvěrů v Deutsche Bank.  Rubrika: 
Finanzzeitung 
 
Cecile Ringgenberg 
Disclosure in Switzerland - a summary 
Poskytování informací ve Švýcarsku - shrnutí 
Journal of money laundering control, 2006, vol. 9, no. 2, p. 191-197 
Jak se Švýcarsko brání zneužívání svého bankovního systému k praní špinavých peněz. Poskytování 
informací versus zachování bankovního tajemství. Právní aspekty.  
 
Ralph Atkins 
ECB warns of hedge fund threat to stability 
ECB varuje před ohrožením stability ze strany zajištěných fondů 
Financial Times, 2.6.2006, no. 36089, p. 1 
Podle Evropské centrální banky představují zajištěné fondy "velké riziko" pro globální finanční 
stabilitu, na které není znám žádný lék. Důsledky potenciálního kolapsu významného zajištěného 
fondu byly dokonce přirovnány k pandemii ptačí chřipky. Zpráva banky upozorňuje na podobnost 
strategií používaných zajištěnými fondy.  
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Alan Yarrow 
Exchanges need tough and transparent regulation 
Burzy potřebují tvrdou a transparentní regulaci 
Financial Times, 19.6.2006, no. 36103, p. 15 
Otázka regulace burz v souvislosti se změnami na trhu. Nutnost průhlednosti mezinárodních trhů, jak 
peněžních, tak derivátů. Přesné vymezení pravomocí.  
 
Feeling the heat : American inflation 
Začíná být horko : inflace v USA 
The Economist, June 24th 2006, vol. 379, no. 8483, p. 81-82 
Ještě před dvěma měsíci se Wall Street obávala, že předseda americké centrální banky bude příliš 
smířlivý vůči inflaci, nyní je Fed kritizována za přílišné obavy z inflačního vývoje. Článek podrobně 
rozebírá názory kritiků a popisuje deformace ve statistice cen bydlení. Graf. Rubrika: Finance and 
economics 
 
Stanislav Plíva 
Finanční zajištění 
Právní fórum, 2006, roč. 3, č. 4, s. 124-128 
V úvodu ke směrnici č. 2002/47/ES, o dohodách o finančním zajištění. Dále k některým otázkám 
platné právní úpravy finančního zajištění v obchodním zákoníku (povaha a působnost úpravy 
finančního zajištění, jednotlivé způsoby finančního zajištění apod.).  
 
Christian Frey 
Finanzdienstleistungen : Banken, Versicherungen 
Finanční služby : banky, pojišťovny 
UBS Outlook, 2006, Nr. 1, S. 29-31 
Článek rozebírá strukturu a vývojový trend finančních služeb ve Švýcarsku v roce 2005 a pokračování 
vývoje v roce 2006. Zvlášť sleduje bankovní sektor a sektor pojišťovnictví. 3 tab., grafy. Pozn. - Něm. 
res. Rubrika: Branchen 
 
Thorsten Polleit 
Friedmans Monetarismus: lebendig wie eh und je 
Friedmanův monetarismus: stále živý 
Auszüge aus Presseartikeln, 19. April 2006, Nr. 17, S. 12 
Autor představuje stručnou bilanci tezí Miltona Friedmana a dalších monetaristů, které ovlivnily 
rozhodujícím  způsobem  ekonomické myšlení v 50. a 60. letech minulého století. Domnívá se, že ani 
v současné době jejich výklad vzniku inflace a jejich doporučení pro stabilní peněžní politiku 
neztratily na významu.  - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main, z 19. dubna 2006. -- 
Zkrácený překlad viz Informace odborné knihovny MF č. 8/2006. 
 
Gesetz über die Finanzverwaltung : Bekanntmachung der Neufassung vom 4. April 2006 
Finanzverwaltungsgesetz - FVG 
Zákon o finanční správě : oznámení o novele ze 4. dubna 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 24. April 2006, Nr. 18, S. 846-854 
Znění novely zákona o finanční správě v Německu ze 4. dubna 2006.  
 
Randall W. Forsyth 
Die gute Seite 
Dobrá stránka slabého dolaru 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 20, S. 136-137 
Americká ekonomika i burza profitují ze slabého dolaru, vztah a vliv amerického dolaru na další silné 
světové měny, vývoj vztahu amerického a kanadského dolaru, Canuck Buck, Loonie, Northern Peso.  
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In their prime : brokers and hedge funds 
Na vrcholu : makléři a zajištěné fondy 
The Economist, June 3rd 2006, vol. 379, no. 8480, p. 73-74 
Situace na finančním trhu, vazby mezi velkými investičními bankami a zajištěnými fondy. Služby, 
které banky poskytují fondům. Diagr. Rubrika: Finance and economics 
 
Jan Filáček 
Inflační cíl ČNB není dogma 
Hospodářské noviny, 5.6.2006, roč. 50, č. 108, s. 28 
K režimu tzv. flexibilního cílování inflace, ve kterém ČNB provádí svoji měnovou politiku. Tři hlavní 
zásady praktického výkonu měnové politiky ČNB, uplatňování tzv. výjimek z plnění inflačního cíle.  
 
Jaroslav Votava 
Integrace dohledu nad finančním trhem 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 5, s. 52-56 
K zákonu č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, 
a k zákonu č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 
Činnost České národní banky od 1. dubna 2006.  
 
Michaela Erbenová ; překlad z anglického textu (LO) 
Integrace dohledu nad finančním trhem: možnosti a úkoly 
Bankovnictví, 2006, roč. 14, č. 5, s. 18-19 
Shrnutí  hlavních myšlenek z vystoupení členky bankovní rady a vrchní ředitelky ČNB na konferenci 
k 80. výročí ČNB s mezinárodní účastí (duben 2006). O přínosu integrace dohledu nad finančním 
trhem, o přístupu České národní banky k regulaci, o mezinárodním kontextu regulace apod.  
 
Chris Giles 
Is it back to the 1970s? Why inflation is again a spectre 
Vracejí se sedmdesátá léta? Proč opět straší inflace 
Financial Times, 8.6.2006, no. 36094, p. 11 
K obavám z návratu inflace ve světovém měřítku. Viz i další články k tématu na téže straně. Grafy. - 
Zkrácený překlad viz toto číslo Informací  odborné knihovny MF. 
 
Klára Cetlová 
K termínu účastnický cenný papír podle § 183a ObchZ 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 9, s. 325-328 
Zavedení legislativní zkratky "účastnický cenný papír" do obchodního zákoníku s účinností od 
1.1.2001 novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. K významné úloze účastnického cenného 
papíru při nabídce převzetí a k některým interpretačním nejasnostem s významnými praktickými 
dopady. Převoditelné cenné papíry, které umožňují nabytí akcií nebo zatímních listů cílové 
společnosti.  
 
Ivana Šikulová, Vanda Vašková 
Kritériá menovej integrácie - optimálna menová oblasť verzus maastrichtské kritériá 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 3, s. 207-222 
Teorie optimální měnové oblasti a její kritéria - cenová a mzdová flexibilita, mobilita výrobních 
faktorů včetně pracovní síly, integrace finančních trhů, stupeň otevřenosti ekonomiky, podobnost míry 
inflace,  fiskální a  politická  integrace  apod.  Maastrichtská  kritéria  a  jejich  aktuálnost  ve   vztahu 
k rozšiřování eurozóny. 1 tab. - Angl. abstrakt - 39 lit. 
 
Eva Vaníčková 
Legislativně právní aspekty realizace sjednocení výkonu dozoru nad finančním trhem v ČR 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 4, s. 4-7 
Dosavadní právní úprava výkonu státního dozoru nad finančním trhem. Koncepce jednotného státního 
dozoru. Vlastní realizace sjednocení státního dozoru nad finančním trhem. 1 tab. 
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McCurrencies 
Měny podle indexu Big Mac 
The Economist, May 27th 2006, vol. 379, no. 8479, p. 74 
Index Big Mac, založený na teorii parity kupní síly, slaví 20. výročí vzniku. "Koš zboží a služeb" zde 
představuje hamburger společnosti McDonald prodávaný ve 120 zemích světa. Ze srovnání cen 
vyplývá,  že  čínská měna je proti dolaru silně podhodnocena, kdežto euro a libra jsou nadhodnoceny. 
I česká koruna je uvedena mezi měnami, jejichž kurz vůči dolaru je nadhodnocen. Tab. Rubrika: 
Economics focus [Ec] 
 
Tim Harford 
The meaning of inflation: are we ruined or are we in clover? 
Co znamená inflace: jsme zničeni, nebo se máme dobře? 
Financial Times, 17./18.6.2006, no. 36102, p. 7 
V souvislosti s obavami z návratu inflace (či spíše z dalšího vývoje úrokových sazeb) se autor zamýšlí 
nad tím, co je vlastně na inflaci špatného. Neočekávaná vysoká inflace manipuluje bohatstvím tak 
divoce a nevypočitatelně, že ho ničí. Skutečnými oběťmi jsou často důchodci, odkázaní na přesné 
měření inflace, a chudí, kteří nevlastní aktiva nepodléhající inflaci.  
 
Vladimír Bezděk, Kateřina Šmídková 
Mezinárodní integrace a finanční stabilita : makroekonomika 
Euro, 2006, č. 23, s. 76 
Autoři vycházejí ze zprávy o finanční stabilitě, vypracované ČNB, dokládající rostoucí propojení 
české ekonomiky s vnějším prostředím, a zvažují přínosy a rizika, které toto propojení přináší. 
Soustřeďují se hlavně na využívání tzv. jednotné evropské licence a na tzv. notifikaci volného 
přeshraničního poskytování finančních služeb. 2 tab., 1 graf. Rubrika: Hyde park 
 
Jan Dědič, Vlastimil Pihera 
Nucený výkup a cena akcií : squeeze-out 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 21, s. 44-46 
Autoři doplňují některé informace, které byly uvedeny v čl. F. Maška a M. Petříčka "Ode zdi ke 
squeeze-out" (Ekonom č. 16/2006). Věnují se použití institutu squeeze-out v případě, kdy je nutné 
odstranit nefunkční akcionářskou strukturu, dále se také zamýšlejí nad otázkou, zda má být squeeze-
out přípustný pouze u společností kotovaných na burze nebo u všech akciových společností. Jako 
hlavní téma se jim pak jeví problematika výše náhrady poskytované minoritním akcionářům. V závěru 
se ještě zmiňují o absenci zvláštní procesní úpravy, která by minoritním akcionářům umožnila žalovat 
majoritního akcionáře bez nutnosti platit náklady řízení a cokoli u soudu prokazovat. Doplněno 
stručnou informací o užívání squeeze-out v zahraničí.  
 
Jérôme Coffinet 
La politique monétaire unique et le canal des taux d'intéret 
Jednotná měnová politika a transmisní mechanismy úrokových sazeb 
Problemes économiques, 2006, no 2893, p. 43-47 
Jeden z cílů zavedení jednotné měnové politiky spočívá ve zrychlení přenosu měnověpolitických 
rozhodnutí do úrokových sazeb používaných bankami. Zdá se, že částečně už bylo tohoto cíle 
dosaženo. Stupeň urychlení se však u jednotlivých zemí liší. Ve Francii je výrazný. Rozsah urychlení 
se nezdá být mimo jiné už dále závislý na fázi makroekonomického cyklu. Zdá se, že u zrodu 
rychlejšího a účinnějšího přenosu základních úrokových sazeb do bankovních bylo zesílení 
konkurence uvnitř bankovního sektoru. 3 grafy, 3 tab. Rubrika: Union européenne 
 
František Múčka 
Posledný problém slovenskej koruny 
Trend, 2006, č. 21, s. 14-15 
Reálnost dodržení inflačního kritéria v SR (přijetí eura plánováno na rok 2009). Riziko příp. 
výrazného snížení inflace pro hospodářský růst. Graf. 
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Petr Josefi, Jan Rakušan 
Právní úprava loterií a soutěže zákonu nepodléhající. 1. část 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 9, s. 336-340 
Autoři v úvodu poznamenávají, že na řadě právních norem českého právního řádu lze s úspěchem 
demonstrovat všeobecné zaostávání právní úpravy za technologickým vývojem, a jako vhodný příklad 
uvádějí mj. zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Přestože tento zákon prošel 
řadou novelizací, nepodařilo se zákonodárci do současné doby s výše uvedenou problematikou 
vypořádat,  což  může vést  k  výkladům, které  znevýhodňují  moderní  technologie. V  dalším  textu 
o definici klasické a spotřebitelské loterie, o problematických pojmových znacích loterií, o vkladu 
(sázce), o výrazu "náhoda", o existenci výhry nebo prohry účastníka soutěže apod.  
 
Peter Thal Larsen ... [et al.] 
Private banking 
Soukromé bankovnictví 
Financial Times, 24.5.2006, no. 36081, sep. sect. (6 p.) 
Změna v názoru na soukromé bankovnictví (nazývané i "řízení bohatství"); segmentace klientů a 
služeb; fúze a akvizice; rodinné podniky; regulace aj.  Rubrika: Special report [FT] 
 
zpracovali Jana Čechová, Vladimír Přikryl 
Regulace a dohled ve světle integrace dohledových činností 
Pojistný obzor, 2006, roč. 83, č. 5, s. 3-4 
Ke sjednocení dohledu nad finančním trhem v ČR, k úloze České národní banky a ke změně 
kompetencí mezi Ministerstvem financí a ČNB v této nové situaci. Uveden též přehled mezinárodně 
uznávaných základních principů výkonu dozoru (dohledu), např. nezávislost dozoru, přehlednost 
systému regulace a dohledu nad finančním trhem, uplatnění rovných regulatorních požadavků, spojení 
výkonu dohledu s tvorbou prováděcích předpisů apod. Fot. 
 
Pavel Raboch 
Směrnice - hlavní překážka harmonizace? : nad stanoviskem Komise pro cenné papíry  
č. STAN/8/2005, o prospektu 
Právní fórum, 2006, roč. 3, č. 4, s. 121-124 
Ke složité problematice transpozice směrnice č. 2003/41/ES, o prospektu, který musí být uveřejněn, 
jsou-li cenné papíry veřejně nabízeny nebo přijaty k obchodování, do českého práva. Také k otázce, 
zda stanovisko Komise pro cenné papíry přispělo k vyjasnění situace.  
 
Michael Brackmann 
Der Tag X 
Den X 
Handelsblatt, 23./24./25.6.2006, Nr. 119, S. 12 
D-Mark, historie nástupu německé marky (byl detailně vypracován ještě během války), která v červnu 
roku 1948 vystřídala říšskou marku. Startovní občanský paušál (40 DM), výměna úspor. Efekt 
"výkladní skříně", zákazník králem, počátek hospodářského zázraku. Otto Ohlendorf, Ludwig Erhard.  
 
Mária Farkašovská, Darina Lissauerová 
Teoretické východiská optimálnej menovej oblasti a náčrt ich aplikácie v podmienkach 
Slovenskej republiky 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 2, s. 165-172 
Příspěvek vychází z teorie optimální měnové oblasti a zkoumá, zda Slovensko tvoří, či netvoří s EMU 
optimální měnovou oblast. Dále zjišťuje manévrovací možnosti Slovenska před zavedením jednotné 
evropské měny a hledá optimální, teoreticky podložený scénář vstupu SR do EMU.  - Angl. res. - Lit. 
Rubrika: Diskusia [ER] 
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Marc Sumerlin 
Three ideas for the Fed 
Tři nápady pro Fed 
The International economy, Spring 2006, Vol. 20, No. 2, p. 50-51, 62 
Nové způsoby měření inflace. Pokus nových funkcionářů americké centrální banky o novou strategii 
přijímání formálního cíle pro inflaci.  
 
TOP finance : [ročenka] přehled finančního a kapitálového trhu v ČR 2005 
Bankovnictví, 2006, roč. 14, č. 5, příl. (56 s.) 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 20, příl. (56 s.) 
Přehled stavu a vývoje finančního sektoru v ČR. Podrobněji k situaci v bankovnictví, v pojišťovnictví, 
na kapitálovém a hypotečním trhu, v oblasti leasingu, faktoringu a auditu. Do tohoto speciálu přispěli 
významní představitelé jednotlivých finančních sektorů a známí ekonomičtí publicisté. Doplněno 
různými seznamy, např. bank a pojišťoven působících v ČR, členů Asociace penzijních fondů ČR 
apod. Tab., grafy. - Všechny příspěvky jsou uvedeny v české i anglické verzi. 
 
Adrian Michaels 
Unwrapped: though Italian banks are free to merge, finding cost cuts is the hard bit 
Bez obalu: ačkoliv italské banky mohou volně fúzovat, úspory na nákladech se hledají obtížně 
Financial Times, 13.6.2006, no. 36098, p. 9 
Rozbor situace v italském bankovnictví, které patří mezi nejvíce roztříštěné v Evropě. Fúze jsou 
žádoucí, ale většina hlavních bank je už dostatečně efektivní z hlediska nákladů. Tab. 
 
Waving a red flag : euro-area interest rates 
Mávání červeným praporkem : úrokové sazby v eurozóně 
The Economist, June 10th 2006, vol. 379, no. 8481, p. 81 
Komentář ke zvýšení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou. Graf. Rubrika: Finance and 
economics 
 
Manmohan S. Kumar and David Hauner 
Why are long-term interest rates low? 
Proč jsou dlouhodobé úrokové sazby nízké? 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 9, p. 140-141 
Navzdory velkým fiskálním schodkům a rostoucímu veřejnému dluhu zůstávají dlouhodobé úrokové 
sazby ve Skupině sedmi (G-7) nízké. Článek se zabývá otázkou, zda se změnily faktory ovlivňující 
jejich výši. Čerpá přitom ze studie obou autorů (viz). Graf. Odkaz. 
 
Mark Schieritz 
Wüstenmäuse 
Pouštní peníze 
Auszüge aus Presseartikeln, 19. April 2006, Nr. 17, S. 10-11 
Autor upozorňuje, že země v oblasti Perského zálivu, významní producenti ropy, plánují měnovou unii 
podle vzoru Evropské měnové unie. Chtějí využít zkušenosti z eurozóny, důležitým poradcem při 
realizaci projektu je Evropská centrální banka.  - Přetištěno z Financial Times Deutschland, Hamburg, 
z 19. dubna 2006.  Překlad viz toto číslo Informací odborné knihovny MF. 
 
Ladislav Unčovský 
Začiatky centrálneho bankovníctva na Slovensku 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 2, s. 232-240 
Článek seznamuje s vývojem "Privilegované rakouské národní banky", která je považována za 
předchůdkyni  současné  Rakouské  národní  banky   a    významně  ovlivnila  i  vývoj    bankovnictví 
v ostatních nástupnických státech rakouské monarchie. 3 tab. Pozn. – Angl. res. - Lit. Rubrika: 
Prehľady, konzultácie 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Zachary Karabell and Dan Chung 
Alive and well under a mountain of debt 
Naživu a v pohodě pod hromadou dluhů 
Financial Times, 20.6.2006, no. 36104, p. 15 
Příspěvek do diskuse o vysokém zadlužení amerických domácností přináší netradiční pohled. Podle 
autorů na jedné straně stojí spotřebitelé a na druhé stratégové, komentátoři a ekonomové, kteří se snaží 
pohřbít spotřebitele pod hromadou dluhů, i když jsou zcela při životě. Autoři mají za to, že částka, 
kterou domácnosti vynakládají na obsluhu svého dluhu, je zvládnutelná. Není důležitá výše dluhu, ale 
zda si jej domácnosti mohou dovolit.  
 
Carlos Quenan ... [et al.] ; CEPAL 
L'Amérique latine apres la tourmente 
Latinská Amerika po bouři 
Problemes économiques, 2006, no 2899, p. 1-32 
Soubor článků k vývoji hospodářské situace zemí Latinské Ameriky. V současné době dosahuje 
hospodářský cyklus oblasti historického maxima růstu. Velký podíl má pozoruhodný výkon 
Venezuely a Argentiny po politických bouřích a hospodářské krizi v r. 2002. Rozbor už ale poukazuje 
na některé známky zpomalování. Výňatek z výroční zprávy CEPAL podrobně analyzuje stav a vývoj 
chudoby  oblasti.  Další  analýza  se  zaměřuje  na  politiku sociálního zabezpečení a boje s chudobou 
v jednotlivých zemích a potřebu reforem. Zpráva Meziamerické rozvojové banky přináší zajímavý 
rozbor vývoje rivality dvou rozvíjejících se gigantů - Číny a Latinské Ameriky. Nejchudší provincie 
Číny má nižší HDP na obyvatele než Haiti, nejchudší země Latinské Ameriky. Přesto rapidní 
hospodářský růst Číny a otevírání trhu na mezinárodním poli už nechává hrát Latinskou Ameriku 
druhé housle. Všechny analýzy doplněny číselnými údaji a mapami. Grafy, mapy, tab. - Lit. Rubrika: 
Dossier 
 
Tatiana Esanu 
Central Asia: between hope and disillusion 
Střední Asie: mezi nadějí a rozčarováním 
Conjoncture, 2006, no. 4, p. 21-36 
Z hlediska hospodářských reforem se pět republik Střední Asie - Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, 
Tádžikistán a Turkmenistán - vydalo ihned po získání nezávislosti v r. 1991 různými cestami 
transformace. Analýza vývoje a nadějí těchto států je doplněna grafy a tabulkami hospodářských 
ukazatelů (rozpočtová bilance, inflace, reálný HDP, HDP na hlavu, státní dluh, zahraniční dluh, 
souhrnné přírůstky PZI, klíčové ukazatele jednotlivých zemí v r. 2005, ukazatele sociální situace a 
chudoby, index korupce aj.). 7 tab., 8 grafů. Pozn. 
 
Martin Wolf 
China should stick to trial and error - but risk bolder trials 
Čína by se měla držet metody pokusů a omylů, ale riskovat odvážnější pokusy 
Financial Times, 7.6.2006, no. 36093, p. 11 
Otázka zachování míry růstu v Číně - z hlediska politické budoucnosti země i její hospodářské 
strategie. Spoléhání na metodu pokusů a omylů. Tři hlavní charakteristiky čínské hospodářské 
strategie: postupnost přechodu od plánovaného hospodářství k trhu; mimořádná integrace země do 
světové ekonomiky; míra a růst investic. Graf, diagr. Odkazy. 
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François-Xavier Bellocq ... [et al.] 
Chine, les fragilités du mode de croissance 
Čína - křehkost způsobu růstu 
Problemes économiques, 2006, no 2898, p. 1-28 
Na začátku 21. století vstupuje Čína na mezinárodní scénu v roli rodící se supervelmoci. Nastoupený 
způsob hospodářského růstu má řadu zranitelných míst. Soubor článků přináší rozbor čínského růstu a 
jeho nerovnováhy, vývoje venkova - hospodářský boom je doprovázen masivní nezaměstnaností a 
růstem sociálních nerovností, rozbor problému pracovní migrace zasahující velká města a provincie na 
pobřeží a konečně analýzu vážné ekologické krize, na jejímž prohlubování má růst také svůj podíl. 
Doplněno grafy, tabulkami, statistickými přehledy.  - Lit. Rubrika: Dossier 
 
Péter Gál, Csaba Moldicz, Tamás Novák 
Concentration of development institutions 
Koncentrace rozvojových institucí 
Development and finance, 2006, No. 2, p. 70-78 
Dopad globalizace se objevil v rozvojové politice intenzivněji až v posledních letech a přinesl tak 
změny v nástrojích hospodářského rozvoje. Spolu s tím lze vystopovat zpětně i transformaci systému 
rozvojových institucí (institucí rozvoje), který ve většině případů zvýšil úlohu rozvojových bank. 
Článek pojednává o této institucionální transformaci a uvádí příklady z Německa, Rakouska, Kanady a 
dalších zemí. 2 tab., 2 grafy. - Bibliogr. 
 
József Veress 
Economic policy versus the economy of politics 
Hospodářská politika versus ekonomika politiky 
Development and finance, 2006, No. 2, p. 53-60 
Jakkoliv to může znít paradoxně, globalizace (čili síly světa) zužují doménu a rozsah národní 
hospodářské politiky více než to dělají interní faktory. Vnitřní faktory jsou však nebezpečnější a 
představují vyšší riziko. Je to otázka odpovědnosti, či přesněji její interpretace. Názvy částí článku: 
interpretace globalizace; krizové symptomy na různých úrovních; podstata ekonomiky politiky; 
maďarská strategie v EU.  - Bibliogr. Rubrika: Views 
 
Alena Zemplinerová 
Efekty státní podpory podniků 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 2, s. 204-213 
Důvody  vlád   pro  poskytování  státní   pomoci   podnikům.  Teoretické     koncepce,  které   
souvisejí s vládními dotacemi podnikům. Veřejná podpora podnikům v období transformace české 
ekonomiky. Efekty státních dotací na národní a nadnárodní úrovni. 2 grafy, 2 tab. - Angl. abstrakt - 
Lit. 
 
Kamala Marius-Gnanou 
Les enjeux économiques de l'apres-tsunami 
Před čím stojí ekonomika po řádění cunami 
Problemes économiques, 2006, no 2896, p. 36-39 
Již několik hodin po ústupu cunami 26.12.2004 publikovala hospodářská a sociální komise OSN 
zprávu, z níž plyne, že 85 % obětí přírodních katastrof ve 20. století žilo v oblasti Asie a Tichého 
oceánu.  Zmíněná  ničivá  přílivová  vlna  patřila  mezi  katastrofy  nejhorší.  Hospodářské    důsledky 
s ohledem na velikost destruovaného území jsou značné, zatímco finanční dopad je relativně slabý - ve 
srovnání  např.  s  uragánem  Katrina,  který  zničil v r. 2005 New Orleans, neboť chybělo krytí rizik. 
V době obnovy pobřežní zóny byl zřejmý nedostatek koordinace mezi nevládními organizacemi a 
místními institucemi a obcemi. Krom jiného se projevila bezodkladná nutnost vytvoření pevného 
právního rámce pro pozemkové vlastnictví. (Rozbor finanční pomoci je doplněn diagramy rozložení 
podle dárců a slibované pomoci - uskutečněné a neuskutečněné.) Diagramy. 
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Axel Schaffer, Carsten Stahmer 
Erweitertes Gender-BIP - Eine geschlechts-spezifische Analyse des traditionellen 
Bruttoinlandsproduktes und der Haushaltsproduktion in Deutschland 
Extendend gender-GDP - a gender-specific analysis of traditional GDP and household 
production in Germany 
Rozšířený genderový HDP - specifická genderová analýza tradičního HDP a produkce 
domácností v Německu 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Mai 2006, Bd. 226, Heft 3, S. 308-328 
Studie  rozšiřuje  tradiční  analýzu  tvorby  HDP  a  zohledňuje  oba sloupy práce - jak placenou práci 
v zaměstnání, tak i neplacenou práci v domácnostech. Dále zavádí výpočetní model, který 
vyhodnocuje v časových jednotkách a peněžních hodnotách podíl práce mužů a žen na hospodářských 
výkonech v ekonomice. Studie využívá statistických dat Spolkového statistického úřadu za Německo. 
10 tab., 4 grafy, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Abhandlungen/Original papers 
 
Stefan Schönberg 
Europe's new protectionism 
Nový evropský protekcionismus 
The International economy, Spring 2006, Vol. 20, No. 2, p. 46-49 
Nastínění znepokojujícího trendu v Evropě bývalým vedoucím pracovníkem Německé spolkové 
banky. Charakterizuje, co je za vlnou neoprotekcionismu a ekonomického nacionalismu. Vyzdvihuje 
se několik myšlenek. Evropské vlády pokračují ve snaze o zachování pracovních míst namísto 
vytváření nových. Bruselu se nepodařilo zabránit dojmu, že by radši viděl "evropské přeborníky" 
namísto "národních". Kontinentální evropské vlády zůstaly nedotčeny zkušenostmi Velké Británie, 
kde liberální, převzetí či kontrole přátelsky nakloněná filozofie přilákala silný příliv kapitálu a podle 
odhadu vytvořila jenom za poslední rok 40 tisíc nových pracovních míst. Fot. 
 
Exercising its pricing power : China's economy 
Uplatňování cenové síly : čínská ekonomika 
The Economist, June 24th 2006, vol. 379, no. 8483, p. 82 
Hospodářský rozmach Číny; nárůst likvidity; regulace konjunktury pomocí administrativních opatření 
(omezení nadměrných investic v některých odvětvích, tvrdší měnová politika); obavy z dopadu čínské 
prosperity na světové ceny.  Rubrika: Finance and economics 
 
Leslie Crawford 
Fears of recession as Spain basks in economic bonanza 
Navzdory hospodářskému blahobytu se ve Španělsku objevují obavy z recese 
Financial Times, 8.6.2006, no. 36094, p. 3 
Španělská ekonomika vykazuje již jedenáctý rok po sobě nepřetržitý růst, který je udržován nízkými 
úrokovými sazbami a silnou imigrací. Ekonomové však varují, že růst založený na bublině 
nemovitostí a vysoké spotřebě nemůže dlouho trvat. Zadluženost domácností dosáhla koncem r. 2005 
rekordních 115 procent disponibilního příjmu. Grafy, diagr. 
 
Kerin Hope ... [et al.] 
Greece 
Řecko 
Financial Times, 20.6.2006, no. 36104, sep. sect. (6 p.) 
Hospodářsko-politický přehled o Řecku se zaměřuje na členství země v měnové unii, oživení investic, 
bankovnictví, reformu soudnictví, turistiku, fúze a akvizice aj.  Rubrika: Special report [FT] 
 
Vojtěch Spěváček ... [et al.] 
Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 2, s. 147-169 
Stať analyzuje růstovou výkonnost české ekonomiky ve dvou rozdílných obdobích - v letech 1996-
1999, kdy byla česká ekonomika otřesena recesí, a v letech 2000-2004, kdy se dostala na dráhu 
relativně stabilního a rychlého růstu. Podrobněji k růstové výkonnosti, k růstovým faktorům na straně 
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nabídky, k poptávkové straně ekonomiky, k makroekonomické stabilitě a k procesům konvergence a 
postavení ČR v rámci EU. 5 grafů, 8 tab. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
Ondřej Hartman 
Možnosti partnerství veřejného a soukromého sektoru 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 10, s. 31-34 
K tzv. partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a ke koncesnímu zákonu (zákon č. 139/2006 
Sb.). Především o tom, proč se tato nová forma kontraktů mezi veřejným a soukromým sektorem 
zavádí a jaké můžeme očekávat výhody i rizika proti současnému stavu. Podrobně o schválených 
projektech v první a druhé vlně. Ve schématu znázorněna časová posloupnost činností v PPP. 
Připojena zmínka o úloze MF. 1 schéma. Rubrika: Hospodářství, obchod, finance 
 
Kvetoslava Surmanová 
Nominálna a reálna konvergencia cenovej hladiny v Slovenskej republike 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 2, s. 147-155 
Příspěvek se zabývá cenovou stabilitou ve Slovenské republice jako jedním z ukazatelů reálné 
konvergence. Nejprve se zaměřuje na nominální konvergenci a vypracování harmonizovaného indexu 
spotřebitelských  cen. Dále  se  věnuje reálné konvergenci a srovnání cenových hladin na Slovensku a 
v Evropské unii na základě parity kupní síly. 4 tab., 1 graf, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
David Dvořák 
Nový zákon o veřejných zakázkách 
Stavební právo - Bulletin, 2006, č. 1, s. 20-38 
Obsáhlý komentář k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Důvody pro přijetí nového 
zákona, průběh přípravy a projednávání zákona. Struktura zákona a jednotlivá ustanovení (vymezení 
zadavatelů; veřejné zakázky, jejich druhy a finanční limity; zadávací řízení; lhůty; zadávací 
dokumentace; kvalifikace dodavatelů; kvalifikační seznamy; uveřejňování oznámení o veřejných 
zakázkách; nové instituty - rámcové smlouvy, elektronizace zadávacích řízení, elektronické aukce aj.; 
dohled nad zadáváním veřejných zakázek apod.).  
 
Simon Long 
Now for the hard part : a survey of business in India 
Teď přijde to těžší : přehled o podnikání v Indii 
The Economist, June 3rd 2006, vol. 379, no. 8480, centr. sect. (16 p.) 
Hospodářská situace v Indii, rozvoj podnikatelské sféry, informační technologie a služby, 
zpracovatelský průmysl a pracovní místa, outsourcing, byrokracie, potřeba investic do infrastruktury 
aj. Viz i článek na s. 11 pod názvem Can India fly? Tab., grafy, diagr. Rubrika: Survey [Ec] 
 
Růžena Vintrová 
Odkud se vzal český boom? 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 22, s. 71-72 
Příspěvek do diskuse k problematice současného ekonomického růstu v České republice, který je 
reakcí na některé názory, pokoušející se zpochybňovat evidentně prokázané statistické údaje. 1 tab. 
 
Konstantin A. Kholodilin, Boriss Siliverstovs 
On the forecasting properties of the alternative leading indicators for the German GDP: recent 
evidence 
O schopnosti prognózování u alternativních předstihových ukazatelů německého HDP: aktuální 
údaje 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Mai 2006, Bd. 226, Heft 3, S. 234-259 
Autoři provádějí srovnání prognostických vlastností cca třiceti alternativních předstihových ukazatelů 
HDP v Německu.Tato analýza zkoumá čtvrtletní, pololetní a roční prognostické vlastnosti 
sledovaných indikátorů míry růstu německého reálného HDP, a to za použití dat po sjednocení země 
(1991-2004). Zjištěné výsledky dokládají, že stav německé ekonomiky v posledních letech se stal 
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mnohem obtížněji předpovídatelným. 7 tab., 6 grafů, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: 
Abhandlungen/Original papers 
 
Zlatica Ivaničová, Eva Rublíková 
Plnenie maastrichtských kritérií v krajinách V 4 : za koľko rokov dosiahnu krajiny V 4 
priemernú životnú úroveň v krajinách E 25? 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 2, s. 137-146 
Příspěvek analyzuje vývoj ukazatelů maastrichtských kritérií v zemích V 4 (ČR, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko) v letech 1999 - 2004 (do doby před vstupem těchto zemí do EU). Sleduje také vývoj 
ukazatelů úzce spjatých s životní úrovní ve sledovaných zemích a zjišťuje, kolik let bude trvat, než 
země V 4 dosáhnou průměrné úrovně HDP na hlavu v EU. 11 tab., 2 grafy. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Jiří Hezký 
Postavení českého stavebnictví v Evropě 
Stavitel, 2006, roč. 14, č. 5, s. 42-43 
K postavení českého stavebnictví v Evropě, úroveň intenzity stavební produkce, pořadí stavební 
produkce zemí Euroconstructu na celkové evropské produkci. 2 tab., graf. Rubrika: Průvodce 
stavebním trhem 
 
Hubert Vorholt, Jens Dechent 
Preisentwicklungen in der Bauwirtschaft 2005 
Vývoj cen ve stavebnictví v roce 2005 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 4, S. 405-412 
Příspěvek představuje vývoj cen ve stavebnictví v Německu v roce 2005 (pozemní stavby i inženýrské 
stavby) a porovnává cenovou úroveň s předchozím rokem. Vychází z vývoje konjunktury ve 
stavebnictví a sleduje vývoj cen u novostaveb obytných budov různých typů a při údržbě bytových 
domů, včetně cen pozemků. Dále sleduje cenový vývoj nové výstavby nebytových prostor a 
inženýrských staveb. 3 tab., 3 schémata. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Preise 
 
Jan Hanousek, Filip Palda 
Předem odsouzeno k neúspěchu: měření šedé ekonomiky tranzitivních zemí pomocí 
makroekonomických metod 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 2, s. 190-203 
Článek se detailně zaměřuje na dvě hlavní metody odhadu šedé ekonomiky - metodu využívající 
monetární agregáty a metodu využívající data o spotřebě elektřiny. Ukazuje, že v tranzitivních 
ekonomikách jsou tyto metody velmi nespolehlivé. Jako alternativní možnost se nabízí použití 
výběrových šetření, která sice nemohou přesně měřit velikost šedé ekonomiky, ale mohou velmi dobře 
zachytit změny v její velikosti, a zejména analyzovat motivy a faktory vedoucí k těmto změnám.  
9 tab., 1 graf. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
Klaus Stratmann 
Ein Schatten fällt auf die Solarenergie 
Na sluneční energii padá stín 
Handelsblatt, 26./27./28.5.2006, Nr. 101, S. 3 
Solární energii se v Německu dostává výrazné podpory - na základě EEG (zákon o obnovitelných 
energiích z roku 2000) a také prostřednictvím zvýhodněných úvěrů státní banky KfW. Ačkoli cílem 
EEG je snižovat cenu solární energie, výrobci solárních zařízení dnes žádají za solární moduly více 
než před zavedením zákona EEG. To snižuje podpůrný efekt pevných úhrad za napájení stanovených 
pro provozovatele, resp. producenty sluneční energie, a také ochotu občanů investovat do vlastního 
solárního  zařízení.  Připomenut pozitivní efekt EEG v oblasti cen větrné energie v období 1990-2004 
s odkazem na běžný proces vývoje ceny. Graf. 
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Thomas Sigmund, Klaus Stratmann 
Schnellere Planung erspart Milliarden 
Zrychlené plánování ušetří miliardy 
Handelsblatt, 29.5.2006, Nr. 102, S. 4 
Plán reformy "plánovacího" práva v Německu; avízo zákona o zrychleném plánování znamená velkou 
naději především pro sektor stavebnictví, který si od něj slibuje výrazné zkrácení dosud nekonečných 
plánovacích a povolovacích řízení, která odrazují investory a projekty jen prodražují (např. v oblasti 
výstavby komunikací se podíl správních nákladů během povolovací fáze odhaduje na 35 procent, třeba 
případné zrušení územního řízení by znamenalo časovou úsporu 3-4 let). V grafu podíly jednotlivých 
nákladů při výstavbě jednoho kilometru dálnice.  
 
Richard N. Cooper, Jeffrey Frankel, Stephen G. Cecchetti 
Sky-high oil 
Závratná cena ropy 
The International economy, Spring 2006, Vol. 20, No. 2, p. 30-31 
Globální stratég Verleger předpověděl v předchozím čísle časopisu tento scénář: cena ropy bude 100 
USD, inflace 5 % a přijde recese. V návaznosti na jeho prognózu se časopis dotázal tří významných 
expertů, jak zničující by byla cena ropy ve výši 80-100 USD pro USA a globální ekonomiku a uvádí 
jejich názory. Fot. 
 
Dieter Schnaas, Rolf Ackermann, Daniel Delhaes, Konrad Handschuch 
Tick, Trick und Track 
Bubík, Dulík a Kulík 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 19, S. 24-26, 28-29 
Velká koalice, která vládne v Německu, stojí občany i ekonomiku spoustu peněz. Generální sekretáři 
tří vládnoucích stran (CDU, CSU a SPD) působí odtrženě od reality - ignorují odborníky i pochybnosti 
o vlastním konání. Jejich politika je zaměřena na budování pozice státu a jeho pečující role, což 
povede ke zvyšování daní. Nejvíce patrné je to v případě rodičovského příspěvku, který je vnímán 
jako neodůvodněná podpora zámožných dvoupříjmových domácností. Za další téměř surrealistickou 
úpravu je považován antidiskriminační zákon, resp. zákon o rovném zacházení, který jde nad rámec 
EU a ohrožuje pracovní místa. Návrat k etatismu, financování sociálního státu, zdanění bohatých, útok 
na střední příjmovou vrstvu (od cca 29,5 tis. eur ročně). H. Heil, R. Pofalla, M. Söder. 2 grafy, 2 tab. 
 
Jean-Luc Gaffard 
Vers une nouvelle politique industrielle 
Směrem k nové průmyslové politice 
Problemes économiques, 2006, no 2893, p. 31-40 
Francie  i  Evropa  znatelně  zaostávají  za USA v oblasti inovací. Evropské výdaje na výzkum a vývoj 
v procentech HDP jsou výrazně nižší než americké, zejména vzhledem ke slabému růstu průmyslu 
vyspělých   technologií. Rozdíl v počtu podaných patentů se výrazně zvyšuje ve prospěch USA. Autor  
analyzuje situaci a způsoby obměny tradičních principů, úlohu veřejných zakázek a postavení velkých 
firem, státních a soukromých podniků, decentralizaci řízení atd. V závěru je diskutována nově se 
rodící průmyslová politika - její účinnost bude záviset na jedné straně na vzájemném působení různých 
partnerů zapojených do inovačního procesu a na druhé straně na nových obrysech průmyslové politiky 
na celoevropské úrovni. (V tabulce výdaje a výsledky v oblasti výzkumu a vývoje v r. 2004 z různých 
ekonomických hledisek v hlavních průmyslových zemích - v Německu, Francii, Itálii, ve Velké 
Británii, v EU-15 celkově, v USA a v Japonsku.) Tab., vlož. boxy. 
 
Dorit Hess, Olaf Storbeck 
Was vom Wunder übrig bleibt 
Co zbývá po zázraku 
Handelsblatt, 16.5.2006, Nr. 94, S. 8-9 
Velké epochy dějin německé ekonomiky v období 1949, resp. 1950-2006. Vývoj státního dluhu, 
hospodářského růstu, inflace, nezaměstnanosti. Politické zastoupení ve vládách. Graf, tab. Historii 
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ekonomiky, politiky ap. se věnují i další příspěvky v tomto čísle HB zaměřeném na 60. výročí 
německého hospodářství. 
 
Berenice Picciotto ; [přispěla] Christine Peltier 
What prospects for the Andean countries? 
Jaké jsou perspektivy zemí andské zóny? 
Conjoncture, 2006, no. 4, s. 2-20 
Po roce 2004 země andské zóny (Bolívie, Kolumbie, Ekvádor, Peru a Venezuela) těží z velmi 
příznivých vnějších podmínek, což do velké míry vysvětluje silný ekonomický růst regionu. Podrobná 
analýza hospodářského cyklu, fiskální disciplíny, řízení státního dluhu a obchodní a investiční politiky 
je doplněná grafy a tabulkami vývoje makroekonomických ukazatelů a mapuje vesměs období let 
1990 - 2005. Andské země netvoří skutečnou zónu hospodářské integrace. Mají tendenci spíše rozvíjet 
obchodní vztahy s USA nebo s členy Mercosuru (Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí). 
Vložené  příspěvky  jsou  věnovány  obchodním  vztahům  s   USA  a  sektoru využití zemního plynu 
v Bolívii. Mapa, 14 grafů, 6 tab. Pozn. 
 
Jozef Chajdiak 
Zamyslenie sa nad súčasným obsahom vybraných ekonomických ukazovateľov : problémy, 
nejasné miesta, pripomienky, námety 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 2, s. 173-179 
Příspěvek se zabývá vybranými problémy spojenými s aktuálním měřením výsledků ekonomické 
činnosti. Vypovídající  kvalitu  ukazatelů  sleduje  např.  u  peněžních  jednotek,  u ukazatelů výroby, 
u nepřímých daní (DPH), u ukazatelů přidané hodnoty, odpisů aj.  Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: 
Diskusia [ER] 
 
Mojmír Hájek 
Zdroje růstu, souhrnná produktivita faktorů a struktura v České republice 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 2, s. 170-189 
Cílem stati je analyzovat dlouhodobé trendy vývoje české ekonomiky v letech 1992-2004 z pozice 
teorie růstu. Zdroje ekonomického růstu, odvětvový růst v ČR, ekonomický růst a souhrnná 
produktivita faktorů na makroekonomické úrovni v ČR a EU-15. 8 grafů, 10 tab. - Angl. abstrakt - Lit. 
 

Informatika. Počítače 

Jérôme Adam 
Les TIC, moteur du développement dans les zones rurales des PED 
Informační a komunikační technologie jako hnací motor rozvoje v zemědělských zónách 
rozvojových zemí 
Problemes économiques, 2006, no 2897, p. 34-38 
V rozvinutých zemích je dávno samozřejmostí snaha o informační propojení i nejzapadlejších koutů. 
V rozvojových zemích panuje obvykle názor, že ve venkovských oblastech je prioritní, ne-li 
postačující, péče o základní potřeby - zásobování potravinami, pitnou vodou, o zdraví a vzdělávání. 
Světový summit informační společnosti, jehož první kolo proběhlo v prosinci 2003  v Ženevě a druhé 
v listopadu 2005 v Tunisu, vyzdvihl, že informační a komunikační technologie (ICT) jsou stále 
užitečnějším nástrojem pro rozvoj nejchudších zemí, a to nejen městských oblastí, ale jsou i 
významným prostředkem boje proti chudobě venkova. Analýza jednotlivých technologií (radio, 
telefon, internet) a jejich užití v zemích třetího světa, technické a ekonomické aspekty a modely šíření 
ICT do odlehlých oblastí, větší význam malých firem než světových operátorů (lokální a finanční 
dostupnost, servis). Schéma. Odkazy, vysvětl. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Danuše Nerudová, Petr König 
Čerpání prostředků ze strukturálních fondů v České republice. 1. část 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 5, s. 35-43 
Předvstupní pomoc České republice, věcné a institucionální uspořádání strukturálních fondů v ČR, 
přehled čerpání ze strukturálních fondů, účetní a daňové aspekty čerpání finančních prostředků ze SF. 
Doplněno příklady. 1 tab., 3 grafy. 
 
Jitka Kapitánová, Zdeněk Kapitán 
Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl 5., Budoucnost evropské integrace: 
Ústavní smlouva Evropské unie 
Účetnictví, 2006, č. 5, s. 85-91 
V této části se autoři věnují diskusi o budoucnosti Evropské unie (summit v Nice, zasedání v Laekenu 
aj.) a složité cestě k evropské ústavě.  
 
A venture at a standstill : Europe's future 
Ve slepé uličce : budoucnost Evropy 
The Economist, May 27th 2006, vol. 379, no. 8479, p. 21-23 
Dvanáct měsíců po odmítnutí návrhu evropské ústavy ze strany Francie a Nizozemska se rozebírá 
otázka dalšího vývoje Evropské unie. Diagr. Rubrika: Special report [FT] 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Stéphane Alby, Gaëlle Letilly ; sources World Bank, Global Development Finance, OECD, Club de 
Paris, IMF 
Cancelling the debts of poor countries : for what results? 
Vymazání dluhů chudých zemí : s jakými výsledky? 
Conjoncture, March 2006, no 3, p. 14-25 
Restrukturalizace  dluhu   rozvojových   zemí   začala   v padesátých   letech   20.  stol. Argentina byla 
v r. 1956 první zemí, která si vyjednala splácení svého dluhu s bilaterálním věřitelem v rámci 
Pařížského klubu  (ustaveného  za  takovým  účelem).  Ostatní dluhy byly jednostranně prominuty 
průmyslovými zeměmi. Běžnou praxí nízkopříjmových zemí se tyto procedury staly až po r. 1988 
(avšak příslušné sumy zůstávaly omezené). Mechanismus snižování dluhu nabral nový obrat v r. 1996 
s iniciativou MMF, Světové banky a průmyslových zemí na pomoc těžce zadluženým chudým zemím 
(HIPC initiative) - snížení jejich vnějšího dluhu jim mělo pomoci vymanit se ze spirály chudoby. 
Studie mapuje vývoj této iniciativy, způsoby financování, typy finanční politiky a dluhu chudých 
zemí, jejich výběr. Současný stav HIPC iniciativy není dostačující pro udržitelný rozvoj. Rozbor 
problémů, vývoj plánovaného plnění (tabulky, grafy). Pro další pokrok bude nutné těsnější zapojení 
Pařížského klubu a zemí G8. 7 grafů, 5 tab. Pozn. 
 
Václav Nešvera 
Ceny v obchodě České republiky se zeměmi Evropské unie 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 2, s. 214-226 
Ceny v obchodě zemí EU-15 s ČR (ceny při dovozu EU z ČR, ceny při vývozu zemí EU do ČR, 
porovnání cen v obousměrném obchodě, mezinárodní porovnání cen v obchodě se zeměmi EU). 4 tab., 
grafy. - Angl. abstrakt - Lit. 
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David Hauner 
Le cout budgétaire de la détention des réserves internationales : réserves de change 
Rozpočtové náklady na držbu mezinárodních rezerv : měnové rezervy 
Problemes économiques, 2006, no 2893, p. 40-42 
Úhrn mezinárodních rezerv v posledních letech značně vzrostl, hlavně v rozvojových zemích, což jim 
nabízí možnost reagovat na vnitřní i vnější hospodářské šoky a zlepšit své hodnocení co se týče 
zahraničního dluhu. Nicméně nedávná studie MMF zkoumající stovku největších světových ekonomik 
ukazuje, že držení těchto rezerv nemělo jen výhody. Závažnost vynaložených nákladů (z hlediska 
účelnosti, tezaurace, revalorizace) závisí na hospodářské situaci každé konkrétní země. (Graf ukazuje 
rostoucí náklady na rezervy souhrnně pro uvedený vzorek zemí v období 1990 - 2004.)  
 
Adeline Bachellerie ... [et al.] 
La dette des PED: ou en est-on? 
Jaká je situace zadlužení rozvojových zemí? 
Problemes économiques, 2006, no 2892, s. 1-32 
Soubor  článků  k  problematice  dluhů  rozvojových zemí. Zadlužení vznikajících ekonomik vzrostlo 
v průměru o 10 procentních bodů HDP za méně než 10 let, hlavně v důsledku nadbytku kapitálu na 
obligačních trzích, který se stal hlavním zdrojem financování těchto ekonomik, na úkor zadlužení 
bank, charakteristického pro 80. léta. Tvrdé snížení přísunu financí v 90. letech přispělo ke krizi jejich 
kapitálových účtů. Úvodní studie rozebírá udržitelnost dluhu nově vznikajících ekonomik, současné 
koncepty, mechanismy a způsoby diagnostikování zadlužení, které musejí být vypracovány co 
nejpřesněji, aby byla co nejlépe vystižena finanční nejistota a zranitelnost těchto ekonomik a aby bylo 
možno lépe předvídat krize. Případ Brazílie: díky urovnání makroekonomické situace si vláda troufla 
na historický krok - 19.9.2005 emitovala cenné papíry v národní měně na mezinárodní trh za účelem 
financování části svého dluhu. Čekají ji stejná rizika jako Rusko v r. 1998? Nové ekonomiky si 
nemohou  na  mezinárodních  trzích  vypůjčovat  ve  svých  měnách.  Precedens  vytvořila    Uruguay 
v r. 2003, následována v r. 2004 Kolumbií a r. 2005 Brazílií. Výhody pro domácí finanční trh a 
úrokové sazby; trvalost úspěchu není ale garantována. Případ Argentiny - restrukturalizace dluhu. Na 
závěr je diskutována problematika programu pomoci vyhlášeného MMF a Světovou bankou pro 19 
nejchudších zemí světa - hledá se úloha darů versus půjček při tvorbě finančních zdrojů ke krytí dluhů 
těchto zemí. Grafy, tab., vlož. boxy. - Lit. Rubrika: Dossier 
 
Daniel Gros 
Discrepancies in America's accounts hide a black hole 
Nesrovnalosti v amerických účtech skrývají černou díru 
Financial Times, 15.6.2006, no. 36100, p. 13 
Černá díra v centru globálního finančního systému - americké kapitálové trhy; horší stav amerického 
schodku běžného účtu a pozice čistého dlužníka než se oficiálně vykazuje; potřeba podstatné 
depreciace dolaru.  
 
Marian Gorynia ... [et al.] 
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych - aspekty teoretyczne i wyniki badań 
empirycznych 
Vnější efekty přímých zahraničních investic – teoretické aspekty a výsledky empirických 
zkoumání 
Ekonomista, 2006, nr 2, s. 185-204 
Tzv. vnější efekty (externality) přímých zahraničních investic (PZI) jsou ve světové literatuře široce 
rozebírány. Vedle analýzy národního hospodářství přijímající země je hlavní pozornost zaměřena na 
to, jakou strategii chování volí domácí firmy jako reakci na expanzi zahraničních investorů. Článek 
přináší souhrnný průzkum literatury o externalitách PZI, především z hlediska místních subjektů. Dále 
autoři  (z  Hospodářské  akademie  v  Poznani)  předkládají  výsledky  svých   empirických  výzkumů 
z r. 2004 zaměřených na vnější účinky činnosti zahraničních investorů v Polsku. Hlavní pozornost 
byla zaměřena na strategii domácích firem snažících se přizpůsobit své chování podmínkám 
vyplývajícím ze vstupu cizích investorů na polský trh. 6 tab. - Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: 
Artykuły 
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The euro and trade 
Euro a obchod 
The Economist, June 24th 2006, vol. 379, no. 8483, p. 88 
Článek se zaměřuje na otázku, nakolik je členství v měnové unii přínosné z hlediska obchodu. 
Ukazuje se, že nárůst obchodu zaznamenaly i země, které nejsou členy EMU - Británie, Švédsko a 
Dánsko. Příspěvek čerpá ze studie ekonoma Richarda Baldwina.  Odkaz. Rubrika: Economics focus 
[Ec] 
 
Luc Everaert, Mohsin Khan and Axel Schimmelpfennig 
External imbalances in the euro area are cause for concern 
Vnější nerovnováhy v eurozóně jsou důvodem k obavám 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 10, p. 153 
Prohloubení vnější nerovnováhy jednotlivých zemí eurozóny, pokles společného salda běžného účtu 
čtyř největších ekonomik - Francie, Německa, Itálie a Španělska, příčiny rozdílné exportní výkonnosti. 
Tab. 
 
Globalisierung: Entwicklungen in Schwellenländern und ihre Auswirkungen 
Globalizace: vývoj v rozvojových zemích a její dopady 
Monatsbericht des BMF, April 2006, Nr. 4, S. 73-84 
Článek  zvažuje  možnosti,  které  globalizace  přináší  rozvojovým  zemím.   Po   roce   1990    došlo 
k výraznému   přílivu   kapitálu   do   těchto zemí, k podnícení modernizace a růstu jejich ekonomik a 
k většímu zapojení do světového obchodu. Dále se rozebírá vývoj ve vybraných regionech a zemích 
(Čína, Indie, Rusko, Latinská Amerika) a zapojení Německa, příp. EU, do tohoto vývojového trendu. 
1 graf. Pozn. Rubrika: Analysen und Berichte 
 
Joanna Chung and Martin Arnold 
Paris Club marks half-century with rethink 
Pařížský klub slaví půlstoletí a přehodnocuje 
Financial Times, 15.6.2006, no. 36100, p. 7 
K 50. výročí existence Pařížského klubu - neformálně organizované, ale politicky mocné skupiny. 
Dosavadní bilance - 402 dohod o restrukturalizaci dluhu v celkové výši 523 mld. USD. Nejistá 
budoucnost klubu, otázka jeho relevantnosti.  
 
Petr Plavec, Jan Jírovec 
Pomoc českým vývozcům : zahraniční obchod 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 22, s. 44-45 
Ke   změně   pravidel   exportního  pojištění a financování vývozu se státní podporou (novela zákona 
č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, která nabyla účinnosti na konci 
ledna t.r.). Liberalizace kritérií pro poskytnutí státní podpory, levnější úvěry ČEB, rozšíření možností 
EGAP pojišťovat případy s mimořádně vysokým rizikem, změna způsobu řízení EGAP i ČEB atd.  
 
S. V. Kazancev 
Struktura inostrannych investicij v Rossii 
Struktura zahraničních investic v Rusku 
EKO, 2006, no. 4, s. 53-67 
Objem a struktura zahraničních investic v Rusku v r. 2005, srovnání s předchozími roky. 10 tab. 
 
Tomáš Dudáš, Soňa Ferenčíková 
Vplyv prílevu priamych zahraničných investícií na slovenský export 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 2, s. 202-209 
Autoři analyzují vliv přílivu přímých zahraničních investic (PZI) na export a na exportní strukturu na 
Slovensku v letech 1996 - 2003. Analýza vychází z databáze Slovenského statistického úřadu a 
Slovenské národní banky. 3 tab., 2 grafy, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Prehľady, 
konzultácie 
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Thomas Straubhaar 
Zerreißt uns die Globalisierung? 
Roztrhá nás globalizace? 
Handelsblatt, 16.5.2006, Nr. 94, S. 30 
Thomas Straubhaar (profesor ekonomie, oceněn cenou Ludwiga Erharda) se věnuje výzkumu témat 
spojených s globalizací, kterou považuje za obrovskou příležitost. Budoucí model společnosti (pro 
Německo) - z pohledu trhu a státu. Rostoucí role (dobré) politiky v globalizaci. Požadavek 
"polidštění" globalizace. Důležitost dodržování všeobecně platných norem pro ekonomiku, význam 
důvěry pro spolupráci a soužití.  
 
Zoll legt Jahresbilanz 2005 vor 
Celní správa předkládá výsledky své práce za rok 2005 
Monatsbericht des BMF, April 2006, Nr. 4, S. 85-88 
Příspěvek představuje výsledky činnosti celní správy v Německu za rok 2005 (Jahresbilanz 2005). 
Kromě výběru dovozních cel a spotřebních daní zahrnuje též výsledky boje proti pašování cigaret, 
proti drogové kriminalitě a produktovému pirátství. V poslední době k tomu přistupuje další významné 
pole působnosti, a to boj proti práci na černo. 5 tab. Rubrika: Analysen und Berichte 
 

Podnik a podnikání 

Raffaele Russo, René Offermanns 
The 2005 amendments to the EC Merger Directive 
Dodatky z roku 2005 ke směrnici ES o fúzích 
European taxation, June 2006, Vol. 46, No. 6, p. 250-257 
Stručný popis směrnice ES o fúzích z roku 1990. Následuje podrobný rozklad o dodatcích ke směrnici 
z roku 2005. Na konec shrnutí dopadů těchto dodatků.  8 schémat. Rubrika: Articles [ET] 
 
Peter Berger 
Austrian social partnership from postwar to present : a reappraisal 
Rakouské sociální partnerství od poválečných let do současnosti : přehodnocení 
Development and finance, 2006, No. 2, p. 22-31 
Článek vysvětluje, proč neokorporativismus nabyl v rakouské moderní historii na vlivu a významu a 
argumentuje ve prospěch zachování jeho důležitosti, a to i přes pokračující proces evropské integrace. 
Co   se za sociálním  partnerstvím  skrývá, co  je  jeho  podstatou  a  jak   se   konkrétně     projevoval 
v Rakousku. Příměří mezi byznysem a pracovní silou za každou cenu? Sociální partnerství - přes svůj 
nepopiratelný přínos k poválečnému růstu výkonnosti rakouské ekonomiky - bylo v mnoha ohledech 
nákladnou záležitostí.  Pozn. - Lit. 
 
Neil Buckley and Arkady Ostrovsky 
Back in business - how Putin's allies are turning Russia into a corporate state 
Zpět v byznysu - jak Putinovi spojenci mění Rusko na korporativní stát 
Financial Times, 19.6.2006, no. 36103, p. 13 
První ze řady čtyř článků věnovaných Rusku se zaměřuje na vznik nového "kremelského kapitalismu", 
propojení  politiky  a  obřích  státem  kontrolovaných   podniků.   Nový   model  nepředstavuje návrat 
k centrálnímu plánování, jde o silně řízený kapitalismus. Moc oligarchů z 90. let byla zlomena, ale 
vznikla nová třída politicky navzájem spojených podnikatelů. Graf. - Pokračování série o Rusku viz ve 
FT ze dne 27.6. na s. 13 pod názvem The pull of power: how nothing is left to chance in Putin's 
"managed democracy" a ve FT ze dne 5.7. na s. 11 pod názvem A newly assertive Russia reimagines 
its role in the world; A fleeting friendship: how America is hardening its attitude to a defiant Moscow. 
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Karsten Schmidt 
Brüderchen und Schwesterchen für die GmbH? : eine Kritik der Vorschläge zur Vermehrung 
der Rechtsformen 
Bratříčci a sestřičky pro eseróčko? : kritika návrhů na zvýšení počtu právních forem 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 20, S. 1096-1099 
V Německu se pracuje na zásadní reformě "eseróčka", prezentovány jsou tři nově navrhované právní 
formy: "základní společnost s ručením omezeným", "podniková zakladatelská společnost" a 
"podnikatel (fyzická osoba) s ručením omezeným". Negativa návrhů.  - Odkazy. Rubrika: 
Wirtschaftsrecht [B] 
 
Peter Thal Larsen ... [et al.] 
Corporate finance 
Podnikové finance 
Financial Times, 31.5.2006, no. 36087, sep. sect. (6 p.) 
Analýza vazeb mezi podniky a investičními bankami, financování podniků a rizikové řízení, private 
equity, hybridní cenné papíry. Tab., diagr. Rubrika: Special report [FT] 
 
Elżbieta Mączyńska, Maciej Zawadzki 
Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw 
Modely predikce bankrotu podniků s užitím diskriminační analýzy 
Ekonomista, 2006, nr 2, s. 205-235 
Pokusy aplikovat v Polsku modely umožňující včas varovat před hrozícím bankrotem, které jsou 
užívány v jiných zemích, nebyly dostatečně úspěšné, což zároveň potvrzuje potřebu vytvářet modely 
přizpůsobující se specifikům konkrétní země. Výzkumy prováděné v r. 1997 v Hospodářském ústavu 
Polské  akademie  věd  umožnily  sestrojit sedm modelů založených na diskriminační analýze. Každý 
z nich je charakterizován specifickou řadou ukazatelů a je navíc v praxi použitelný pro různé 
podmínky. Účinnost matematicky odvozených modelů byla testována v praxi a empiricky potvrzena. 
Jejich použití umožní včas rozeznat nebezpečné jevy v hospodářské činnosti, tedy i hrozbu bankrotu - 
s předstihem 3-4 let. 14 tab. Vysvětl. - Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
 
Tomáš Chobola 
Evropské právo ochrany korporačních věřitelů: charakteristika návrhu na změnu Druhé 
směrnice ES 
Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 3, s. 16-22 
Příspěvek se zaměřuje na probíhající diskusi o reformě právní úpravy tvorby a udržování základního 
kapitálu akciových společností. Pozornost je také věnována úpravě snižování základního kapitálu, 
neboť vykazuje úzkou souvislost s principem udržování základního kapitálu a představuje klíčový 
nástroj ochrany korporačních věřitelů. Systematika 2. směrnice ES o právu obchodních společností, 
vymezení rozsahu. Dynamika evropského korporačního práva - cesta k reformě právní úpravy 
základního kapitálu, charakteristika návrhu na změnu 2. směrnice, kritické poznámky k návrhu, test 
solventnosti. Důsledky alternativního režimu ochrany korporačních věřitelů.  
 
Marcus Creutz 
Gewerbe-Mieter proben den Aufstand 
Podnikatelé-nájemci se pokoušejí o vzpouru 
Handelsblatt, 21.6.2006, Nr. 117, S. 17 
Problematika živnostenských nájmů v Německu, k otázce oprávněnosti a rozsahu přenášení vedlejších 
nákladů pronajímatele na nájemce.  
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Cornelius Welp, Vera Sprothen 
Heiße Nummer 
Horká linka 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 18, S. 130, 132 
Odhalování korupce a nezákonných manipulací s pomocí podnikových zaměstnanců v Německu, ke 
zkušenostem a úskalím podnikové "informační" linky v zahraničí. Whistleblower; přípustnost systémů 
whistleblower.  
 
Jürgen Angele, Sascha von Karmainsky 
Insolvenzen 2005 
Insolvence 2005 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 4, S. 351-359 
Přehledná analýza vývoje počtu insolvencí v Německu v roce 2005. Sleduje se trend vývoje insolvencí 
od roku 1999, jejich struktura v roce 2005, předpokládané nároky věřitelů, počet zaměstnanců 
postižených insolvencí podniku, vývoj podle spolkových zemí aj. 8 tab., 2 schémata, 1 mapa. Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Unternehmen und Arbeitsstätten 
 
Intangible opportunities : securitising intellectual property 
Nehmotné příležitosti : sekuritizace duševního vlastnictví 
The Economist, June 17th 2006, vol. 379, no. 8482, p. 77 
Až donedávna spočívala hodnota firem především ve viditelných a hmatatelných věcech, zatímco dnes 
je stále více představována nehmotnými aktivy, převážně v podobě duševního vlastnictví. Firmy 
využívají autorských práv, obchodních značek a patentů k získávání peněz, a to cestou sekuritizace. 
Trh těchto sekuritizací je zatím malý, ale podle odborníků skrývá "velký potenciál".  Rubrika: Finance 
and economics 
 
Christian Ramthun, Daniel Delhaes 
Neue Bürde 
Další břemeno 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 18, S. 36 
Zvýšení vedlejších mzdových nákladů v Německu, U1 (přerozdělovací řízení). Od roku 2006 byl pro 
podniky (do 30 zaměstnanců) a svobodná povolání zaveden dodatečný odvod (příspěvek) 
nemocenským pokladnám, který má umožnit částečnou náhradu vyplácené nemocenské, a tak zabránit 
ohrožení menších podniků. Rozšíření U2 (náklady na placenou mateřskou dovolenou). Podíl U1 a U2 
na brutto mzdách.  
 
Jan Havlůj 
Risk management audit 
Finanční management, 2006, roč. 3, č. 4, s. 17-19 
Risk management audit; metody a důvody, RM audit, audit systému řízení rizik. Metody a důvody 
zkoumání implementovaného systému řízení rizik v podniku.  
 
Peter Kardoš 
Špecifiky ohodnocovania malých podnikov 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 2, s. 222-231 
Autor analyzuje problematiku spojenou s ohodnocením majetku malého podniku, příp. podniku 
jednotlivce. Dále navrhuje způsoby (metody) hodnocení malých podniků a charakterizuje znaky, 
typické pro tento typ podniku.  - Angl. res. - Lit. Rubrika: Prehľady, konzultácie 
 
Gerrit Hölzle 
Unternehmensumwandlung in Krise, Sanierung und Insolvenz 
Transformace podniku v době krize, sanace a insolvence 
Finanz-Rundschau, 20. Mai 2006, Jg. 88, Nr. 10, S. 447-461 
Příspěvek se zabývá problematikou podnikové transformace v době krize, sanace a insolvence podniku 
v Německu   v souvislosti   s   připravovanou   novelizací  zákona o podnikové transformaci a zákona 
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o zdanění podnikové transformace. Ukazuje, že změna právní formy podniku ohroženého krizí může 
být smysluplným konceptem sanace a upozorňuje na předpisy daňového a obchodního práva, které je 
třeba zohlednit.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Sigrun Schubert 
Volle Kontrolle 
Zcela pod kontrolou 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 20, S. 110-112 
Dashboards,  systém  vyššího   stupně transparentnosti v podniku (umožňuje aktuální grafický výstup 
z dat shromážděných z veškerého podnikového softwaru).  
 
Christoph E. Hauschka 
Die Voraussetzungen für ein effektives Compliance System i.S. von § 317 Abs. 4 HGB 
Předpoklady efektivního systému dodržování zákonných norem a regulačních pravidel ve 
smyslu § 317 odst. 4 hospodářského zákoníku 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 21, S. 1143-1146 
Účelem zavádění Corporate Compliance System v podniku je snaha o prevenci rizik a škod, které 
mohou ohrozit existenci podniku (ručení za výrobky, ekologické škody, pokuty uložené kartelovým 
úřadem, případy korupce, nezaplacené daně a odvody, nelegální zaměstnanost, nedovolené termínové 
obchody či majetkové delikty zaměstnanců). Praxe Compliance v Německu, ve Velké Británii, v USA 
a v Austrálii. Eliminace právních rizik, Legal Management; provázanost Commitment a Compliance, 
Policy Statement managementu. Jednotlivě k pěti prvkům Commitment.  - Odkazy. Rubrika: 
Wirtschaftsrecht [B] 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Dieter Schnaas 
Abenteuer in der Stammzelle 
Dobrodružství v zárodečné buňce 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 17, S. 40-42, 44 
(Pro)rodinná politika v Německu, zpochybněný efekt státní podpory cílené na rodinu. Názor na 
vnímání rodiny státem, stát superchůva, zestátnění rodiny.  K tématu také příspěvek na s. 46-53. 
 
Thomas Haustein, Markus Dorn, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Ergebnisse der Sozialhilfe- und Asylbewerberleistungsstatistik 2004 
Výsledky statistik dávek sociální pomoci a dávek žadatelů o azyl za rok 2004 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 4, S. 377-394 
Příspěvek představuje souhrnné výsledky statistik sociální pomoci v Německu v roce 2004. Sleduje se 
struktura příjemců, jejich zaměstnatelnost, vývoj pomoci v obtížných životních situacích aj. V další 
části  je  uvedena  doplňující   statistika  příjemců   sociálních dávek z řad žadatelů o azyl v Německu 
v roce 2004. 11 tab., 11 schémat, tab. příl. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Sozialleistungen 
 
Christopher Caldwell 
Germany's truce with feminism 
Německé příměří s feminismem 
Financial Times, 17./18.6.2006, no. 36102, p. 7 
Německá vláda schválila nový program pro rodičovský příspěvek (Elterngeld), ale reakce na toto 
opatření byla jen vlažná. Podle autora je skutečnost, že západní země je ochotná platit miliardy ženám, 
aby nechaly práce a začaly rodit děti, evidentně počátkem nové éry. V článku se vysvětluje podstata 
nové sociální dávky, která bude stát Německo 4 mld. EUR, i námitky vůči ní.  
 
 
 

 32



 Informace odborné knihovny MF                                                        Dokumentace českého a zahraničního tisku                              
__________________________________________________________________________________________ 

Gesetz zur Förderung ganzjähriger Beschäftigung : vom 24. April 2006 
Zákon o podpoře celoroční zaměstnanosti : z 24. dubna 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 26. April 2006, Nr. 19, S. 926-934 
Znění  zákona   upravujícího   související   předpisy   z oblasti  sociálních   dávek   v   nezaměstnanosti 
v Německu v důsledku  zavedení  sezonních  dávek  z krátkodobých  (sezonních)  výpadků  z    práce 
v zimních měsících (stavební sektor).  
 
Marek Loužek 
Má důchodová reforma se zadlužením smysl? 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 2, s. 247-260 
Příspěvek do diskuse o důchodové reformě. Jeho cílem je nabídnout model reformy penzijního 
systému, který odmítá dva extrémy: na jedné straně představu, že není třeba dělat "nic", a na druhé 
straně příliš mnoho (povinné fondy). Volba mezi průběžným a fondovým systémem (Aaronovo 
pravidlo, fungování průběžného systému, dopad obou systémů na úspory). Náklady přechodu. 
Důchodová reforma v ČR (základní filozofie, evoluční pojetí). 1 tab. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
Pierre Picard ... [et al.] 
Nouveaux risques et assurabilité 
Nová rizika a zajištění 
Problemes économiques, 2006, no 2895, p. 1-34 
Vnímání rizik,  jimž  je  společnost  nucena  čelit, prošlo hlubokou proměnou. Jejich podstata se mění 
v důsledku stále větší složitosti a komplexnosti lidských aktivit, ale také proto, že nahromadění 
katastrofických událostí v poslední době staví pojistitele před dosud nebývalé úkoly. Soubor článků se 
věnuje problematice nových průmyslových rizik a katastrof, narůstajícímu problému terorismu, 
opakujícímu se historickému vývoji od nepojistitelných událostí k pojistitelným a naopak (vývojem se 
stávají bezproblémové případy kritickými až nepojistitelnými - příkladem je strašidlo dneška - azbest) 
a způsobům, jak na takový vývoj reagovat. Poslední příspěvek se věnuje problematice tzv. class 
action, kolektivního činu (např. výroba škodlivých léků určitou firmou), která je v současnosti 
zapracovávána do francouzského právního řádu, a přináší konkrétní zkušenosti a případy z USA. Ve 
vložených boxech: slovníček finančních termínů z pojišťovnictví, problematika v číslech (grafy a 
tabulky: vývoj pojišťovacích nákladů ve Francii 1986-2003 - podíl na HDP, rozložení nákladů 
francouzských  pojišťovatelů  podle   druhu událostí v  r. 2003,  průměrná   rentabilita    pojišťovatelů 
v letech 1994-2003, 10 předních francouzských pojišťovatelů a jejich výsledky v r. 2003, hlavní 
světoví zajistitelé v r. 2003, nejnákladnější světové katastrofy 1970-2003, největší požáry ve Francii za 
posledních deset let s náklady, výsledky neživotních pojištění ve vybraných zemích OECD v letech 
1985-2001), krytí teroristických rizik ve vybraných zemích, násilné pouliční akce ve francouzských 
městech na podzim 2005, jak pojistitelé čelí následkům řádění cyklonu Katrina. Grafy, tab. - Lit. 
Rubrika: Dossier 
 
Věra Škopová 
Poznámky k některým legislativním změnám v oblasti pojišťovnictví 
Pojistný obzor, 2006, roč. 83, č. 5, s. 4-6 
Kriticky i pochvalně ke značnému množství legislativních změn v oblasti pojišťovnictví v posledních 
dvou letech (např. k zákonu č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelnami a 
úvěrovými    družstvy ...,  k zákonu  č.  56/2006  Sb.,  o  podnikání  na  kapitálovém  trhu,  k  zákonu 
č. 57/2006 Sb. apod.). Podrobněji k některým problematickým bodům novely zákona o pojišťovacích 
zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.  
 
Erwann Michel-Kerjan 
Risques catastrophiques: pourquoi le terrorisme est-il différent? 
Rizika katastrof: proč je terorismus odlišný? 
Problemes économiques, 2006, no 2895, p. 10-18 
Od útoku 11. září 2001, který byl nejnákladnější událostí v historii pojišťovnictví, se prokazuje riziko 
terorismu jako obzvláště vysoké. Finanční krytí tohoto rizika, které se týká především kritických 
oblastí infrastruktury (distribuce vody a energie, dopravy či pohotovostních služeb), působí 
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pojistitelům značné problémy - brzdí rozvoj pojišťovacího i zajišťovacího trhu. Pojišťovací 
společnosti musejí čelit řadě obtíží, které omezují použití tradičních pojišťovacích modelů, jako jsou: 
provázanost rizik, negativní externality ochranných opatření, chybějící údaje z historie či dynamická 
nejistota  svázaná  s  chováním  teroristů. Stát sám   (a   zahraniční politika) má významnou roli nejen 
v potlačování terorismu, ale i jako nositel tohoto rizika. Je tedy nezbytné hledat mechanismy založené 
na partnerství soukromého a veřejného sektoru. (Vložený příspěvek podává přehled opatření 
souvisejících s rizikem terorismu v Německu, Španělsku, USA, Francii, Izraeli, Velké Británii a ve 
Švýcarsku.) 2 grafy, tab., vlož. box. Rubrika: Dossier : Nouveaux risques et assurabilité 
 
Juraj Draxler 
Starnutie populácie a dôchodková politika EÚ 
Mezinárodní politika, 2006, roč. 30, č. 4, s. 35-37 
Výzkumný pracovník Centra pro evropská politická studia v Bruselu rozebírá nepříznivý 
demografický  vývoj v  Evropě,  stručně   seznamuje   s pestrou   mozaikou   důchodových    systémů 
v členských  zemích EU a s nejnovějšími odhady trendů vývoje plnění ukazatelů Lisabonské strategie 
v souvislosti s očekávanými změnami v oblasti důchodových systémů. 2 grafy. 
 
Frank M. Drost 
Steinbrück schützt Versicherer 
Steinbrück chrání pojišťovny 
Handelsblatt, 12./13./14.5.2006, Nr. 92, S. 33 
K názoru spolkového ministerstva financí (SMF) na spor ministerstva spravedlnosti (MS) se sektorem 
pojišťovnictví ve věci plánu zavést povinnou spoluúčast klientů na tichých rezervách (dle návrhu by 
podíl  měl   činit 50 % v případě kapitálového životního pojištění, připsání by se realizovalo jednou za 
2 roky). SMF vnímá návrh MS jako nepřiměřenou podporu krátkodobých zájmů pojištěnců, obává se 
zvýšených rizik v sektoru pojišťovnictví a následně i na finančním trhu - což odporuje zájmům 
pojištěnců.  Rubrika: Finanzzeitung 
 
Jana Rychtářová 
Systémy sociálního zabezpečení v EU. 4. část, Slovensko 
Národní pojištění, 2006, roč. 37, č. 5, s. 15-18 
Systém   sociálního   pojištění   ve   Slovenské   republice. Nemocenské pojištění, dávky poskytované 
z nemocenského pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění. Doplněno přehledem sazeb 
pojistného na sociální pojištění. 1 tab. 
 
Jiří Rusnok ; [rozhovor připravila] Světlana Rysková 
Zodpovědní politici nejsou k mání 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 23, s. 32-35 
Rozhovor  s  prezidentem  Asociace  penzijních fondů ČR o nutnosti důchodové reformy. Podrobněji 
o tom, jaké nebezpečí z prodlení hrozí, do jak dlouhého období by měla být reforma rozložena, zda 
mohou opatření podporující porodnost něco změnit, jak prosadit povinné spoření apod.  
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Laurent Gobillon et David Le Blanc 
Les effets économiques du pret a taux zéro 
Ekonomické účinky půjčky s nulovým úrokem 
Problemes économiques, 2006, no 2896, p. 39-48 
Pobídka  k  získání  nemovitosti  (bydlení) mívá formu pomoci nebo subvencí. Podpora může spočívat 
v uspořádání daňového režimu během stavby nebo mít formu půjčky za stanovených podmínek. 
Existuje i přímější pomoc formou daru nebo půjčky přiznané domácnosti jako doplněk k jejímu vkladu 
osobnímu. Zde často odradí nutnost vymáhacího příkazu k výpůjčce. V r. 1995 byla ve Francii 
zavedena také půjčka s nulovým úrokem. Její výše je limitována a je určena k získání nemovitosti. 
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Předložené kvantitativní hodnocení ukazuje, že opatření má pobídkový vliv co se týče snahy o získání 
nemovitosti. Na druhé straně nemusí přispívat k obecnému zlepšení kvality nových bytů na trhu. 3 tab. 
 
Daniela Grabmüllerová 
Nájemné z bytů podle nového zákona 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 9, s. 34-38 
O diferencovaném přístupu jednotlivých evropských zemí k otázce nájemného z bytů a o problematice 
nájemného v České republice. Podrobněji k odhadovanému počtu nájemních bytů se "zamrzlým" - tj. 
dříve  regulovaným  a  nyní  stagnujícím - nájemným  a  k  nově  přijatému  zákonu   č. 107/2006 Sb., 
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 31. března 2006. Základní principy "čtyřletého" 
zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytů.  Rubrika: Právo 
 
News from the home front 
Zprávy z domácí fronty 
The Economist, June 10th 2006, vol. 379, no. 8481, p. 84 
K vývoji světových trhů s nemovitostmi. Tab. Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Martin Petříček 
Podvod s dekrety na byty 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 20, s. 78-79 
K problematice  podvodně  získaných  bytů  s  regulovaným  nájemným  v  České republice. Zejména 
k činnosti agentury ŠMEND, která se specializuje na odhalování podvodných případů s nájemními 
byty.  
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Volker Ludwig, Friedhelm Pfeiffer 
Abschreibungsraten allgemeiner und beruflicher Ausbildungsinhalte - empirische Evidenz auf 
Basis subjektiver Einschätzungen 
Depreciation rates of general and vocational training capital - evidence based on subjective 
ratings 
Míry odpisů všeobecných a profesních vědomostí - empirické důkazy na bázi subjektivních 
hodnocení 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Mai 2006, Bd. 226, Heft 3, S. 260-284 
Studie zjišťuje míru odpisu - zastarání všeobecných a profesních vědomostí v západní části Německa 
v letech 1979-1999. Jde  přitom  o  vyjádření  významných   změn  na   pracovním   trhu souvisejících 
s počítačovou revolucí a rozšiřováním vzdělání (podíl pracovníků s univerzitním vzděláním vzrostl za 
tyto dvě desetiletí o polovinu). Ekonometrický model odpisů kvalifikace se opírá o subjektivní údaje 
pracovníků, poptávaných na možnosti uplatnění získaných vědomostí na jejich současném pracovišti. 
2 tab., 2 grafy, vzorce, tab. příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Abhandlungen/Original papers 
 
Yvonne Esterhazy 
Falscher Dampfer : Vorbild Großbritannien 
Mimo mísu : vzor Velké Británie 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 21, S. 38, 40, 42 
Integrace starších zaměstnanců do trhu práce v Německu, model kombinované mzdy (státní příplatek 
zaměstnavateli, který přijme zaměstnance mladšího 25 let nebo staršího 50 let), limity státního 
příspěvku, dosahovaný plat. Odmítání modelu zaměstnavateli, fiskální rizika modelu. Růst míry 
zaměstnanosti věkové kategorie nad 55 let ve Velké Británii, pružný trh práce, výraznější podíl 
částečných úvazků než v ostatních průmyslových zemích. 2 grafy. 
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Donata Riedel 
Hartz-IV-Kosten schocken Koalitiion 
Náklady na Hartz-IV šokují koalici 
Handelsblatt, 22.5.2006, Nr. 98, S. 3 
Politika zaměstnanosti v Německu, k plánu reformy nízkopříjmového sektoru, iniciativa na podporu 
(zaměstnávání) starších zaměstnanců. Kritika rostoucích nákladů spojených se zákonem Hartz IV 
(resp. podporou v nezaměstnanosti II, která je vlastně sloučením pomoci v nezaměstnanosti a sociální 
podpory). Požadavek revize Hartz IV, který je vnímán jako významné rozpočtové riziko. Navrhované 
alternativy řešení, k nové koncepci kombinované mzdy a podpory v nezaměstnanosti. Výše a vývoj 
nákladů na podporu v nezaměstnanosti II v letech 2005-2007. Graf. K tématu také HB, 
12./13./14.5.2006, Nr. 92, S. 4. 
 
Pauline Givord 
L'insertion des jeunes sur le marché du travail au cours des dernieres années 
Začlenění mládeže na trhu práce během posledních let 
Problemes économiques, 2006, no 2895, p. 44-48 
Zpomalení hospodářského růstu ve Francii v letech 2002-2004 postihlo především zaměstnance na 
dobu určitou a zhoršilo se začleňování mládeže do trhu práce. (Ani vyšší úroveň vzdělání není už 
zárukou.) Senioři a nezaměstnanost. Postavení žen na trhu práce. Rozbor situace s využitím údajů 
francouzského statistického úřadu (INSEE). 2 grafy, 4 tab. - Lit. 
 
Intricate workings 
Složité konání 
The Economist, June 17th 2006, vol. 379, no. 8482, p. 78 
Ke zprávě OECD o možnostech a způsobech snižování nezaměstnanosti. Srovnání se zprávou 
vydanou před 12 lety. Trh práce v jednotlivých skupinách zemí OECD. Tab. Rubrika: Economics 
focus [Ec] 
 
Krize zaměstnanců středního věku 
Moderní řízení, 2006, roč. 41, č. 5, s. 54-56 
Krize zaměstnanců středního věku (podniky na ni nejsou nastaveny, i když tím ztrácejí část energie 
zaměstnance i příp. potenciál jeho kreativity). Zvládání krize, možné techniky revitalizace např. 
formou mentorování.  
 
Markus Fasse 
Made im Knast 
Vyrobeno ve vězení 
Handelsblatt, 31.5.2006, Nr. 104, S. 10 
Zaměstnávání vězňů v německých věznicích (pro vězně je stanovena povinnost pracovat, automatický 
nárok  na  práci  však  nemají;  na  základě  práce  ve   vězení  vzniká po propuštění nárok na podporu 
v nezaměstnanosti). Příklad pracovního využití, resp. uplatnění vězňů, hodinová mzda, výplata a 
"spoření" ze mzdy.  Rubrika: Report [HB] 
 
Petr Kolev 
Platy učitelů v regionálním školství loni vzrostly o 6,5 % : odbory to považují za nedostatečné 
Sondy, 2006, roč. 35, č. 21, s. 5 
Změny platů v regionálním školství v roce 2005. 2 tab. Rubrika: Sondy - trh a my 
 
Katharina Kort 
Prodi sagt Schwarzarbeit den Kampf an 
Prodi vyhlašuje boj práci na černo 
Handelsblatt, 12./13./14.5.2006, Nr. 92, S. 11 
Práce na černo v Itálii stále roste a dosáhla hrozivého rozměru (v Evropě je horší už jen Řecko), její 
podíl se odhaduje na 16-18,5 procenta HDP, objem v rozmezí 172-182 mld. eur, důsledkem je např.  
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roční ztráta pro důchodové pokladny ve výši 20 mld. eur. Předchozí vládě se nepodařilo problém 
vyřešit, práce na černo se stala spíš argumentem pro fungování ekonomiky, resp. její stability - a to 
navzdory špatným číslům. Avízo nového směru v boji s prací na černo, jehož cílem je snížení 
vedlejších mzdových nákladů o 5 procent.  
 
Stefanie Müller 
Schlaflos in Spanien 
Ve Španělsku beze spánku 
Handelsblatt, 16./17./18.6.2006, Nr. 114, Beilage Karriere & Management S. 6 
Španělská vláda uvažuje o zrušení polední siesty (od 14 do 16, resp. 17 hodin), protože dlouhá 
pracovní doba je označována za příčinu nízké konkurenceschopnosti Španělska. Životní styl vázaný na 
prodlouženou siestu je dnes považován za velmi náročný: v celkových souvislostech siesta nepřináší 
zaměstnancům kýžený odpočinek, prodlužuje pracovní dobu do 20 hodin a k produktivitě práce spíš 
nepřispívá (Španělsko v ní zaujímá jedno z posledních míst v EU).  
 

Právo 

Iva Chaloupková 
Co přinesla novela zákona o advokacii? 
Kapitál, 2006, č. 5, s. 35-36 
Stručný komentář k novele zákona o advokacii (zákon č. 79/2006 Sb.). Autorka uvádí nejdůležitější 
změny, které se týkají např. pozastavení výkonu advokacie, kárných pravomocí České advokátní 
komory, tzv. určovací agendy ČAK, institutu zaměstnaného advokáta apod.  
 
 
David Raus 
Judikatura Nejvyššího správního soudu: ochranné známky 
Soudní rozhledy, 2006, roč. 12, č. 3, s. 81-85 
Příspěvek seznamuje s aktuální judikaturou Nejvyššího správního soudu v oblasti ochranných známek. 
Autor se věnuje několika významným rozhodnutím, která se týkají např. otázky důkazního břemene 
užívání zapsané ochranné známky, okamžiku přechodu práv k ochranné známce, postavení 
organizační složky státu coby majitele ochranné známky, přezkumu úvahy správního orgánu ohledně 
zaměnitelnosti ochranné známky apod.  
 
Zdeněk Hraba 
K právní povaze majetkového podílu z transformace zemědělských družstev. 1. část 
Obchodní právo, 2006, roč. 15, č. 4, s. 2-12 
Právní úprava majetkových podílů podle transformačního zákona. Vymezení právní povahy 
majetkových podílů v judikatuře a odborné literatuře. Pozn. 
 
Stanislav Myslil, Richard Myslil 
Obchodní rejstřík po novele 
Bulletin advokacie, 2006, č. 4, s. 15-17 
K zákonu č. 216/2005 Sb., o změně obchodního zákoníku, občanského soudního řádu a dalších 
zákonů. Autoři se k novele vyjadřují kriticky a konstatují, že se nepodařilo obchodní rejstříky ani 
zjednodušit, ani zefektivnit. Dále uvádějí tři možné příčiny nynějšího stavu.  
 
Alexander Bělohlávek, Renáta Hótová 
Pojem investice z pohledu jejich mezinárodně-právní ochrany 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2006, roč. 15, č. 4, s. 3-12 
Právní  a  ekonomická  definice  investice   a   její význam z pohledu ochrany investic. Pojem investice 
z pohledu mezinárodních smluv. Úprava ochrany majetkových zájmů zahraničních osob v předpisech 
tuzemského původu. Subjektivní působnost investičních dohod (pojem investor). Způsoby definování 
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investora v některých investičních dohodách. Evropské formy právnických osob a ochrana jejich 
investic. Způsoby řešení investičních sporů a vztah k ochraně poskytované dle § 25 obchodního 
zákoníku.  
 
Václav Beneš 
Rychlejší a levnejší zápisy : obchodní rejstřík 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 20, s. 42-44 
Komentář  k úpravě  obchodního  rejstříku,  provedené  novelou  zákona  o  advokacii  (s účinností od 
15. března t.r.). Autor zmiňuje i předchozí radikální úpravu, účinnou od 1. července 2005, která i když 
dobře míněná, vykazovala řadu nedostatků (zbytečné prodlevy a někdy i právně neřešitelné situace). 
Podrobněji ke změnám, které se týkají např. listin v cizím jazyce, výzev k odstranění vad návrhů na 
zápis do obchodního rejstříku, přezkumné činnosti soudu, pořádkové pokuty apod.  
 
Josef Vedral 
Stručný nástin obsahu nového správního řádu 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2006, roč. 15, č. 5, s. 3-13 
Rozsah působnosti nového správního řádu a jeho systematika. Základní zásady činnosti správních 
orgánů. Subjekty správního řízení (správní orgány a účastníci řízení). Postup před zahájením 
správního řízení a průběh správního řízení. Typy správních řízení a rozhodnutí v novém správním 
řádu. Řádné a mimořádné opravné prostředky. Výkon rozhodnutí (exekuce). Vyjádření, osvědčení, 
sdělení a jiné obdobné úkony správních orgánů. Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné povahy. 
Stížnosti.  
 
Jan Komárek 
"Velký hybatel" - Evropský soudní dvůr a hledání vnitřního souladu právního řádu společenství 
Právník, 2006, roč. 145, č. 5, s. 497-531 
Nejednoznačné postavení Soudního dvora - Nejvyšší soud ES nebo pouhý poradní partner? Komentáře 
ke třem rozsudkům Soudního dvora (případ Köbler, případ Kühne & Heitz a Komise v. Itálie). 
Odvolání a precedent v soudním systému společenství, princip res idudicata, potřeba spolupráce mezi 
komunitárními soudy. O některých nedostatcích v argumentaci Soudního dvora a jejich důsledcích pro 
akceptaci rozhodnutí národními soudy. Ke slabině systému - neefektivitě řízení o předběžné otázce.  - 
Angl. res. 
 
Martin Dančišin, Marie Janšová 
Věřitelé si na peníze počkají 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 22, s. 40-41 
K některým vybraným ustanovením nového insolvenčního zákona, která lze považovat z hlediska 
praxe za významná. Zahájení řízení, ochrana dobré víry stran, způsoby řešení úpadku, zápočet 
pohledávek, přihlašování pohledávek, sankce aj. Ze závěrů vyplývá, že insolvenční zákon 
neodstraňuje hlavní důvod průtahů konkurzních řízení, kterými jsou například spory o pravost či výši 
přihlášených pohledávek.  
 
Mikuláš Touška, Eva Vraná 
Více jistoty pro PPP projekty : právo 
Euro, 2006, č. 22, s. 68-69 
Autoři informují o novém zákoně o koncesních smlouvách a koncesním řízení v ČR a o novelizaci 
souvisejících zákonů. Dále zvažují, nakolik se nové legislativě podařilo odstranit překážky úspěšné 
realizace PPP projektů v České republice. Nový koncesní zákon, který nabude účinnosti 1. července 
2006, představuje zároveň implementaci evropské úpravy koncesních smluv do české legislativy.  
Rubrika: Hyde park 
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Tomáš Hrnčiřík 
Vybrané problémy spojené s trestným činem předlužení dle ust. § 256c TrZ 
Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 5, s. 137-139 
Autor se pokouší blíže rozebrat skutkovou podstatu trestného činu předlužení dle § 256c TrZ, a to jak 
z hlediska platné právní úpravy, tak z perspektivy návrhu nového trestního zákoníku. Upozorňuje, že 
vzhledem k velmi úzké návaznosti této skutkové podstaty na jednotlivé instituty konkursního práva, 
nešlo k ní přistupovat izolovaně a pouze s přihlédnutím k trestněprávním normám.  
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
   
 
Jurisprudence :  časopis o evropské, české a slovenské  judikatuře a evropském právu (EMP),  
2006,  roč.  15,  č.  3    
Na adrese www.jurisprudence.cz  jsou k dispozici plná znění judikátů v češtině nebo jednacím jazyce,   
které byly předmětem komentáře v příslušném čísle časopisu Jurisprudence.  
 
Vztah Úmluvy k provedení Schengenské dohody a volného pohybu osob: směrnice 64/221/EHS : 
volný pohyb osob :  státní příslušník třetího státu : manžel nebo manželka státního příslušníka 
členského státu : právo na vstup a pobyt : omezení z důvodu veřejného pořádku : Schengenský 
informační systém  :  záznam pro účely odepření vstupu : Komise ES  v. Španělské království   
rozsudek ESD z 31.1.2006       C-503/03 
 
Dansk Rorindustri : významné a komplexní rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže :   hospodářská 
soutěž :  kartelové  dohody :  procesní  aspekty  řízení podle Nařízení č.17 : vztah k Evropské úmluvě 
o lidských právech  :  kritéria pro ukládání pokut  
rozsudek ESD z 28.6.2005       C-189/02P 
 
Případ   Henning   Veedfald :   směrnice      č.85/374/EHS :  rozsah    náhrady  škody   dle    směrnice 
o odpovědnosti za vadu výrobku Henning Veedfald v. Arthus Amtskommune  
rozsudek ESD z 10.5.2001       C-203/99 
 
Parking Brixen : koncese na služby a tzv. in-house zadávání :  GmbH v.  Stadtwerke Brixen AG a 
Gemeinde Brixen 
rozsudek  ESD z 13.10.2005       C-458/03 
 
„Tentýž čin“  v prostoru svobody, bezpečnosti a práva :  úmluva k provedení Schengenské dohody :  
čl. 54 a 71 : zásada zákazu dvojího trestu : použitelnost z hlediska časové působnosti : pojem „tentýž 
čin“ : dovoz a vývoz omamných látek, které jsou stíhány v různých smluvních státech : van Esbroeck, 
zatím nepublikován (druhý senát, generální advokát R.J. Colomer) 
rozsudek SDES z 9.3.2006       C-436/04 
 
rozhodnutí v oblasti hospodářské soutěže 
Právní rozhledy,  2006,  roč.  14,  č.  9 
Res iudicata a účinek komunitárního práva :  rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl 
Landesgericht Innsbruck (Rakousko) :  čl. 10 SES :  Rosmarie Kapferer v. Schlank & Schick GmbH 
rozsudek  ESD z 16.3.2006        
 
 
Právní rozhledy,  2006,  roč.  14,  č.  10 
Posudek k nové Luganské úmluvě značně posiluje vnější pravomoci Společenství :  čl. 61c a čl. 65 
SES :  posudek týkající se pravomoci Společenství uzavřít novou Luganskou smlouvu o soudní 
příslušnosti a uznání  a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, vydaný plénem ESD : 
zatím nepublikováno 
posudek  ESD z 7.2.2006       1/03 
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Soudní rozhledy,  2006,  roč.  12,   č.  3 
Směrnice 93/104 EHS se nevztahuje na odměnu za práci : pracovní doba : pohotovostní služba  
zahrnující přítomnost pracovníka na pracovišti : odměna  :  Dellas :  druhý senát :  generální advokát 
D. Ruiz-Jarabo Colomer :  relevance pro Českou republiku 
rozsudek  ESD z 1.12.2005       93/104/EHS 
 
Časová působnost nařízení o úpadkovém řízení : příslušnost soudu v případě, že dlužník změní sídlo :  
Susanne Staubitz-Schreiber :  úpadková řízení :  nařízení ES č. 1346/2000 :  časová působnost 
nařízení :  příslušný soud  :  velký senát,  generální advokát D. Ruiz-Jarabo Colomer :  poznámky 
k rozsudku a relevance pro ČR 
rozsudek ESD ze 17.1.2006                  C-1/04 
 
Nevinní  účastníci  kolotočového  podvodu  mají  nárok  na  vrácení DPH :  Optigen :  Šestá směrnice 
o DPH  :  odpočet DPH  odvedené na vstupu : hospodářská činnost  :  osoba povinná k dani, která 
jedná jako taková :  dodání zboží :  plnění uskutečněné v řetězci dodávek, jehož součástí je chybějící 
subjekt nebo subjekt, který neoprávněně používá daňové identifikační číslo :  třetí senát, generální 
advokát M. Poiares Maduro :  poznámky k rozsudku a jeho relevance pro ČR 
rozsudek ESD z 12.1.2006                C-354/03, C-355/03,  

          C-484/03 
 

Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Otto Dietz 
Finanzierungssaldo des Staates - einige methodische Anmerkungen 
Finanční saldo státu - některé metodické poznámky 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 4, S. 339-343 
Příspěvek vysvětluje důvody pro rozdílnou výši finančního salda německého státu vykazovaného ve 
finančních statistikách a v souhrnných národohospodářských účtech. Zaměřuje se na rozdílné 
vymezení obou oblastí statistiky a na koncepční rozdíly při vykazování salda financování státu 
(rozdílné ocenění některých transakcí, příp. rozdíly v čase zaúčtování). 2 grafy, 2 diagramy. Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Finanzen und Steuern 
 
Uwe Reim, Bernd Reichel 
Öffentlicher Personenverkehr mit Bussen und Bahnen 2004 
Veřejná doprava osob (silniční, po kolejích) v roce 2004 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 4, S. 360-369 
Příspěvek  představuje  podrobné  výsledky  statistik  veřejné  osobní  dopravy  (silniční  a   kolejové) 
v Německu v roce 2004, sestavené podle nového systému statistických šetření pro dopravní statistiky. 
Informuje též o této nové koncepci, která zohlednila změněné rámcové podmínky 
(Verkehrstatistikgesetz - VerkStatG 2004, změny v organizaci dopravy i změněné nároky uživatelů 
statistik). 6 tab., 4 schémata. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Verkehr 
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Účetnictví 

Annette G. Köhler 
Aussagen über die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschlüssen in Bescheinigungen - 
Unterschiedliche Regelungen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
Osvědčení o dodržení náležitostí roční závěrky - rozdílná úprava pro auditory a daňové poradce 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 20, S. 1065-1068 
Vyjádření  o  náležitém  zpracování závěrky má v Německu význam jak pro držitele podílů firmy, tak 
z hlediska rozhodování o poskytnutí úvěru (doklad o řádné závěrce požadují banky). Tuto informaci 
mohou k vypracované závěrce podávat auditoři a daňoví poradci formou potvrzení. Pohled na možné 
rozdíly v dokladech o náležité závěrce a jejich důsledky. Tři kategorie potvrzení rozlišené podle 
stupně spolehlivosti. Graf. - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Kai-Uwe Marten 
Die Bedeutung einer international anerkannten Abschlussprüferaufsicht für deutsche 
Unternehmen 
Význam mezinárodně uznávaného profesního dozoru nad auditory pro německé podniky 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 21, S. 1121-1125 
Profesní dozor nad auditory, význam pro posílení hodnověrnosti výkaznictví. Problematika 
zahraničního profesního dohledu, příklad z USA, možnost působnosti PCAOB (Public Company 
Accounting  Oversight  Board).  Náplň,  předmět a  průběh   kontroly  PCAOB,  předávání   poznatků 
z kontroly dalším americkým organizacím, k otázce statusu důvěrnosti. Německý systém profesního 
dozoru nad auditory, všeobecná akceptace a mezinárodní konkurenceschopnost. Přeměna německého 
systému dozoru, WPK (Komora auditorů). Reformní kroky  v  německém profesním auditu: 1) zákon 
o dozoru nad auditory (APAG) z roku 2004, 2) návrh reformního zákona o profesním dozoru nad 
auditory (7. WPO-Novelle) z března roku 2006.  Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
-FM- 
České účetnictví nevykazuje finanční cenu leasingu 
Finanční management, 2006, roč. 3, č. 4, s. 44-46 
Účtování finančního leasingu podle českých předpisů vede z pohledu Mezinárodních účetních 
standardů ke zkreslení finančních ukazatelů. Porovnání výsledovky podle CAS a IAS, ilustrativní 
příklad. Význam správné prvotní klasifikace leasingu. Negativa a rizika záměny finančního leasingu 
za operativní. 4 tab. 
 
Vladimír Hruška 
IAS/IFRS - požadavky na zveřejňování. (10), IAS 40 - Investice do nemovitostí 
Účetnictví, 2006, č. 5, s. 17-18 
IAS 40 z hlediska požadavků na zveřejňování. Cíle standardu, společná zveřejnění, zveřejnění pro 
model oceňování reálnou hodnotou a pro model oceňování pořizovacími náklady.  
 
Alfred E. Gohdes, Stefan Recktenwald 
Pensionsverpflichtungen in den Jahresabschlüssen der DAX-Unternehmen 
Penzijní závazky v ročních závěrkách podniků v indexu DAX 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 19, S. 1021-1023 
Účtování penzijních závazků v německých podnicích (podle IFRS a US-GAAP), nová úprava 
podchycení pojistně-matematických zisků a ztrát, dosavadní úprava, zavedení tzv. "třetí opce", plán 
nové úpravy podle US-GAAP. Zjišťování hodnoty penzijních závazků, rozmezí účetního úroku 
aplikovaného v europrostoru.  - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
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Účetní TIP 
 
č. 13/2006 
Vnitropodniková banka: nástroj efektivního odpovědnostního řízení. Postřehy z daňové a účetní praxe 
– Pojištění cizího majetku. Zamezení dvojího zdanění – Estonsko. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 7-8/2006 
Stravování a paušální výdaje. IAS 10 – Události po rozvahovém dni. IAS 24 – Zveřejnění spřízněných 
stran. Účetnictví při tvorbě rezerv a změny v jejich tvorbě od 1.1.2006. 
 

Veřejná správa 

Danuše Prokůpková 
Kontrolní prostředí v ČR - výsledky, tendence 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2006, roč. 4, č. 2, s. 24-29 
Charakteristika    kontrolního   prostředí  v   ČR  (zejména  v   oblasti   veřejných     financí),    zákon 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, systém PIFC (Public International Financial 
Control), Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu MF. Subsystémy a jejich úloha. 
Překážky a nedostatky v oblasti kontrol. Poslání a účel institutů kontroly (interní audit). Aprobační a 
certifikační systém. Shrnutí a závěry.  
 
Petr Černý 
Věrnost k ČR ve služebním poměru 
Právník, 2006, roč. 145, č. 5, s. 532-545 
K jedné ze základních povinností státního zaměstnance (dle služebního zákona) - věrnosti České 
republice. Příspěvek popisuje, jak je v rámci českého právního řádu tato povinnost chápána. 
Historický vývoj, státoobčanský princip, povinnost věrnosti v judikatuře Evropského soudu pro lidská 
práva, povinnost věrnosti dle služebního zákona.  - Něm. res. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 

Die EZB wirbt für einen Rückzug des Staates : die hohen Staatsausgaben im Euro-Raum 
blockieren das Wirtschaftswachstum 
Evropská centrální banka propaguje ústup role státu : vysoké státní výdaje v eurozóně blokují 
hospodářský růst 
Auszüge aus Presseartikeln, 26. April 2006, Nr. 18, S. 9-10 
Příspěvek stručně rekapituluje výsledky studie Evropské centrální banky srovnávající výši státních 
výdajů a transferů v zemích eurozóny a v Japonsku a USA. Studie zpochybňuje nezbytnost vyšších  
státních výdajů pro podporu růstu a stability, ukazuje kontraproduktivní roli transferových a dotačních 
plateb a zdůrazňuje důležitost jejich postupného odbourání pro dlouhodobou stabilitu těchto zemí.  - 
Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main, z 22. dubna 2006. 
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Jérôme Créel et Henri Sterdyniak 
Faut-il réduire la dette publique? 
Je třeba snižovat státní dluh? 
Problemes économiques, 2006, no 2895, p. 35-39 
Jakmile byla publikována v lednu 2006 zpráva guvernéra BNP Paribas ministru financí, dostala se 
znovu  na  pořad  dne  otázka  státního  dluhu  a  vyvolala  téměř  poplašné  diskuse.  Nařčení Francie 
z laxismu snad není na místě, srovnáme-li její dluh 66 % HDP s eurozónou ( 72 %) či jinými 
průmyslovými zeměmi, jako jsou USA (65 %) či Japonsko (169 %). Je úroveň zadlužení automaticky 
překážkou růstu? S ohledem  na  hospodářskou  situaci USA  spíš  ne.  Autoři  předkládají  zamyšlení 
z hlediska účinnosti a produktivity výdajů a veřejných služeb jako vhodnější alternativu než hledisko 
úrovně zadlužení. Graf, 3 tab. 
 
Tibor Erdös 
Growth potential and extensive reform of public finances 
Růstový potenciál a extenzivní reforma veřejných financí 
Development and finance, 2006, No. 2, p. 3-12 
Jak velká bude míra růstu, které by mohla země dlouhodobě dosahovat, je vždy předmětem diskusí a 
polemik. Autor tento problém v daném časopise již rozebíral (Development and finance 2004/3). 
Tentokrát však rozsah analýzy omezil: zaměřuje se na úlohu, kterou může sehrát extenzivní reforma 
veřejných financí v dlouhodobé míře hospodářského růstu v Maďarsku. Témata podkapitol: rovnováha 
veřejných financí a celostátní míra úspor; extenzivní reforma veřejných financí a celostátní úspory; 
zdravotnictví; reforma vzdělávání; dosažitelné změny a růstový potenciál.  Pozn. k textu. - Odkazy na 
lit. 
 
Hartz IV kostet bis zu 4 Milliarden mehr 
Hartz IV stojí o čtyři miliardy víc 
Auszüge aus Presseartikeln, 19. April 2006, Nr. 17, S. 6 
Článek upozorňuje, že výdaje na dávky pro dlouhodobě nezaměstnané v Německu budou i v roce 
2006 vyšší, než původně předpokládala reforma Hartz IV, a mohou ohrozit spolkový rozpočet. Plánují 
se  některá  úsporná  opatření  a zpřísnění kontrol, které by zamezily zneužívání systému.  - Přetištěno 
z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main, z 15. dubna 2006. 
 
In a hole : Italy's public finances 
V pěkné kaši : italské veřejné finance 
The Economist, June 10th 2006, vol. 379, no. 8481, p. 30 
Vládu Romana Prodiho čeká fiskální střídmost. Národní dluh země je třetí největší na světě a bez 
nápravných opatření by rozpočtový schodek dosáhl v r. 2006 4,1 %. Guvernér centrální banky přitom 
ale považuje za absolutní prioritu růst a Prodiho volební kampaň se opírala o slib, že sníží daň ze 
mzdy.  I  odboráři  a    zaměstnavatelé   se  neobvykle sjednotili  v  požadavku,  aby  vláda   vyjednala 
s Bruselem více času na snižování deficitu. Graf. 
 
Juliane Gude, Wolfgang Müller, Renate Schulze-Steikow 
Öffentliche Finanzen im Jahr 2005 
Veřejné finance v roce 2005 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 4, S. 395-404 
Souhrnný přehled vývoje financí veřejných rozpočtů v Německu v roce 2005 (státu, zvláštního 
majetku státu, podílů na rozpočtu EU, spolkových zemí, obcí a svazů obcí a sociálního pojištění) podle 
čtvrtletních pokladních statistik veřejných rozpočtů ke konci příslušného čtvrtletí. Přehled vývoje 
příjmů a výdajů rozpočtů v roce 2005 na jednotlivých úrovních. 3 tab., 1 schéma. Pozn. - Něm. res. - 
Lit. Rubrika: Textteil : Finanzen und Steuern 
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Zdravotnictví 

Magnus Heier 
Die heimliche Revolution 
Tajná revoluce 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 17, S. 139-141 
Lékaři v Německu stále častěji opouštějí osobní praxi a slučují se do tzv. lékařských center, kde 
dosahují lepších platů. Porovnání dosahovaných příjmů ve vybraných specializacích. Diagram. 
Rubrika: SERIE: Freie Berufe 
 
Peter Thelen 
Krankenkassen werfen den Ärzten Maßlosigkeit vor 
Nemocenské pokladny předhazují lékařům bezuzdnost 
Handelsblatt, 19./20./21.5.2006, Nr. 97, S. 5 
Snahy  lékařů  v  Německu  o zvýšení honorářů; v grafu přehled průměrného platu (domácích) lékařů 
v USA, Kanadě a ve vybraných evropských zemích. Graf. 
 
Aleš Bluma ; [přispěl] Jan Solich 
Miliardy končí v kontejnerech 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 22, s. 70-71 
O plýtvání léky v České republice. V příspěvku jsou použity údaje ze šetření společnosti Infopharm a 
ze statistiky vrácených balení léků, kterou zpracovalo Grémium majitelů lékáren pro Farmaceutickou 
fakultu UK v Hradci Králové. Vyplývá z nich, že se ročně vyhodí do odpadu léky za téměř šest 
miliard korun. Prof. Jan Solich stručně shrnuje, proč je tak těžké zastavit plýtvání s léky a co bychom 
měli dělat, abychom ztráty zmírnili. V závěru o generických lécích.  
 
Pillen unter Preisdruck 
Tabletky v cenovém tlaku 
Handelsblatt, 26./27./28.5.2006, Nr. 101, S. 14 
Cenová politika léků (generik) v Německu, zákon o hospodárném zabezpečení léků (AVWG), soutěž a 
trend snižování cen na trhu generik.  
 

Životní prostředí 

Stavros Dimas 
Europe's emissions trading is a model for the world 
Evropské obchodování s emisemi je modelem pro svět 
Financial Times, 8.6.2006, no. 36094, p. 13 
Přístup Evropské unie k řešení změny klimatu, význam obchodování s emisemi uhlíku, národní 
alokační plány, European Emmissions Trading Scheme (ETS).  
 
Eliška Kotíková 
Ochrana životního prostředí v ekonomické teorii 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 2, s. 261-273 
Přehled  ekonomických  škol  nebo  směrů,  které   se   zabývají životním prostředím. Zrod uvažování 
o ochraně životního prostředí v ekonomii, ekonomie životního prostředí, bioekonomie, ekologická 
ekonomie, koevoluční teorie v ekonomii, nová institucionální ekonomie, tržní environmentalismus.  - 
Angl. abstrakt - Lit. 
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Fiona Harvey ... [et al.] 
Sustainable banking 
Banky pro udržitelný rozvoj 
Financial Times, 12.6.2006, no. 36097, sep. sect. (6 p.) 
Komerční  banky  ve  východní  Evropě  stále   více   přihlížejí  k ekologickým aspektům své činnosti, 
k čemuž je vede partnerství s International Finance Corporation a vliv Evropské banky pro 
rekonstrukci a rozvoj. Otázka "udržitelného" chování, řečeno žargonem, se dostává stále více do 
popředí v programu bank na celém světě, např. i v Číně. V přehledu jsou zmíněny i ekologické a 
sociální směrnice pro investování v rozvíjejících se trzích z r. 2003, zvané "Rovníkové principy" 
(Equator Principles).  Rubrika: Special report [FT] 
 

Životní úroveň 

Torsten Riecke 
Amerikas Traum und Wirklichkeit 
Americký sen a realita 
Handelsblatt, 6.6.2006, Nr. 107, S. 11 
V zemi neomezených možností se vzestup na sociálním žebříčku stává pro stále větší počet občanů 
nedosažitelným snem. Odkazy na sociologické studie; vývoj a růst rozdílů mezi středními a vysokými 
platy, pracující chudí s minimální možností dosáhnout lepšího postavení. Zhoršení sociální mobility.  
 
Claude Bordes 
La croissance ne fait pas le bonheur ... mais elle y contribue 
Růst nevytváří štěstí a úspěch, ale přispívá k němu 
Problemes économiques, 2006, no 2897, p. 39-48 
Studie zkoumá otázku "spokojenosti s životní úrovní" z různých hledisek a souvislostí (ani vysoce 
rozvinuté země nemají automatický patent na šťastný život...). Využívá výsledků průzkumů i 
ekonomických teorií. V grafu "indexu štěstí" a HDP na obyvatele v nejrůznějších zemích světa 
zahrnuta i ČR. 3 grafy, 5 tab. - Odkazy. 
 
The rich, the poor and the growing gap between them : inequality in America 
Bohatí, chudí a rostoucí rozdíl mezi nimi : nerovnost v Americe 
The Economist, June 17th 2006, vol. 379, no. 8482, p. 24-26 
Z nové prosperity v Americe těží hlavně ti bohatí. Produktivita roste, ale mzda typického amerického 
pracovníka ze středu příjmového žebříčku vzrostla od r. 2000 o méně než 1 %, zatímco v předchozích 
pěti letech o 6 %. Američané stále ochotně nakupují, ale je to na úkor klesající míry úspor a rostoucího 
zadlužení domácností, nikoliv díky růstu reálného příjmu. Od počátku 80. let se prohlubuje rozdíl 
mezi bohatými a chudými, přičemž velikost tohoto rozdílu závisí na způsobu měření. Někteří 
ekonomové hovoří o polarizaci pracovního trhu. K problematice viz i článek na s. 11-12 pod názvem 
Inequality and the American Dream. Graf, diagr. Rubrika: Special report [Ec] 
 
André Masson ... [et al.] 
Les transferts entre générations en question 
Mezigenerační převody na pořadu dne 
Problemes économiques, 2006, no 2897, p. 1-33 
Hlavní problémy, před kterými dnes stojí ekonomové zajímající se o mezigenerační přenosy; stát jako 
ideální garant mezigenerační solidarity - v realitě maximálně v roli arbitra. Teoretické modely: 
mezigeneračních účtů podle L. J. Kotlikoffa a schéma mezigeneračních smluv mezi státem a rodinami 
podle G. S. Beckera. Stárnutí obyvatelstva ohrožuje penzijní systémy rozvinutých zemí. Zároveň roste 
majetek, tedy i hodnota dědictví. Může to přispět k řešení problému? Dopad mezigeneračních převodů 
na výběr nemovitostí ve Francii. Problematika vzájemné pomoci v rodinách v rozvinutých zemích, 
koncepce, úroveň a způsob vzájemné pomoci podle životní úrovně rodin. Dlouhodobá hospodářská 
stagnace a růst mezigeneračních nerovností znovu zpochybnily dynamiku "sociálního výtahu" 
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typického pro předchozí období. (Soubor analýz, výsledky průzkumů, grafy, tabulky.)  - Lit. Rubrika: 
Dossier 
 
Róbert Bukvay 
Vývoj a zmeny životných podmienok obyvateľstva Slovenskej republiky v transformačnom 
procese 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 2, s. 210-221 
Příspěvek rozebírá demografické a sociálně-ekonomické změny, kterými prošla slovenská společnost 
v období transformace. Tyto změny identifikuje a popisuje pomocí příslušné soustavy statistických 
ukazatelů, které vypovídají o kvalitě života obyvatelstva SR, zejména pokud jde o její materiální část. 
Sleduje např. úroveň a kvalitu bydlení, vybavení domácností, členění domácností podle počtu, druhu a 
velikosti aj. 5 tab. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Prehľady, konzultácie 
 

Ostatní 

David Owen ... [et al.] 
Business of sport 
Sportovní byznys 
Financial Times, 24.5.2006, no. 36081, sep. sect. (4 p.) 
Zaměřeno na obchodní činnost související se sportem, včetně financování sportu formou sponzoringu. 
Finanční stránky mistrovství světa ve fotbalu a olympijských her.  Rubrika: Special report [FT] 
 
Matthias Kamp, Peter Gräf 
Erste Versuche 
První pokusy 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 20, S. 24-26, 28-29 
Německý vzdělávací systém trpí nejen absencí strukturální reformy, ale i nedostatkem peněz, což se 
negativně projevuje na růstu a na inovačních schopnostech ekonomiky. Veřejné (a soukromé) výdaje 
na vzdělání v Německu, porovnání těchto výdajů ve vybraných zemích. 4 grafy. 
 
Gill Plimmer ... [et al.] 
Financial training 
Finanční vzdělávání 
Financial Times, 19.6.2006, no. 36103, sep. sect. (6 p.) 
Význam finančního vzdělávání spotřebitelů, programy finančního vzdělávání v různých zemích světa. 
Graf. Rubrika: Special report [FT] 
 
Haig Simonian 
Switzerland's delicate balancing act 
Ohleduplný kompromisní krok Švýcarska 
Financial Times, 19.6.2006, no. 36103, p. 9 
Ke vzniku nové instituce ve Švýcarsku, Švýcarského finančního institutu. Cílem je vytvořit prestižní 
světové centrum, kde se bude učit bankovnictví a finance a které bude hlavním zdrojem pracovních sil 
pro finanční služby. V článku se rozebírají problémy provázející vznik institutu i otázka jeho 
financování.  
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ZKRÁCENÉ PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 

Chris Giles 
Is it back to the 1970s? Why inflation is again a spectre 
Vracejí se sedmdesátá léta? Proč inflace opět straší 
Financial Times, 8.6.2006, p. 11 
 
Nad světovou ekonomikou se opět vznáší přízrak inflace. Uhlazená mluva centrálních bankéřů sice 
dokáže skrýt znepokojení nad rostoucími cenami, ale není pochyb o tom, že obavy tvůrců měnové 
politiky, finančních trhů a mnoha uznávaných mezinárodních finančních institucí stále rostou. 
 
Příznaky nervozity jsou nasnadě. Když předseda Fed Ben Bernanke varoval, že nedávný prudký růst 
spotřebitelských cen představuje „nežádoucí vývoj“, finanční trhy v obavě z dalšího navýšení 
úrokových sazeb v USA zneklidnily. Evropská centrální banka ztrácí trpělivost s inflací, která trvale 
převyšuje její definici cenové stability rovnající se  maximálně dvěma procentům. Téměř určitě se 
očekává zvýšení nákladů na půjčky, možná o 0,5 procentního bodu. Dokonce i Japonská banka se nyní 
znepokojuje víc nad nebezpečím inflace než nad „ekonomikou propadající se do deflační spirály“. 
 
Nikdo  neočekává  okamžitý  návrat do zlých dnů sedmdesátých let. Inflace jako globální jev byla po 
r. 1985 z vyspělých ekonomik postupně vytlačena. Očekává se, že tato „globální dezinflace“ vydrží. 
Ale jsou obavy, že hlavní centrální banky světa se budou muset přičinit daleko více než dosud, aby 
stabilita cen zůstala zachována. 
 
V posledních šesti měsících byla základní inflace na vzestupu ve všech třech hlavních hospodářských 
zónách světa. Protože se nárůst inflace široce projevil ve zboží a službách bez přímých vazeb na ceny 
energií, vznikají obavy formulované v pěti bodech. 
 
Za prvé rychlý hospodářský růst v posledních čtyřech letech vyčerpal volné kapacity v USA a 
Japonsku, čímž se omezil prostor pro pokračování expanze, aniž by se stimulovala inflace. 
 
Za druhé existuje vážné riziko, že vysoké a navíc stále rostoucí ceny energií se stanou trvalým rysem 
globální ekonomiky ve světě charakterizovaném stoupající poptávkou po energiích a relativně stálou 
nabídkou. 
 
Za třetí příznivé síly deflace pocházející z Číny v důsledku nízkých cen čínského vyváženého zboží 
mohou odeznívat, protože její nekončící touha po ropě, kterou potřebuje k průmyslové expanzi, dále 
tlačí ceny energií vzhůru. Hlavní ekonom OECD Jean-Philippe Cotis spočítal, že přímý dopad levných 
dovozů z Asie na snížení inflace činil za posledních pět let pouze 0,1 p.p. ročně v USA a 0,3 p.p. 
v Evropě, a tvrdí, že „zkušenosti posledních tří let svědčí o tom, že tlaky cen komodit mohou výrazně 
převážit dezinflační vliv nízkonákladových dovozů průmyslového zboží“. 
 
Za čtvrté měnové ukazatele zahrnující osobní půjčky svítí v posledních letech červeně a naznačují tak, 
že v systému je příliš mnoho peněz, i když viditelné efekty se většinou omezují na kypící trhy aktiv, 
především pokud jde o ceny nemovitostí. 
 
Za páté sílí inflační očekávání ze strany veřejnosti, což zvyšuje pravděpodobnost, že dnešní inflace 
povede k zítřejším mzdovým požadavkům. 
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S přihlédnutím ke všem těmto silám, které mohou pohánět inflaci směrem vzhůru, centrální bankéři 
správně upozorňují veřejnost, že vyšší úrokové sazby nedokážou snížit inflaci teď hned, ale že oni 
sami nikdy nespustí budoucí cenovou stabilitu ze zřetele. 
 
V jejich prognózách se dovozuje, že poptávka se pravděpodobně zmírní a že inflace zůstane rok i více 
pod kontrolou. Tento názor podporují i prognostici soukromého sektoru.  
 
Z uvedeného vyplývá, že skutečným dilematem pro centrální bankéře je, zda by měli věřit vlastním 
prognostickým modelům a trochu uvolnit měnovou politiku, anebo reagovat na bezprostřední příznaky 
rostoucí inflace. 
Za normálních okolností by řešení bylo jednoduché: důvěřujte modelu, protože zahrnuje poslední 
údaje a nejlépe ukazuje, zda je rostoucí inflace jen dočasným jevem. Ale u tohoto přístupu vyvstal 
nový problém: s dramatickou globalizací světové ekonomiky pozbyl na relevantnosti.  
 
Prognostické modely obvykle docházejí k závěrům, že inflace vzroste, pokud lze očekávat, že 
poptávka převýší potenciální nabídku v ekonomice a naopak. Ale s tím, jak se ekonomiky světa stále 
více propojují, vazby mezi odhady produkčních mezer a vykazovanou inflací zeslabily. 
 
I když jsou Fed, ECB a Japonská banka přesvědčeny o platnosti svých modelů a o tom, že  by se 
neměly  nechat v panice vehnat do tvrdší měnové politiky, budou muset zvážit nevyvratitelné důkazy 
o rostoucí inflaci proti nejistotám spojeným s příznivějším výhledem. 
 
V případě, že by centrální bankéři museli vysvětlovat značně vyšší inflaci, určitě by se nechtěli 
uchylovat k výmluvě jako „podle našich modelů ceny neměly růst tak, jak rostly“. 
 
Kdyby podniky a spotřebitelé po celém světě museli ještě jednou čelit drakovi, kterého už dvacet let 
považují za mrtvého, asi by s takovým vysvětlením udělali krátký proces. 
 
 
Zpracovala Mgr. M. Tichá 

 
 
 
 
 

Mark Schieritz 
Wüstenmäuse 
Pouštní peníze 
Auszüge aus Presseartikeln, 2006, Nr. 17, S. 10-11.  
 
Státy Perského zálivu plánují měnovou unii podle vzoru eura. Důležitým poradcem jim je Evropská 
centrální banka.  
   
Budoucnost Bahrajnu, ostrovního státu s počtem obyvatel Frankfurtu nad Mohanem či pobřeží 
Saúdské Arábie, spočívá v obchodování s penězi. Potvrzuje to i množství nových bankovních domů - 
na území tohoto miniaturního státu už bylo postaveno celkem 366 skleněných paláců pro banky 
z celého světa. „Jsme pevně etablováni ve finančním světě“, říká spokojeně ředitel bankovního 
dohledu Hamad. Navíc sleduje velký, ctižádostivý plán, jehož pracovní název zní: dinár zemí 
Perského zálivu. 
 
Stranou zájmu světové veřejnosti pracuje Hamad se svými kolegy na přípravě nové měny. 
Nejdůležitější producenti ropy v arabském světě se chtějí spojit do měnové unie po vzoru Evropské 
měnové unie.  Pokud se Hamadův projekt podaří uskutečnit, bude mít blahodárné účinky na region – a 
dalekosáhlé, riskantní dopady na zbytek světa, zejména na USA.  
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Společná měna by měla přispět k síle a nezávislosti regionu. Tak to formulovala studie Gulf Research 
Centre, nezávislého výzkumného ústavu se sídlem v Dubaji: dinár by měl být skutečně „arabskou“ 
alternativou  k americkému  dolaru. Podle  ní  by  „centrální banky arabských zemí po vzniku měnové 
 unie měly více využívat nové měny pro svoje rezervy – neboť obecně platí názor, že udržování 
dolarových rezerv přispívá k financování kontroverzní americké blízkovýchodní politiky“. V krátké 
době by dokonce mohla být ropa účtována místo v dolarech v těchto dinárech.  
 
Tato nová měna už dávno není jen zbožným přáním. Realizační plán zavedení nové měny již je z větší 
části stanoven. Ještě v tomto roce chce šest států spojených v Radě pro spolupráci zemí v Perském 
zálivu (Golf-Kooperationsrat – GCC) – Bahrajn, Kuvajt, Saúdská Arábie, Katar, Spojené arabské 
emiráty a Ománský sultanát  - dospět k dohodě o podrobných přístupových kritériích. Nejdůležitějším 
poradcem přitom bude Evropská centrální banka (ECB). Kooperační smlouva mezi GCC a ECB bude 
již brzy připravena k podepsání. Vzorem pro „syny pouště“ je totiž euro. „Zkušenosti evropských zemí 
jsme podrobně prostudovali a doufáme, že nám budou užitečné“, říká Hamad. Stejně jako v Evropě 
budou muset státy, které se chtějí stát součástí unie, dodržovat určitá pravidla, upravující výši inflace, 
státního deficitu, zadlužení a úroků. Vypracována má být i obdoba Paktu stability v eurozóně – 
„Koordinační mechanismus pro fiskální politiku“. Nová měna by měla vstoupit do oběhu k 1. 1. 2010. 
 
Zdá se, že státy Perského zálivu mají všechny předpoklady pro plánované spojení. Díky vysoké ceně 
ropy mají stabilní státní rozpočty, pracovní trhy jsou flexibilní, inflace je pod kontrolou. Ještě 
důležitější je, že jejich hospodářské cykly jsou sladěné a mají podobnou hospodářskou strukturu. 
Pokud vše půjde hladce, bude to v pořádku u všech členských zemí, stejně jako v případě opačném – a 
to je dobrá výchozí pozice. Měnová unie by mohla mít potíže zejména tehdy, pokud by krize postihla 
jen část zemí. Tuto zkušenost dnes bolestně zažívá Evropa. Konečně se může přestat s využíváním 
směnného kurzu a úroku pro podporu hospodářství jedné jednotlivé země.  
 
Na to jsou země Perského zálivu tak jako tak již zvyklé: všechny země mají svoje měny vázány na 
dolar a svojí měnové autonomie se již téměř vzdaly. Jak uvádí Evropská centrální banka ve své 
analýze projektu, rozsah stability směnných kurzů v obou uplynulých dekádách je pozoruhodný a lze 
k němu stěží hledat ve světě paralely.  
 
Představy finančních expertů z regionu rozhodně nejsou nejskromnější: dinár zde má zachránit 
hospodářský boom v době, kdy dojde k vyčerpání zásob ropy. Mělo by dojít k oživení přeshraničního 
obchodu, což by pomohlo rozvíjet růst sektorů mimo ropný průmysl. Kromě toho odborníci očekávají 
pozitivní dopady i na dosud roztříštěný kapitálový trh v regionu, který je pro mnohé finanční transakce 
prostě příliš malý.  
 
Pro obyvatele států Perského zálivu by zavedením společné měny odpadly nepohodlné převodní 
náklady při směně peněz. Na tržištích v Manamě by byl projekt také příznivě přijat – zvláště pokud jde 
o početné zahraniční dělníky ze sousedních států, které přitáhl stavební ruch.  
 
Nejzávažnější dopady pouštní měny by ovšem byly politické – a navíc velmi choulostivé. Podobně 
jako euro v Evropě by i v tomto regionu měla společná měna napomoci ke zlepšení regionální 
soudržnosti a posílení autority regionu vůči světovým mocnostem. Role při mezinárodním 
vyjednávání by byla měnovou integrací značně posílena, motiv ekonomické a politické identity je 
zřetelný. 
 
Tyto ambice jsou sledovány se znepokojením především ve Washingtonu – právě v dobách rostoucích 
energetických problémů a geopolitického napětí mezi západními zeměmi a arabským světem. Je 
pravda, že Rada pro spolupráci zemí Perského zálivu tradičně udržuje blízké vztahy s americkou 
vládou a její členové jsou úzce propojeni s Američany v regionu. Mezinárodní měnový fond (kde mají 
USA velké slovo) rovněž vyhlásil, že plně podporuje myšlenku měnové unie v Perském zálivu. Ale 
stranou oficiálních vyjádření dávají američtí diplomaté najevo obavy z propojení naftařských zemí 
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společnou měnou – jde o obavu ze ztráty dominantního postavení dolaru na mezinárodních 
devizových trzích. Měnová unie by disponovala více jak polovinou známých ropných zásob. 
 
Důsledky pro americké hospodářství by byly nedozírné: dosud se mohou USA v zahraničí výhodně a 
bez problémů zadlužovat ve vlastní měně – což je možnost, kterou v minulých letech bohatě 
využívaly. Deficit bilance výkonů činí více než sedm procent HDP.  
 
S přesunem devizových rezerv zemí produkujících ropu z dolaru by se USA těžko vyrovnávaly. Jak 
poukazuje MMF ve své zprávě o světovém hospodářství, Spojené státy z petrodolarů významně 
profitují. Vzhledem k tomu, že ropné státy ukládají svoje peníze do amerických státních dluhopisů, 
klesají americké úroky. Pokud by tyto cenné papíry skutečně byly ve velkém stylu odprodány, došlo 
by k výraznému nárůstu úroků. Spotřebitelé i stát by musely za svoje úvěry víc platit – těžko přijatelná 
představa pro vysoce zadlužené americké hospodářství.  
 
Zástupci zúčastněných zemí Perského zálivu ovšem jakékoli geostrategické ambice odmítají. Podle 
nich „společná měna nemá s obchodem s ropou nic společného.“ A ekonomové si pospíšili 
s poukazem na fakt, že centrální banka i soukromí investoři by se museli obávat ztráty hodnoty svých 
obrovských dolarových rezerv, pokud by jejich přechod z dolaru byl příliš rychlý.  
 
Lze však sotva očekávat, že takovéto námitky dokáží rozptýlit obavy. Jak uvádějí mnozí nezávislí 
experti, některým zemím jde jistě o to, aby snížily závislost na Spojených státech.  
 
Se zadostiučiněním mohou zatím ve Washingtonu sledovat, jak plánovaná měnová unie překonává 
některé překážky. Spory vyvolává zejména volba sídla budoucí centrální banky. O tuto prestižní 
záležitost se ucházely Spojené arabské emiráty, ale i jiné země projevily o tuto instituci zájem. 
Evropská centrální banka preventivně varovala, že nezávislá centrální banka je základním 
předpokladem pro úspěšné fungování měnové unie. Rovněž nezbytná liberalizace obchodu a pohybu 
kapitálu pokračuje dost zvolna, přestože společný vnitřní trh má být vytvořen již do roku 2007. 
Konečně také sloučení měn povede ke zostření konkurence – již dnes sleduje Bahrajn s nelibostí, jak 
se Dubaj a Katar profilují v celosvětových marketingových kampaních jako finanční centra regionu.  
 
Místní odborníci, kteří sledují projekt od začátku a znají problémy s ním spojené, jsou ale plni důvěry. 
„Kdo zná naše dějiny, ten ví, že se rádi a hlasitě dohadujeme. Nakonec se ale shodneme.“   
 
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 
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