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Vážení čtenáři, 
 

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

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

Informace s tímto přehledem vycházejí 1x měsíčně a jsou pro Vás dostupné v tištěné 
podobě na sekretariátech odborů a v elektronické podobě včetně archivu na intranetových 
stránkách odborné knihovny MF na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/.  

 
V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: vývoj právní úpravy 

PPP v právu ES, ekonomické důsledky pořádání olympijských her v Praze (meziodvětvová 
analýza dopadů), zhodnocení transformace v osmi zemích, které se staly členy EU v roce 
2004 (velice zajímavý pohled i z perspektivy každodenního života člověka), vymáhání 
daňových pohledávek. 

Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články k financování sociálních 
dávek z daní, k úsporám soukromých domácností v Rakousku, k aktuálním penzijním 
reformám v Rakousku, ke konkurenceschopnosti a exportní výkonnosti eurozóny, k měřítkům 
inflačních očekávání v eurozóně, k regulaci investic v Evropě (MiFID), k DPH ve vztahu 
k investičním fondům podle evropské legislativy, k úloze ECB a Eurosystému v evropské 
finanční integraci, komentář k plánovanému zvýšení DPH v Německu, příspěvky o významu 
deficitu veřejného účtu USA, o řízení vodního hospodářství ve Francii, o problému 
mezinárodní platební nerovnováhy  a komentář a přehled literatury o globální nerovnováze. 

V další části Informací Vám nabízíme překlady: Kapitálové trhy mění strukturu 
Německa, Bundesbanka vyráží do boje proti plánům EU (zvažovaná změna pravidel pro 
bankovní fúze a ohrožení stability bankovního sektoru). 
 

 
 
 
 
  

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

     
     Mgr. B. Čižinská 
     VO 303 

 
 
 
 
Bulletin Informace odborné knihovny vydává odd. finančních a ekonomických informací MF 
Redakce:  Ing. J. Böhmová, Mgr. B. Čižinská, A. Mazaná,  Mgr. M. Tichá 
Do čísla přispěly: M. Beránková, Ing. K. Gubová, Ing. J. Málková, A. Mazaná, 
                                     Mgr. J. Němečková, Mgr. A. Sahánková, Mgr. M. Tichá 
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Daně 

Jan Čapek 
Aby se sloni neučili tancovat : daně 
Euro, 2006, č. 39, s. 76-77 
Autor  uvádí argumenty  na  obhajobu rovné daně,  o níž se vedou diskuse i v ČR. Za   hlavní  výhody 
považuje stejné zdanění fyzických a právnických osob, zjednodušení systému a jeho neutralitu (rovná 
daň nemotivuje k jejímu obcházení).  Rubrika: Hyde park 
 
Rainer Hüttemann 
Anwendung des Abstandsgebots nach § 4 Nr. 18 Buchst. c UStG bei staatlich regulierten 
Entgelten 
Uplatnění požadavku snížených nároků podle § 4 č. 18 písm. c zákona o dani z obratu u státem 
regulovaných odměn 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. August 2006, Jg. 55, Heft 8, S. 441-458 
Osvobození od daně z obratu u výkonů sociální péče podle § 4 č. 18 písm. c zákona o dani z obratu 
mimo jiné předpokládá, že "odměny budou nižší než za stejné výkony v komerčních službách". 
Finanční správa zastává názor, že tento požadavek je aplikovatelný i tehdy, když odměny jsou určeny 
jednotně, např. zákonem nebo úřední úpravou. Uvedený příspěvek dokládá, že takovýto výklad 
neodpovídá smyslu a cíli osvobození od daně z obratu v německém daňovém právu a že je i v rozporu 
s ustanoveními čl. 13 část A odst. 2 Šesté směrnice EU.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: 
Diskussionsbeitrag [UR] 
 
Alexander Becker, Steffen Meining 
Auswirkungen des Scheiterns einer Körperschaft auf deren gemeinnützigkeitsrechtlichen Status 
Dopady ztroskotání obecně prospěšné společnosti na její status 
Finanz-Rundschau, 5. August 2006, Jg. 88, Heft 15, S. 686-689 
Článek se zabývá dopadem likvidačního procesu nebo otevření konkurzního řízení na status obecně 
prospěšné společnosti. Jde zejména o společnosti, které v tomto období dosahují zdanitelných příjmů 
(např. ze správy majetku aj.) a hrozila by jim ztráta daňového zvýhodnění.  Pozn. - Lit. Rubrika: 
Kurzbeiträge [FR] 
 
Heike Jochum, Steffen Lampert 
Das auszubildende Kind im Familienleistungsausgleich : die Ermittlung der sog. "schädlichen 
Einkünfte" aus steuerrechtlicher und sozialrechtlicher Perspektive 
Studující dítě v systému rodinných přídavků : zjišťování tzv. "škodlivých příjmů" z hlediska 
daňového a sociálního práva 
Finanz-Rundschau, 5. August 2006, Jg. 88, Heft 15, S. 677-683 
Autoři rozebírají problematiku zjišťování zdanitelných příjmů, které mohou negativně ovlivnit 
možnost nárokovat dětské přídavky ve smyslu § 32 odst. 4 věty 2 zákona o dani z příjmů (EStG). 
Zařazují přídavky na děti a nezdanitelné částky na dítě do systému rodinných dávek v Německu a 
objasňují předpoklady opravňující k zohlednění nákladů na studující dítě. Dále vysvětlují, jaké dopady 
na sociální dávky mohou mít rozdíly při zjišťování zdanitelného příjmu a při zjišťování "škodlivých" 
příjmů dítěte vznikající v důsledku odlišných funkcí obou vyměřovacích základů.  Pozn. - Něm. res. - 
Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
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Christoph Watrin, Ralf Struffert 
Benford's Law und Chi-Quadrat-Test - Chancen und Risiken des Einsatzes bei steuerlichen 
Prüfungen : zugleich Anmerkungen zum Urteil des FG Münster vom 7.12.2005 - 1 K 6384/03 E 
Benfordův zákon a chí-kvadrát test - možnosti a rizika použití při daňových kontrolách : včetně 
poznámek k rozsudku finančního soudu v Münsteru ze 7.12.2005 - 1 K 6384/03 E 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 33, S. 1748-1750 
V posledních letech roste význam matematicko-statistických metod při podnikových kontrolách, 
těchto metod využívá také německá finanční správa prostřednictvím softwaru IDEA při odhalování 
nesrovnalostí v údajích daňových poplatníků. Přiblížena je metodika chí-kvadrát testu a princip 
Benfordova zákona a zdůrazněna je nezbytnost jejich součinnosti při aplikaci. Tab., graf. - Odkazy. 
Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Clemens Fuest 
Berlins riskante Strategie bei der Steuerreform 
Riskantní strategie německé spolkové vlády při daňové reformě 
Auszüge aus Presseartikeln, 19. Juli 2006, Nr. 30, S. 9-10 
Autor reaguje na hlavní body reformy podnikového zdanění v Německu schválené spolkovou vládou. 
Jde  zejména  o  snížení  daňového zatížení kapitálových společností daní ze zisku z 38 na cca 30 % a 
o předpokládané sjednocení a rozšíření vyměřovacího základu pro živnostenskou daň a daň 
korporační.  
 
Alena Holmesová 
Co nového znamenají změny zákona o dani z nemovitostí pro zdaňovací období roku 2007 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2006, roč. 14, č. 3, s. 21-22 
Stručný přehled změn pro zdaňovací období roku 2007 (na základě legislativy platné k 30.7.2006), 
které  jsou  obsaženy  ve    třech  novelách  zákona  o  dani  z nemovitostí   (zákon  č. 545/2005   Sb., 
č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb.).  
 
Josef Hladký 
Další novely zákona o daních z příjmů schválené v dosavadním průběhu roku 2006 s akcentem 
na zdanění příjmů fyzických osob 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2006, roč. 14, č. 3, s. 10-17 
Přehled novel, obsah a zdůvodnění změn podle jednotlivých zákonů s důrazem na zdanění příjmů 
fyzických osob.  
 
Eva Sedláková 
Další novely zákona o daních z příjmů schválené v roce 2006 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2006, č. 15-16, s. 7-16 
Komentář k zákonu č. 264/2006 Sb., k zákonu č. 245/2006 Sb. a k zákonu č. 267/2006 Sb.  Rubrika: 
12 - Daň z příjmů, s. 781-790 
 
Ivan Brychta 
Daňové a účetní souvislosti sponzorství, darů a reklam 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2006, č. 17 
K daňově velice záludné problematice (je těžké v konkrétním případě určit, zda jde o výdaje na 
reklamu, propagaci či sponzorování, nebo o výdaje jiného rázu). Vymezení pojmů - výdaje (náklady) 
na   reprezentaci,  dary,  sponzorský  dar, sponzorování,  sponzor,  reklama. Dary  a  zákon  o   daních 
z příjmů (dar z pohledu dárce a příjemce). Výdaje na reklamní činnost. Dary, reklama, propagace a 
sponzorství z pohledu DPH. Doplněno 20 příklady.  Rubrika: 2 - Daň z příjmů, s. 1-24 
 
Jan Široký 
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Slovensko 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 14-15, s. 41-42 
Daň z příjmů právnických osob (odpisy, sazba daně, daňové přiznání), platby sociálního pojištění, daň 
z nemovitostí, DPH. 2 tab. Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
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Jan Široký 
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Španělsko 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 16, s. 25-26 
Daň  ze  zisku  korporací (základ daně, odpisy, daňové pobídky, sazby daně). Daň z nemovitostí. Daň 
z přidané hodnoty (sazby DPH v kontinentálním Španělsku a na Baleárských ostrovech, na 
Kanárských ostrovech). Příspěvky zaměstnavatele, další daně. Tab. Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Martin Jaroš 
Delenie koristi: koniec rovnej dane 
Trend, 2006, č. 33, s. 12-13 
Daň z příjmů v SR; plán zachování modelu rovné daně, kterou doplní "dodanění" nadstandardních 
příjmů. Tab. 
 
Karl-Fr. Kohlhaas 
Die Differenzierung zwischen "echten" und "unechten" Verlusten - ein Irrweg! : Missachtung 
des unbeschränkten horizontalen Verlustausgleichs 
Rozlišování mezi "skutečnými" a "nepravými" ztrátami - scestí! : zanedbávání neomezené 
horizontální kompenzace ztrát 
Finanz-Rundschau, 20. Juli 2006, Jg. 88, Heft 14, S. 630-634 
Autor analyzuje rozlišování mezi "skutečnými" a "nepravými" ztrátami - ztrátami ze skutečné 
podnikatelské činnosti a ztrátami vzniklými hlavně zvláštními odpisy - jak je provedl Spolkový 
finanční dvůr (BFH) při posuzování ústavnosti normy o minimálním zdanění (StEntlG 
1999/2000/2002). Seznamuje s rozhodnutími BFH v tomto směru a dokládá chybnost zvoleného 
postupu rozlišování. 1 tab. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Petr Blažek 
DPH - náš vzor 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 34, s. 52-54 
K výsledkům práce expertní skupiny Ministerstva financí pro reformu daní z příjmů a z majetku. 
Doplněno informací o veřejné diskusi k daňové reformě v ČR a také o tom, že i v USA je daňová 
reforma aktuálním  tématem.  - Součástí čl. jsou dva stručné příspěvky "Veřejná diskuse" a "Reforma 
v USA". 
 
Václav Benda 
DPH při použití automobilu pro osobní potřebu 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 14-15, s. 1-6 
Vyřazení automobilu z obchodního majetku plátce; dočasné využití automobilu pro osobní potřebu; 
použití automobilu, který byl pořízen na základě kupní smlouvy a na základě smlouvy o finančním 
pronájmu; použití automobilu, který je užíván na základě smlouvy o operativním pronájmu. Doplněno 
příklady.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Václav Benda 
DPH u finančního a operativního leasingu. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 16, s. 1-6 
Objasnění základního přístupu k uplatňování DHP u finančního leasingu, který je pro účely DPH 
označován jako finanční pronájem (uplatnění daně na výstupu, odpočet daně, finanční pronájem 
nemovitostí, finanční pronájem z jiného členského státu). Doplněno příklady.  Rubrika: Daně, dávky, 
poplatky 
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Tina Hubert, Holger Hinz 
Erbschaftsbesteuerung bei Übertragung von mittelständischen Unternehmensvermögen - quo 
vadis? 
Kam spěješ - zdanění dědictví při převodu středně velkého podnikového majetku? 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 30, S. 1584-1588 
Dědická daň v případě převodu středně velkého podnikového majetku v Německu, aktuální zdanění, 
reformní návrhy na zdanění tohoto dědictví (z roku 2004, 2005, 2006). Právo daně dědické v Německu 
se  především  v  oblasti  podnikového  následnictví  bude  (muset)  utvářet konformně s právem EU. 
V tabulkách rekapitulace daňových sazeb a úlev a také dopad reformních návrhů na zdanění 
jednotlivých právních forem. 6 tab. - Odkazy. 
 
Jürgen Schöne 
Erbschaftsteuerliche Leistungsfähigkeit 
Plnění daně dědické 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 32, S. 1699-1701 
Schopnost dědice hradit daň dědickou, k otázce proporcionality (stanovené výše) daně dědické. Mezní 
zatížení daní dědickou.  - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Liam Grimes, Tom Maguire 
Finance Act 2006 and the implications for Ireland from a corporate tax perspective 
Zákon o financích 2006 a jeho důsledky pro Irsko z hlediska korporační daně 
European taxation, August 2006, Vol. 46, No. 8, p. 387-395 
Přehled změn obsažených ve Finančním zákoně 2006, který v Irsku platí od ledna. Zvlášť důležité je 
zrušení  remitenční základny daní ve vztahu k zaměstnání u zahraniční firmy, které se však vykonává 
v Irsku, a významná jsou také nová opatření na zabránění daňovému úniku.  Pozn. k textu. Rubrika: 
Articles [ET] 
 
Paul Quigley 
Focus on some of the pitfalls of Russian VAT 
Zaostřeno na některé záludnosti ruské DPH 
International VAT monitor, July/August 2006, Vol. 17, No. 4, p. 269-271 
Na první pohled se ruský systém DPH může klamně zdát podobný systému v EU. Obvykle však 
netrvá podnikatelům-nerezidentům dlouho uvědomit si, že mezi těmito dvěma systémy jsou některé 
fundamentální  rozdíly. Autor  se  zaměřuje  na  ty  klíčové  a vysvětluje, jak se společnosti podnikající 
v Rusku mohou vyhnout nemilým překvapením vyplývajícím z pravidel ruské DPH.  Rubrika: Articles 
[VAT] 
 
Albert J. Rädler 
Die geplante Unternehmenssteuerreform - Wirkungen bei Aktiengesellschaft, GmbH und 
Aktionär 
Plánovaná reforma podnikových daní - dopady na akciovou společnost, společnost s ručením 
omezeným a akcionáře 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 32, S. 1695-1696 
Hlavní body plánované reformy zdanění podniků (snížení celkové sazby pod hranici 30 procent). 
Rozšíření (zahrnutí dlužních úroků, licenčních poplatků, leasingových úhrad) a sjednocení 
vyměřovacího základu. Porovnání aktuálního stavu a stavu po reformě pro fyzické osoby - zdanění 
tuzemských akcionářů by bylo podstatně vyšší než zdanění zahraničních.  - Odkazy. Rubrika: 
Steuerrecht [B] 
 
Gesetz zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur Änderung des 
Stromsteuergesetzes : vom 15. Juli 2006 
Zákon o nové úpravě zdanění energií a o změně zákona o dani z elektřiny : z 15. července 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 19. Juli 2006, Jg. 2006, Nr. 33, S. 1534-1561 
Znění   zákona   o   nové   úpravě   zdanění   energií   a   o  změně zákona o dani z elektrického proudu 
z 15. července 2006 (Německo).  Pozn. 
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Klaus Offerhaus, Michael Althof 
Gewerbesteuerzerlegung bei mehrgemeindlichen Betriebstätten am Beispiel eines 
Großflughafens 
Rozložení živnostenské daně u provozoven pro více obcí na příkladu velkého letiště 
Finanz-Rundschau, 20. Juli 2006, Jg. 88, Heft 14, S. 623-629 
Velká letiště udržují síť zařízení měřících hluk a další ekologické zátěže v bezprostředním sousedství 
letištního provozu. Uvedený příspěvek se zaměřuje na zařazení těchto zařízení pod pojem podniková 
provozovna a na možné důsledky z hlediska rozložení živnostenské daně. Zařazení pod podnikové 
provozovny je relevantní zejména v případě, kdy se jedná o prostorové přiřazení příjmů a posouzení 
faktorů opravňujících obec k výběru daně.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Ladislav Pavlík, Jan Svoboda 
K novele zákona o rezervách 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2006, roč. 14, č. 3, s. 18-20 
Stručný komentář k zákonu č. 223/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro 
zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Tímto 
zákonem došlo především ke zpřesnění podmínek pro uplatňování tvorby účetních rezerv podle 
atomového zákona, horního zákona a zákona o odpadech jako výdaje (nákladu) na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů. Úplné znění ustanovení § 10a zákona o rezervách (s účinností od 1. června 2006).  
 
Josef Šrotýř 
K novému správnímu řádu 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2006, roč. 15, č. 7-8, s. 21-26 
K nejasnostem v praktickém využití práva a k roztříštěnosti právní úpravy, která upravuje 
hmotněprávní a procesní postavení jednotlivých správních orgánů státní správy (zejména správce 
daně). Autor rámcově rozebírá některé problémy a současně odpovídá na nejčastější dotazy, které se 
týkají  např.  tzv.  "nového"  pojmu  obecný  správce  daně,  náležitostí  žádosti  o  provedení exekuce 
z pohledu vymáhání nedoplatků na pokutách, výnosů z exekuce apod.  Viz též Unes - účetnictví 
neziskového sektoru č. 4/2006, s. 21-25 pod názvem Obecný správce daně (problematika nového 
správního řádu). 
 
Olga Holubová 
Kolotočové podvody (Carousel Frauds) 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 8, s. 60-62 
K problematice dodávek zboží, které následují za sebou v řetězci, v němž dochází v určitém okamžiku 
ke krácení daně jednoduchým způsobem - daň není přiznána ani zaplacena a příslušný plátce přestává 
existovat nebo není k nalezení. Judikatura ESD týkající se kolotočových podvodů u DPH - případ 
Optigen, případ Federation of Technological Industries.  
 
Hildegard Billig 
Missbräuchliche Praktiken im Bereich des Mehrwertsteuerrechts 
Podvodné praktiky v oblasti daně z přidané hodnoty 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. August 2006, Jg. 55, Heft 8, S. 437-441 
Příspěvek  přehledně  vysvětluje  některé  otázky  spojené  s  podvodnými  praktikami  v  oblasti daně 
z přidané hodnoty, jak je chápe Evropský soudní dvůr a jak je vyjádřil ve svém rozhodnutí ve věci 
Halifax. Pozornost je zaměřena zejména na výklad úmyslu podvodu v pojetí Evropského soudního 
dvora  a  na  z toho vyplývající dopady na § 42 Odvodního řádu v rámci německé právní úpravy daně 
z obratu.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Jiří Rod 
Nad novelou zákona o správě daní a poplatků 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2006, č. 15-16, s. 17-31 
Komentář k zákonu č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V části páté mění se i zákon č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků. Podrobněji o zásadních změnách, které se týkají např. dalšího prolomení 
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povinnosti zachovávat mlčenlivost, ochrany před nečinností správce daně, penále, ručitele v daňovém 
řízení aj.  Rubrika: 14 - Daně - ostatní, s. 129-143 
 
Jana Vítková 
Nařízení Rady ES k provádění 6. směrnice 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2006, č. 16 
Stručný komentář k nařízení Rady ES č. 1777/2005, které vstoupilo v platnost 1. července 2006. 
Cílem nařízení je sjednotit výklad Šesté směrnice, která upravuje DPH v rámci EU, a přispět k jejímu 
jednotnému provádění.  Rubrika: 3 - Daň z přidané hodnoty, s. 1-5 
 
Hana Schödlbauerová 
Náklady na dojíždění 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 33, s. 34-35 
K možnosti uplatnění daňově odečitatelných výdajů souvisejících se zaměstnáním ve většině zemí 
Evropské unie. Autorka stručně seznamuje s možnostmi zaměstnanců v Německu, Rakousku, 
Nizozemsku, Finsku, Lucembursku, Dánsku, ve Francii a v dalších zemích.  Veškeré informace 
uvedené  v  textu  vycházejí  z  legislativy  platné  pro  rok  2006, IBFD,  Ministerstva financí a kurzů 
k 5.6.2006 - Součástí čl. je stručný příspěvek s názvem Neplaťte, když nemusíte. 
 
Bertrand Benoit and Ralph Atkins 
No need for last orders? Why Germans may yet avoid a VAT-rise nightmare 
Není třeba honem objednávat? Proč se Němci ještě mohou vyhnout strašáku v podobě zvýšení 
DPH 
Financial Times, 4.9.2006, no. 36169, p. 9 
Podrobný komentář k plánovanému zvýšení DPH v Německu na 19 %. Reakce, názory, odhady 
dopadu zvýšení daně na hospodářské oživení. Snaha maloobchodu a vlády o zmírnění dopadu. Graf. 
 
Zdeněk Kuneš 
Novela zákona o DPH k 15.7.2006 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 16, s. 16-18 
Ke změně zákona o dani z přidané hodnoty (zákonem č. 319/2006 Sb.), která se týká přílohy č. 1. Ta 
obsahuje seznam zboží, u kterého se uplatňuje snížená (5%) sazba daně z přidané hodnoty. Podrobněji 
k jednotlivým položkám.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Daniel Prouza 
Otazníky kolem trestného činu zkrácení daně 
Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 8, s. 45-55 
Podstata trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. K případům, kdy o krácení 
těchto  plateb  nejde. Ochranná  legislativa. Úmyslné  jednání pachatele, profil pachatele. Dokazování 
v daňovém řízení a v trestním řízení. Nejčastější případy krácení daně, poplatku a podobné povinné 
platby. Odhalené způsoby páchání trestného činu.  
 
Pavel Všetečka 
Právní úprava ručení v daňovém řízení po novele 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 14-15, s. 43-48 
K významné  novelizaci  zákona  o  správě  daní a poplatků (zákonem č. 230/2006 Sb.) - s účinností 
od 1. června 2006. Autor uvádí, že touto novelou dochází především ke sbližování právního postavení 
ručitele s právním postavením daňového dlužníka a vychází se ze zásady uplatňování nedoplatku na 
dani  primárně  na daňovém dlužníkovi. Podrobněji k pojmu "nedoplatek na dani", k výzvě ručiteli a 
ke lhůtě  k  úhradě  nedoplatku  na  dani,  k  promlčecí  lhůtě,  k  obnově  daňového  řízení atd. 
Okrajově k rozsudku NSS.  Rubrika: Právo 
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S. D. Šatalov 
Prioritety nalogovoj politiki 
Priority daňové politiky 
Finansy, 2006, no. 7, s. 3-10 
Výsledky prováděné daňové reformy v Rusku, daňové břemeno, daňové příjmy, změny ve struktuře 
daní, zdokonalování daňové správy, příslušná legislativa, reforma spotřebních daní, úkoly do dalších 
let.  
 
Milan Kindl 
Problémy s pojmem "správce daně" 
Správní právo, 2006, roč. 39, č. 4, s. 205-211 
K  problémům  s  legislativní  zkratkou  správce  daně,  zavedenou  ustanovením  § 1  odst.  3   zákona 
o správě daní a poplatků - trvajícím i novým (např. po nabytí účinnosti nového správního řádu). 
Poznámky k exekuci.  
 
Ivo Šulc 
Připravme se na ekologické daně 
Daňový expert, 2006, roč. 2, č. 4, s. 2-5 
Ke směrnicím Rady, které se týkají zdanění energetických produktů a elektřiny, a k povinnostem, 
které z nich vyplývají pro Českou republiku. Podrobněji k pojmu energetické produkty, k úrovni 
zdanění, k obchodnímu použití paliv a elektřiny, k možnosti osvobození od daně, k problematice 
biomasy apod.  
 
G. Besstremjannaja 
Reforma jedinogo social'nogo naloga i tenevoj sektor v zdravoochranenii i obrazovanii 
Reforma jednotné sociální daně a stínový sektor ve zdravotnictví a školství 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 6, s. 107-119 
Příspěvek se zabývá vzájemnou závislostí mezi snížením jednotné sociální daně v Rusku a vývojem 
stínového výstupu a stínových cen ve zdravotnictví a školství. Stínová ekonomika je posuzována jako 
kombinace čistě stínových aktivit a neformální práce v rámci oficiální ekonomiky. Z analýzy vyplývá, 
že i když ve zdravotnictví způsobuje snížení jednotné sociální daně pokles stínového výstupu, ve 
školství naopak dochází k jeho růstu. Jestliže je snížení jednotné sociální daně provázeno zvýšením 
sazby daně z příjmů fyzických osob, pak v ekonomice dochází k podstatnému růstu stínových i tržních 
cen vzdělávacích a zdravotních služeb. Tab., grafy, schéma. Odkazy, vysvětl. - Angl. res. 
 
Sibylle Vandenberghe, Howard J. Sharkett 
Rights of taxable persons involved in VAT carousel fraud from an EU, Belgian and UK point of 
view today and tomorrow 
Práva osob podléhajících dani zapletených do podvodů s DPH z hlediska EU, Belgie a Velké 
Británie dnes a zítra 
International VAT monitor, July/August 2006, Vol. 17, No. 4, p. 254-263 
I když vyhýbání se placení DPH a únik této daně nebyly ve skutečnosti nikdy zatlačeny do pozadí, teď 
se těmto jevům dostalo nové pozornosti, což bylo vyvoláno rozhodnutími Evropského soudního dvora 
(ECJ) a názory obhájců v sérii případů, které jsou v článku rozebírány. Autoři se zaměřují také na 
odezvu členských států, zvláště Belgie a Británie, jakož i Evropské komise a na otázky vývoje 
právního systému EU. Schéma. Pozn. k textu. Rubrika: Articles [VAT] 
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Roman Seer, Klaus-Dieter Drüen 
Der rückwirkende Steuerzugriff auf private Veräußerungsgewinne bei hergestellten Gebäuden 
auf dem verfassungsrechtlichen Prüfstand : die Reduktion des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 
EStG als Beispiel für verfassungsgebotenen Rückwirkungsschutz 
Zpětné daňové zatížení soukromých zisků z prodeje postavených budov z hlediska ústavnosti : 
redukce § 23 odst. 1 věty 1 č. 1 věty 2 zákona o dani z příjmů jako příklad ochrany proti zpětné 
působnosti zapovězené ústavou 
Finanz-Rundschau, 5. August 2006, Jg. 88, Heft 15, S. 661-677 
Autoři se zabývají problematikou ústavnosti zpětné působnosti daňových zákonů, se zaměřením na 
otázku prodloužení tzv. spekulačních lhůt při soukromém zpeněžení (pozemků a práv) ve smyslu § 23 
zákona o dani z příjmů. Jde zejména o zpětnou působnost podle nové úpravy v zákoně o snížení 
daňové zátěže 1999/2000/2002 (Steuerentlastungsegestz 1999/2000/2002 - StEntlG). V závěru je 
věnována pozornost též možnosti výkladu, který by byl ve shodě s ústavou.  Pozn. - Něm. res. - Lit. 
Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Ivan Macháček 
Schéma výpočtu daně z příjmů právnických osob u podnikatelských subjektů 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 14-15, s. 21-28 
Postup výpočtu daně z příjmů podnikatelských subjektů, které jsou poplatníky daně z příjmů 
právnických osob, při respektování odčitatelných položek od základu daně a příslušných slev na dani 
(podle zákona o daních z příjmů ve znění účinném pro rok 2006). Ke zdanění společnosti s ručením 
omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, evropského 
hospodářského zájmového sdružení a evropské společnosti. Doplněno příkladem. 1 tab. Rubrika: 
Daně, dávky, poplatky 
 
Olga Gáfriková 
Slovenská samospráva zvládá místní daně bez větších chyb a omylů 
Moderní obec, 2006, roč. 12, č. 9, s. 18-19 
Místní daně SR (počátek fiskální decentralizace zrušil předchozí systém jedné daně a několika 
místních poplatků; nově je např. možné zdanit státní organizace), k otázce uplatňování sazeb daní 
obcemi. V tabulce přehled výnosů místních daní a poplatků před a po fiskální decentralizaci.  
 
Pavel Kyselák 
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Francií. [1. část] 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2006, č. 17 
K nové smlouvě mezi vládou ČR a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a 
zabránění  daňovému  úniku  v  oboru  daní  z příjmů  a  z  majetku, která  vstoupila  v  platnost dnem 
1. července 2005 - a začala se provádět od 1. ledna 2006. Pokyn D-291, vydaný MF k uplatňování této 
smlouvy. Podrobněji k jednotlivým článkům smlouvy, které se týkají např. rezidenta, stálé 
provozovny, zajištění daně aj. Doplněno příklady.  Rubrika: 11 - Daně ve vztahu k zahraničí, s. 1-8 
 
Joep Swinkels 
Special investment funds and VAT 
Zvláštní investiční fondy a DPH 
International VAT monitor, July/August 2006, Vol. 17, No. 4, p. 247-253 
Autor nabízí přehled aspektů DPH ve vztahu k investičním fondům podle legislativy EU o DPH. Ve 
světle případu Evropského soudního dvora zkoumá status těchto fondů pro účely DPH a daňový režim 
aplikovatelný na řízení těchto fondů.  - Odkazy. Rubrika: Articles [VAT] 
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Donata Riedel 
Steinbrück will Gewerbesteuer stärker senken 
Steinbrück chce výrazněji snížit živnostenskou daň 
Handelsblatt, 30.8.2006, Nr. 167, S. 4 
Reforma podnikových daní v Německu; spolkový ministr financí zvažuje změny v daňových úlevách - 
proti předchozímu plánu by se měly více snížit daňové sazby u živnostenské, a ne u korporační daně. 
Porovnání dvou koncepcí zdanění úroků se současným právem. Tab. 
 
Marc-Oliver Albrecht 
Strafbefreiende Selbstanzeige - Höhe der Nachzahlungspflicht bei einer Steuerverkürzung auf 
Zeit 
Vlastním  udáním  k   osvobození  od  trestní  odpovědnosti  -  výše  povinného  doplatku    daně 
v případě dočasného krácení daně 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 32, S. 1696-1699 
Dopad dočasného krácení daně, ke kterému dochází např. při opožděně podaném předběžném hlášení 
k obratové  dani,  na  výši  dodatečně  vypořádané  daně  v případě  "sebeudání"  daňového dlužníka. 
K otázce odvodu daně ve výši nominální (dlužné) daně či odvodu daně vč. dlužního úroku.  - Odkazy. 
Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Thorsten Stetter, Christoph Spengel 
Taxation of corporations in Canada : a comparison of tax burdens with the United States and 
selected member states of the European Union using the European tax analyzer. Part 2 
Zdanění korporací v Kanadě : porovnání daňového břemene se Spojenými státy a vybranými 
členskými státy Evropské unie s použitím evropského daňového analyzátora. Část 2. 
European taxation, August 2006, Vol. 46, No. 8, p. 364-374 
První část článku nabídla vyčerpávající přehled zdanění korporací v Kanadě. Ve druhé části autoři 
využívají evropský daňový analyzátor, kalkulují a porovnávají efektivní daňová břemena kanadských 
společností a srovnání dále rozšiřují na korporace v USA a ve 12 zemích EU. 4 tab., 6 grafů. 
Poznámky k textu. - Odkazy. Rubrika: Articles [ET] 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatnění zákona o dani z přidané hodnoty u nájmu honitby 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 14-15, s. 28-30 
Stručný  výklad  problematiky  (provozování myslivosti dle zákona č. 449/2001 Sb., pronájem honitby 
z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty, základní sazba daně).  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Jefferson VanderWolk 
The US anti-inversion legislation and regulations 
Antiinverzní legislativa a regulační pravidla v USA 
Bulletin for international taxation, August/September 2006, Vol. 60, No. 8/9, p. 377-382 
V říjnu 2004 americký Kongres přijal zákon o vytváření pracovních míst (American Jobs Creation 
Act), kterým se přidal oddíl 7874 k zákonu o vnitřních příjmech (US Internal Revenue Code). 
Oddílem 7874 vyvrcholilo dvouleté úsilí Kongresu uzákonit opatření proti korporačním zvratům 
(inverzím). Daňoví poradci byli na rozpacích, co oddíl 7874 pokrývá a jak se dotýká daňových 
poplatníků. Internal Revenue Service a ministerstvo financí vydaly směrnice, které to upřesňují - a 
článek o nich informuje.  Rubrika: Articles [BfIT] 
 
Josef Šrotýř 
Vymáhání daňových pohledávek v souvislostech 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 7-8, s. 3-26 
V úvodu k procesnímu postavení správce daně, dále k vymáhání daňových nedoplatků a k daňové 
exekuci (jednotlivé typy daňové exekuce, exekuční titul). Vymáhání daňových pohledávek soudem, 
soudním exekutorem a jinými subjekty práva (jednotlivé formy soudní exekuce, náhrada škody 
způsobené nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím v daňovém řízení a 
exekuci).  
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Petr Taranda 
Vznik škody v souvislosti s daňovým řízením 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 8, s. 36-38 
K problematice škody v souvislosti s daňovým řízením z pohledu občanského zákoníku a soudobé 
judikatury. Předpoklady pro vznik škody, klíčová ustanovení občanského zákoníku z hlediska 
pojmosloví, jakým specifikům v daňovém řízení by měla být věnována pozornost, kdy poplatníkovi 
škoda v daňovém řízení vzniknout nemůže, škoda ve světle judikatury a další otázky.  
 
Marcus Desax ... [et al.] 
Welcome (back) to Amsterdam to IFA's 60th Congress! 
Vítejte (zpět) v Amsterdamu na 60. kongresu IFA! 
Bulletin for international taxation, August/September 2006, Vol. 60, No. 8/9, p. 303-376 
Úvodní projev prezidenta IFA na 60. kongresu. Informace o zahájení činnosti YIN - Young IFA 
Network. Snahou YIN je učinit IFA přitažlivější pro mladé lidi a mladší členy (národní organizace). 
Po tomto úvodu je zařazen přehled seminářů kongresu 2006 s jejich stručnou charakteristikou. 
Následují články - příspěvky přednesené na kongresu, na různá daňová témata týkající se Nizozemska, 
např. reforma daně z korporačního příjmu v roce 2007, zdanění osobního příjmu, holdingová 
společnost  Nizozemska  -  minulost  a  přítomnost,  opatření  proti zneužití a aplikace daňových smluv 
v Nizozemsku.  Rubrika: Articles [BfIT] : IFA issue 
 
Jiří Rod 
Zákon o správě daní a poplatků po novele 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 16, s. 27-32 
K některým  zásadním  změnám  zákona o správě daní a poplatků, které přinesl zákon č. 230/2006 Sb., 
o státní statistické službě. Změna povinnosti zachovávat mlčenlivost (účinná od 1. června 2006), nově 
přijatá zákonná úprava "ochrany před nečinností správce daně", příslušenství daně (dosud, nově a 
naprosto jinak s účinností od 1.1.2007), penále, úrok z prodlení, postavení ručitele v daňovém řízení.  
Rubrika: Právo 
 
Eva Sedláková 
Zálohy na daň z příjmů 
Účetnictví, 2006, č. 8, s. 57-63 
Vysvětlení téměř všech alternativ placení záloh na daň z příjmů jak právnických, tak fyzických osob. 
Zálohové období, poslední známá daňová povinnost, limit pro placení záloh, druhy záloh, příjmy 
podle § 10 a příjmy zahrnované do samostatného základu daně, závislá činnost, povinnost platit zálohy 
při změně daňové povinnosti, zálohy při společném zdanění příjmů manželů, záloha při převodu jmění 
na společníka. Doplněno četnými příklady. 1 tab. 
 
Robert Pelka 
Zdanění elektřiny v právu Společenství 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 8, s. 33-35 
Ke směrnici Rady 2003/96/ES, která upravuje zdanění energetických produktů a elektřiny, a také ke 
směrnici Rady 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících 
spotřební dani. Předmět daně, zvláštní povaha elektřiny jako výrobku a její zdanění spotřební daní, 
sazby,  daňové  zvýhodnění.  Stručně  také  o situaci v ČR, kde se blíží konec přechodného období a 
od 1. ledna 2008 bude třeba zdaňovat elektřinu spotřební daní.  
 
Anna Schultzová 
Zosúlaďovanie daňovej legislatívy členských štátov Európskej únie v oblasti úspor fyzických 
osôb 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 6, s. 611-621 
Přístupy k posuzování mezinárodního a národního zdaňování příjmů fyzických osob. Mezinárodní 
smlouva OECD o zdaňování příjmů a majetku. Význam výměny informací v oblasti zdaňování. 
Implementace směrnice Rady č. 2003/48/ES do slovenské daňové legislativy.  - 15 lit. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

R. Skidel'ski ; perevod s anglijskogo N. Dergunovoj 
Chajek versus Kejns: doroga k primireniju 
Hayek versus Keynes: cesta ke smíření 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 6, s. 47-66 
Autor analyzuje rozpory mezi J. M. Keynesem a F. von Hayekem v politických a ekonomických 
záležitostech. S použitím mnoha pramenů dokazuje, že Keynes a Hayek si byli velmi blízko jako 
myslitelé, přičemž jejich spory sehrály důležitou úlohu v historii ekonomického myšlení. Hodnotí také 
přínos obou teoretiků k ideologickému zdůvodnění liberalismu. Hayekovi je věnován i další článek na 
s. 67-80 pod názvem "Častnyje den'gi" Chajeka: 30 let spustja.  Odkazy, vysvětl. - Angl. res. 
 
Sarah Brown, Karl Taylor 
Financial expectations, consumption and saving : a microeconomic analysis 
Finanční očekávání, spotřeba a úspory : mikroekonomická analýza 
Fiscal studies, September 2006, Vol. 27, No. 3, p. 313-338 
Zkoumají se determinanty finančních očekávání fyzických osob. Použity údaje z panelového přehledu 
britských domácností za léta 1991-2003. Zjistilo se, že předpovědi finanční situace fyzických osob 
jsou ovlivňovány jak životním, tak hospodářským cyklem. Zkoumá se také, do jaké míry se správnost 
a výstižnost minulých finančních očekávání dotýká těch současných. Bez ohledu na přesnost predikce, 
minulý finanční optimismus má pozitivní vliv na vypracování současného očekávání, zatímco finanční 
pesimismus v minulosti má negativní efekt. Zkoumá se také vztah mezi finanční realizací a 
očekáváními. 8 tab. Pozn. k textu. - Bibliogr. 
 
Krzysztof Rybiński 
Globalne nierównowagi 
Globální nerovnováhy 
Ekonomista, 2006, nr 4, s. 475-526 
Článek obsahuje komentáře a přehled literatury o globální nerovnováze. Jsou představeny všechny 
hlavní hypotézy týkající se tohoto jevu a jeho možných důsledků, stejně jako diskuse nápravných 
opatření, která by mohla negativní důsledky globální nerovnováhy minimalizovat. První takové 
shromáždění všech soupeřících teorií s rozborem jejich slabin i silných stránek pomohlo autorovi 
formulovat dva závěry. 1. Globální nerovnováhy nemohou být dostatečně vysvětleny pomocí žádné ze 
zkoumaných hypotéz, ačkoli kombinace vybraných částí (o přebytku globálních úspor, investiční 
nedostatečnosti, o nízkém sklonu k úsporám v USA a o obezřetnosti v přístupu k hromadění 
devizových rezerv po asijské krizi) velmi dobře popisují mechanismus jejich vzniku. 2. Finanční trhy 
budou hrát aktivní roli v odstraňování globálních nerovnováh, i když je obtížné předpovědět, kdy 
nastane čas k těmto úpravám; rozsah tržních reakcí bude větší, budou-li chybět vlastní opravná 
opatření přijatá klíčovými investory. 3 tab., 4 grafy. - Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
 
Pavel Sirůček 
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2005 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 4, s. 557-561 
Stručně o životě a díle Roberta J. Aumanna a Thomase C. Schellinga - nositelů Nobelovy ceny za 
ekonomii za rok 2005. K aplikaci teorie her.  
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Yasser Abdih, Frederick Joutz 
Relating the knowledge production function to total factor productivity: an endogenous growth 
puzzle 
Vztah produkční funkce pro vědu a výzkum k celkové produktivitě výrobních faktorů: záhada 
endogenního růstu 
IMF staff papers, 2006, Vol. 53, No. 2, p. 242-271 
V rámci snah o vysvětlení role technologického pokroku v procesu růstu je prezentován růstový model 
založený na primárním významu vědy a výzkumu a posuzující tyto faktory jako endogenní proměnné. 
Pomocí databáze časových řad pro ekonomiku USA v poválečném období empiricky zkoumá a 
hodnotí význam vědy a technického pokroku, počtu výzkumných pracovníků, počtu patentů atd. pro 
dlouhodobý růst. 3 tab., 3 grafy, vzorce, příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. 

 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Theodore Barnhill, Ľubomíra Gertler, Rudolf Sivák 
Analýza integrovaného trhového a kreditného rizika na príklade bankového sektora na 
Slovensku 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 6, s. 539-554 
K otázkám  zkoumání,  měření  a  vyhodnocování  jednotlivých  druhů finančních  rizik  v   bankách 
(v souvislosti s Basel II). Modelování tržního a úvěrového rizika. Zařazení úvěrů slovenských podniků 
do rizikových kategorií. Simulované ukazatele kapitálové síly analyzovaných bank. 4 tab. - Angl. 
abstrakt - 13 lit. 
 
Sundeep Tucker ... [et al.] 
Australia: finance 
Finance v Austrálii 
Financial Times, 6.9.2006, no. 36171, sep. sect. (4 p.) 
Jednotlivé články přehledu o Austrálii se zaměřují na provedené reformy, investiční bankovnictví, 
zajištěné fondy, private equity, pojišťovnictví aj. Diagr. Rubrika: Special report [FT] 
 
Katarína Chovancová 
Bankové úverové zmluvy vo Veľkej Británii 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2006, roč. 15, č. 7-8, s. 26-30 
Úvěr v anglickém právu, mechanismus poskytnutí bankovního úvěru, úvěry poskytované fyzickým 
osobám, syndikované úvěry.  Viz též čas. Biatec č. 8 a č. 9/2006 (pod názvem Bankové úverové 
zmluvy podľa anglického práva). 
 
Capitals of capital : hedge funds 
Hlavní města kapitálu : zajištěné fondy 
The Economist, September 2nd 2006, vol. 380, no. 8493, p. 61-62 
Podle odhadů představují hedžové fondy kolem poloviny z objemu obchodů na největších světových 
burzách. Hlavními středisky jejich působení jsou New York a Londýn, kde přispívají k proměnám 
podoby finančních služeb. Článek obsahuje srovnání obou center, především z hlediska regulace 
zajištěných fondů. Diagr. Rubrika: Finance and economics 
 
AKCENTA CZ 
Co bude s českým devizovým trhem po vstupu do měnové unie? 
Kapitál, 2006, č. 9, s. 16-18 
O  reálném  (a virtuálním)  termínu  přijetí  eura  v  ČR, o problémech plnění maastrichtských kritérií, 
o  předpokládaných dopadech převzetí eura na českou ekonomiku, o vstupu ČR do systému ERM II a 
o významu aktuální formy ekonomiky, která bude pro zavedení eura klíčová. 2 grafy, 1 obr. 
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The contribution of the ECB and the Eurosystem to European financial integration 
Příspěvek ECB a Eurosystému k evropské finanční integraci 
Monthly bulletin [European Central Bank], May 2006, no. 5, p. 61-73 
Aktuální informace o pokračování práce Evropské centrální banky na sledování a hodnocení stavu 
evropské finanční integrace. Příklady aktivit, jimiž ECB a Eurosystém přispívají k posílení tohoto 
procesu. Význam evropské finanční integrace v širším hospodářském kontextu. Diagr., box. Odkazy, 
vysvětl. 
 
Peter Backé, Balász Égert, Tina Zumer 
Credit growth in Central and Eastern Europe: new (over)shooting stars? 
Růst úvěrů ve střední a východní Evropě: nová (přestřelená) hvězda? 
Focus on European economic integration, 2006, No. 1, p. 112-139 
Příspěvek zkoumá, zda nedávný dynamický růst úvěrů v tranzitivních ekonomikách lze považovat za 
udržitelný i ve střednědobém či dlouhodobém časovém horizontu. Analyzuje rovnovážnou úroveň 
úvěrů pro soukromý sektor ve vztahu k HDP v 11 zemích střední a východní Evropy, zvažuje faktory 
určující růst úvěrů v těchto zemích a vyhodnocuje zjištěné výsledky. 5 tab., 4 grafy, vzorce, tab. 
příloha. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Special focus: The monetary transmission mechanism 
 
František Mašek 
Dobře zahraná fraška 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 36, s. 60-63 
K případu vytunelování CS fondů. Podrobněji o sérii možných zastíracích změn ve fondech od roku 
1997, o podílu Motoinvestu v této kauze, také o průběhu soudního procesu s některými aktéry (zatím 
nepravomocně odsouzenými). Ve vloženém boxu uvedena chronologie kauzy CS fondů. Reakci Jiřího 
Kudlíka s názvem Na pravou míru viz Ekonom č. 38/2006, s. 6. 
 
mak 
EU vereinheitlicht Zahlungsverkehr 
EU sjednotí platební styk 
Handelsblatt, 29.8.2006, Nr. 166, S. 23 
Single Euro Payments Area, Sepa. Zavedení jednotného platebního standardu a předpisů u europlateb 
pro spotřebitele, podniky a veřejné správy (12 zemí EU) od 1.1.2008.  Rubrika: Finanzzeitung 
 
Finanzderivate und ihre Rückwirkung auf die Kassamärkte 
Derivatives and their feedback effects on the spot markets 
Finanční deriváty a jejich zpětné působení na promptní trhy s cennými papíry 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Juli 2006, Jg. 58, Nr. 7, S. 55-68 
Deutsche Bundesbank Monthly report, July 2006, Vol. 58, No. 7, p. 51-63 
Příspěvek zkoumá možné zpětné dopady finančních derivátů na promptní trhy s cennými papíry, 
devizami apod., na kterých jsou obchody uzavírány ihned. Zvažuje možná rizika a nabízí řešení 
destabilizačních  efektů.  3  tab.,  7  grafů,  1  vlož.  box. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Příspěvek je 
k dispozici v německé a anglické verzi časopisu. 
 
Finanzvermögen und Verschuldung privater Haushalte in Deutschland : Pressenotiz der 
Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main, vom 19. Juni 2006 
Finanční majetek a zadluženost soukromých domácností v Německu : tisková zpráva Německé 
spolkové banky, Frankfurt nad Mohanem, z 19. července 2006 
Auszüge aus Presseartikeln, 21. Juni 2006, Nr. 26, S. 3-4 
Znění tiskové zprávy Německé spolkové banky v rámci tiskové konference, na které centrální banka 
seznámila veřejnost se svými výpočty finančního majetku soukromých domácností a výše jejich 
zadluženosti  za  rok  2005.  Ukazuje  další  výrazný nárůst tohoto ukazatele ve sledovaném roce, a to 
o 180 mld. eur - na celkovou výši 4,26 biliónů eur.  
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Stefan Bruckbauer 
Geldvermögen der privaten Haushalte in Österreich : zwischen Sparbuch und Wall Street 
Úspory soukromých domácností v Rakousku : mezi vkladní knížkou a Wall Streetem 
Report, 2006, Nr. 2, S. 14-17 
Autor sleduje dlouhodobější vývoj úspor rakouských soukromých domácností (od druhé poloviny 
devadesátých let), aktuální vývoj od roku 2002-2005, trendy ve složení úspor těchto domácností, 
důvody spoření, investování do akcií. Na základě popisovaného vývoje zvažuje výzvy a úkoly pro 
rakouské bankovnictví. 2 tab., 3 grafy. Pozn.  - Něm. res. - Lit. Rubrika: Themen 
 
Christian Beer, Peter Mooslechner, Martin Schürz, Karin Wagner 
Das Geldvermögen privater Haushalte in Österreich: eine Analyse auf Basis von Mikrodaten 
Úspory soukromých domácností v Rakousku: analýza na základě mikrodat 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 2, S. 101-114 
Studie představuje přehled výsledků průzkumu Rakouské národní banky zkoumajícího majetkovou 
situaci soukromých domácností v Rakousku na základě mikrodat. Popisuje výši peněžních úspor, 
zadluženost, sklon k úsporám, jejich strukturu aj. Výsledky dokládají rozhodující význam výše čistého 
příjmu domácností na jejich investiční chování a převahu investování formou spoření a stavebního 
spoření. Významný nárůst byl zaznamenán i u investování do akcií. 2 tab., 1 graf, vzorce. Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Oliver Stock 
Geringe Durchschlagskraft 
Nepatrná průraznost 
Handelsblatt, 17.8.2006, Nr. 158, S. 23 
Praní  špinavých  peněz  ve  Švýcarsku;  podle  studie věnované interním bankovním opatřením k boji 
s praním špinavých peněz jsou tato opatření nákladná a neefektivní: velké švýcarské banky disponují 
vlastními pátracími odděleními a detektivy i systémem hlášení podezřelých transakcí, řídí se pravidly 
bankovního dozoru, a přesto neustále roste počet hospodářských trestných případů.  Rubrika: 
Finanzzeitung 
 
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. April 2004betreffend Übernahmeangebote (Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetz) : 
vom 8. Juli 2006 
Zákon o transpozici směrnice 2004/25/EG Evropského parlamentu a Rady z 21. dubna 2004 
týkající se nabídek převzetí : z 8. července 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 13. Juli 2006, Jg. 2006, Nr. 31, S. 1426-1433 
Znění zákona o transpozici směrnice 2004/25/ES o nabídkách převzetí, vydané Evropským 
parlamentem a Radou dne 8. července 2006, do německé právní úpravy.  
 
Getting more popolari : Italian bank mergers 
Ještě lidovější : italské bankovní fúze 
The Economist, September 2nd 2006, vol. 380, no. 8493, p. 62-63 
K plánované fúzi italských bank Banca Intesa a Sanpaolo IMI. Viz i článek na s. 11 pod názvem Hail 
Santesa: Italian banking. Diagr. Rubrika: Finance and economics 
 
Samuel Brittan 
The global implications of a dollar collapse 
Globální důsledky kolapsu dolaru 
The International economy, Summer 2006, Vol. 20, No. 3, p. 24-27 
Co vlastně je "vážný dolarový kolaps", v jakých pojmech či hodnotách jakého indexu se uvažuje? Jaké 
jsou okolnosti jeho vzniku? V době psaní této úvahy byl spouští pro kolaps dolaru (či spíš pro 
stagnaci) bytový trh USA. Jakou úlohu pro pozici dolaru má chování rozdílů v mezinárodních 
úrokových sazbách. Proč ostatní ekonomiky musí mít obavy z dalšího vývoje dolaru. Fot. 
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Christoph Kumpan, Alexander Hellgardt 
Haftung der Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach Umsetzung der EU-Richtlinie über 
Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) 
Ručení podniků obchodujících s cennými papíry po přijetí směrnice EU o trzích pro finanční 
instrumenty (MiFID) 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 32, S. 1714-1720 
Ochrana investora v oblasti obchodů s cennými papíry v Německu; porovnání úpravy MiFID a 
(zrušené) směrnice o plněních v oblasti cenných papírů. Ručení firem obchodujících s cennými papíry 
za chybnou informaci podle platného práva, vliv nové úpravy. Občanskoprávní ručení v případě 
konfliktu zájmů podle platného práva, vliv nové úpravy. Best execution, povinnost firmy poskytnout 
zákazníkovi nejlepší (nejvýhodnější) transakci na trhu. Inducements, motivační příslib. Povinnost 
oddělené úschovy peněz či finančních instrumentů zákazníka (ochrana proti zneužití v případě 
insolvence či ztrát firmy).  - Odkazy. Rubrika: Wirtschaftsrecht [B] 
 
Thomas Keul, Dorothee Erttmann 
Inhalt und Reichweite zivilrechtlicher Prospekthaftung 
Obsah a rozsah občanskoprávního ručení za prospekt 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 31, S. 1664-1669 
Ručení  za  prospekt  v  Německu.  Ručení  emitenta za chybné či neúplné informace vycházelo dříve 
z občanského práva, nyní se většinou řídí podle § 44 burzovního zákona. Ručení dle občanského práva 
působí doplňkově - v oblasti zvláštních investičních forem a uspořádání fondů. Z toho vyplývají 
rozdílné  rámce  ručení  i  v případě  srovnatelných  investic,  zásadní  rozdíl  se  projevuje v obsahu a 
v rozsahu nároků na náhradu škody či promlčení nároků. Zákon o prospektu cenných papírů.  - 
Odkazy. Rubrika: Wirtschaftsrecht [B] 
 
Jesús Crespo-Cuaresma, Balázs Égert, Thomas Reininger 
Interest rate pass-through in Central and Eastern Europe: reborn from ashes merely to pass 
away? 
Úrokový kanál ve střední a východní Evropě? Znovuzrozen z popela jen proto, aby pominul? 
Focus on European economic integration, 2006, No. 1, p. 88-112 
Studie analyzuje význam úrokového kanálu pro přenos měnové politiky v zemích střední a východní 
Evropy (v České republice, Slovensku, Maďarsku, Polsku a Slovinsku). Vzhledem k připravovanému 
vstupu těchto zemí do eurozóny srovnává též odpovídající údaje s vybranými zeměmi eurozóny 
(Rakouskem, Německem a Španělskem). Věnuje se rovněž teoretickým aspektům prováděné analýzy, 
popisuje použité databáze a odhadní techniky. 4 tab. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Special focus: 
The monetary transmission mechanism 
 
Gabriela Jarošová 
Lákavý biznis na hraniciach zákona 
Trend, 2006, č. 35, s. 58, 61 
Internetový hazard, online sázkové provozovny, přípustnost sportovních a jiných sázek v USA, Velké 
Británii a zbytku Evropy. Tab. 
 
Jan Brůha, Alexis Derviz 
Macroeconomic factors and the balanced value of the Czech koruna/euro exchange rate 
Makroekonomické faktory a rovnovážná hodnota směnného kurzu české koruny vůči euru 
Finance a úvěr, 2006, roč. 56, č. 7-8, s. 318-343 
Studie zkoumá vzájemné vazby mezi hlavními makroekonomickými nejistotami přítomnými v české 
ekonomice i v ekonomice eurozóny a mezi klíčovými cenami aktiv, včetně směnného kurzu české 
koruny vůči euru. Pro tento účel autoři vytvářejí stochastický optimalizační model malé otevřené 
ekonomiky,  ve  kterém  je  směnný  kurz  spoluurčován  rizikovým faktorem nedokonale korelujícím 
s ostatními oceněnými riziky v ekonomice. 2 tab., 2 grafy, vzorce, příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
Rubrika: Statě / Articles 
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Measures of inflation expectations in the euro area 
Měřítka inflačních očekávání v eurozóně 
Monthly bulletin [European Central Bank], July 2006, no. 7, p. 59-68 
Význam,  který  mají  analýzy  a  vyhodnocování  očekávání  soukromého  sektoru   ohledně   inflace 
v eurozóně pro Evropskou centrální banku; silné a slabé stránky různých ukazatelů. 1 tab., 8 grafů. 
Odkazy, vysvětl. 
 
Christian Unternaehrer 
Mehrfamilienhaus als Anlage mit Fallstricken 
Rodinný dům s více bytovými jednotkami jako investice s riziky 
UBS Outlook, 2006, Nr. 3, S. 18-20 
Nákup rodinných domů s více bytovými jednotkami je v současné době ve Švýcarsku považován za 
výhodnou investici pro zabezpečení ve stáří. Autor upozorňuje na některá rizika spojená s očekáváním 
dlouhodobě stabilních příjmů z nájmů určených ke krytí životních nákladů ve stáří. 2 grafy, 1 schéma. 
Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Finanz 
 
Fabrizio Coricelli, Balázs Égert, Ronald MacDonald 
Monetary transmission in Central and Eastern Europe: gliding on a wind of change 
Transmisní mechanismus měnové politiky ve střední a východní Evropě: na vlnách změn 
Focus on European economic integration, 2006, Nr. 1, p. 44-87 
Studie přehledně informuje o aktuálním stavu zkoumání transmisního mechanismu měnové politiky se 
zvláštním zřetelem na země střední a východní Evropy. Modelově zkoumá zejména fungování 
jednotlivých kanálů transmisního mechanismu, příp. jejich možné vzájemné ovlivňování, zvětšující či 
zmenšující se konečný dopad na ceny a reálnou ekonomiku. Zjištěné výsledky pro sledovaný region 
jsou porovnávány s výsledky pro vyspělé země, zejm. pro eurozónu, a upozorňuje se na významnější 
asymetrie mezi oběma skupinami zemí. 4 tab., 1 graf, vzorce, příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: 
Special focus: The monetary transmission mechanism 
 
Kenneth Rogoff 
The myth of how central banks slayed the hydra of inflation 
Mýtus o tom, jak centrální banky zneškodnily hydru inflace 
Financial Times, 30.8.2006, no. 36165, p. 11 
Autor varuje před přílišným uspokojením centrálních bank vyspělých zemí ze zkrocení inflace a 
vysvětluje přínos globalizace k současnému pozitivnímu vývoji.  
 
Jan Chromý 
Nejdřív analýzu, pak změnu 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 35, s. 32-33 
Reakce na článek Jak určit nákupní cenu (Ekonom č. 30/2006), který se týkal současného stavu 
legislativy v oblasti úpravy nabídek převzetí a jejich shody se 13. směrnicí EU. Autor se domnívá, že 
změně legislativy ve zmíněné oblasti by měla předcházet ekonomická analýza. Podrobněji k otázce 
vymezení účelu povinných nabídek převzetí jakožto institutu, který dává minoritním akcionářům 
právo (nikoliv povinnost) prodat akcie cílové společnosti novému majoritnímu akcionáři, resp. nové 
ovládající osobě. Dále o prémiové ceně, o principu rovnosti, o znaleckém posudku a dalších otázkách.  
 
Štefan Rychtárik, Marek Ličák 
Rast úverov domácnostiam na Slovensku 
Biatec, august 2006, roč. 14, č. 8, s. 8-15 
Ekonomické chování domácností v různých zemích, porovnání růstu úvěrů domácnostem v rámci 
Evropské unie, srovnání situace na Slovensku s novými členskými státy, objem a struktura růstu úvěrů 
na Slovensku, finanční pozice slovenských domácností, dopad růstu úvěrů na bankovní sektor apod. 
15 grafů. 
 
 
 

 19



Dokumentace českého a zahraničního tisku          Informace odborné knihovny MF  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Ready or not : Europe's investment regulations 
Připraven, či nikoliv : regulace investic v Evropě 
The Economist, September 9th 2006, vol. 380, no. 8494, p. 69-70 
Stav   evropského  finančního  sektoru  a  jeho    připravenost  na  novou  směrnici  zvanou    MiFID. 
K problematice viz i článek na s. 11-12 pod názvem Day of the MiFID: European investments. Diagr. 
Rubrika: Finance and economics 
 
Friedrich Berger, Nikolaus Böck, Bettina Lamatsch 
Regionale Bankendaten : ein neues Informationsangebot der Oesterreichischen Nationalbank 
Regionální bankovní data : nová informační nabídka Rakouské národní banky 
Statistiken - Daten & Analysen, 2006, Nr. 3, S. 32-35 
Příspěvek    informuje   o   nové   informační      nabídce  Rakouské  národní  banky   týkající   se   dat 
o hospodářských výsledcích rakouských bank na regionální úrovni v rozčlenění podle spolkových 
zemí. Ke konci roku 2005 působilo v Rakousku 5 197 bankovních míst zaměstnávajících 76 446 osob. 
Největší podíl (měřeno výší bilanční sumy) připadá na vídeňské banky. 5 grafů, 1 tab. Pozn. - Něm. 
res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Oliver Stock 
Schillinge im Schuh 
Šilinky v botě 
Handelsblatt, 5.9.2006, Nr. 171, S. 30 
Ještě pět let po zavedení eura se v Rakousku organizovaně vyměňují šilinky, „eurobus“ Rakouské 
národní  banky,  pociťovaná  inflace.  -  Zkrácený  překlad  viz  Informace  odborné   knihovny    MF 
č. 12/2006. Rubrika: Finanzzeitung : Feature 
 
Alain Ize 
Seigniorage: are central banks spending it wisely? 
Ražebné: utrácejí je centrální banky rozumně? 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 14, p. 216-217 
Otázka ražebného v souvislosti s efektivností správy a řízení centrálních bank. Ražebné v posledních 
letech vykazuje jednoznačný pokles, v čemž se promítá klesající inflace i poptávka po penězích. Na 
druhé straně stoupají náklady na držení zahraničních rezerv, protože se zvyšuje jejich kumulace. Tyto 
trendy vedly v mnoha centrálních bankách k trvalým ztrátám a zápornému kapitálu. Příspěvek čerpá ze 
studie MMF. Grafy. Odkaz. Rubrika: Research 
 
Nikos Passas 
Setting global CFT standards: a critique and suggestions 
Vytváření globálních standardů boje s financováním terorismu: kritické připomínky a návrhy 
Journal of money laundering control, 2006, vol. 9, no. 3, p. 281-292 
Kritika současného regulatorního a kontrolního rámce boje s financováním terorismu (CFT); návrhy 
konkrétních způsobů, jimiž může soukromý sektor podporovat cíle CFT efektivněji a produktivněji. 
Tab. Odkazy. 
 
Juraj Zeman ... [et al.] 
Strata nezávislej menovej politiky po zavedení eura 
Biatec, august 2006, roč. 14, č. 8, s. 2-7 
Z analýzy NBS o dopadech zavedení eura na slovenské hospodářství. Tento příspěvek je věnovaný 
ztrátě nezávislosti měnové politiky po vstupu Slovenska do eurozóny. 3 grafy, 1 vlož. box. - 10 lit. 
 
Jerzy Żyżyński 
System finansowy a gospodarka realna: między slużebnością a wyobcowaniem 
Finanční systém a reálná ekonomika: mezi pomocí a odcizením 
Ekonomista, 2006, nr 4, s. 527-549 
Vztah finančního sektoru a reálné ekonomiky představuje rozhodující faktor určující vazbu mezi 
úsporami a investicemi a způsob, jak ovlivňují tvorbu nových statků (majetkových prostředků) a 
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pracovních příležitostí. Je ukázáno, jak rozdělení toku úspor do investic na primárních trzích, na podíl 
vkládaný  do  sekundárních  trhů a  na  část  určenou  k  nákupům  privatizovaných   společností vede 
k mrhání "sui generis" úsporami z hlediska rozvoje reálné ekonomiky a k nafukování spekulativních 
bublin. Autor dále rozvádí myšlenky z nedávno vydané knihy Theories of Financial Disturbance (autor 
J. Toporowski) a přehledně posuzuje rozvoj ekonomického myšlení v oblasti zkoumání vzájemných 
vztahů  finančního sektoru  a  reálné  ekonomiky  od  klasických  teorií  po  práce  z  konce 20. století. 
V závěru je diskutována Toporowského teorie inflace kapitálového trhu. 2 schémata. - Angl. a rus. res. 
- Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
 
Tomáš Prouza 
Účinná a efektivní ochrana spotřebitele stále chybí 
Bankovnictví, 2006, roč. 14, č. 8, s. 24-25 
K hodnocení úrovně ochrany spotřebitele na finančním trhu v České republice, které v červnu 2006 
zveřejnila Světová banka. 4 grafy, 1 vlož. box. 
 
Menzie Chinn, Benn Steil 
Why deficits matter 
Proč jsou deficity důležité 
The International economy, Summer 2006, Vol. 20, No. 3, p. 18-23 
Jasný, věcný a zevrubný výklad o významu deficitu veřejného účtu USA a o postavení dolaru. V čem 
je špatný přístup americké vlády, jaký by měl být. Proč z toho nebude mít prospěch Evropská unie ani 
Japonsko (Evropané jsou pomalí nebo horší při eliminování překážek pro vytváření pracovních míst, 
Japonsko nebude ochotno více konzumovat).  
 
Peter Mooslechner, Helmut Stix, Karin Wagner 
Wie wird in Österreich bezahlt? : Ergebnisse einer Untersuchung zur Struktur der 
Zahlungsmittelverwendung privater Haushalte im Kontext der geldpolitischen Analyse 
Jak se v Rakousku platí? : výsledky průzkumu struktury použitých platebních prostředků 
soukromých domácností v kontextu analýzy peněžní politiky 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 2, S. 120-145 
Studie představuje výsledky průzkumu používaných platebních prostředků rakouských soukromých 
domácností z podzimu 2005 a provádí srovnání s výsledky obdobných průzkumů v letech 1996 a 
2000. Zaměřuje se přitom zejména na přesuny mezi jednotlivými formami placení a na odhad 
budoucího vývoje. Průzkum dokládá, že hotové peníze zůstávají i nadále rozhodujícím platebním 
prostředkem (70 % objemu plateb). V porovnání s předchozími lety je zaznamenán pokles tohoto 
podílu a téměř dvojnásobný nárůst plateb pomocí bankomatů (11 %). 6 tab., 10 grafů, tab. příl. Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Petr Scholz 
Zásadní změny v dozoru nad finančním trhem 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 7-8, s. 27-29 
Ke krátké historii finančního trhu v ČR a dozoru nad ním - v souvislosti se změnami, které přinesl 
zákon č. 57/2006 Sb. Podrobněji o vzniku bankovního dohledu a jeho fungování, o dozoru nad 
spořitelními a úvěrními družstvy, o dozoru nad pojišťovnami a penzijními fondy a o dozoru nad 
kapitálovým trhem.  
 
Zur jüngeren Entwicklung der Kredite deutscher Banken an inländische Unternehmen und 
Privatpersonen 
Recent developments in German banks' lending to domestic enterprises and households 
Aktuální vývoj úvěrů německých bank domácím podnikům a soukromým osobám 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Juli 2006, Jg. 58, Nr. 7, S. 15-31 
Deutsche Bundesbank Monthly report, July 2006, Vol. 58, No. 7, p. 13-28 
Příspěvek zkoumá aktuální vývojové trendy při udělování bankovních úvěrů podnikům a soukromým 
osobám v Německu. Vysvětluje možné důvody malého nárůstu zájmu o úvěry (v tomto směru 
zejména  upozorňuje  na  příznivou  výnosovou  situaci  podniků  umožňující  řešit  finanční   potřeby 
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z  vlastních  zdrojů).   2 tab.,   6 grafů,   2 vlož. boxy.   Pozn. - Něm. a angl. res.   - Lit. - Příspěvek  je 
k dispozici v německé a anglické verzi časopisu. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Admire the best, forget the rest : the Swedish model 
Obdivujte to nejlepší, na ostatní zapomeňte : švédský model 
The Economist, September 9th 2006, vol. 380, no. 8494, p. 25-27 
Rozbor švédského hospodářského modelu. Navzdory vysokým daním vykazuje země vysoký 
hospodářský růst a nízkou nezaměstnanost. Článek se podrobněji zaměřuje na trh práce ve Švédsku a 
rozsah veřejného sektoru. Grafy, diagr. Rubrika: Special report [Ec] 
 
David Dvořák 
Aktuální vývoj právní úpravy PPP v právu Evropských společenství 
Stavební právo - Bulletin, 2006, č. 2, s. 34-38 
K Zelené knize o veřejně soukromých partnerstvích a právu Společenství o zadávání veřejných 
zakázek a  koncesích, kterou Evropská komise přijala dne 30. dubna 2004. Chtěla  tak  zahájit  debatu 
s cílem zjistit, zda je třeba modifikovat pravidla platná pro veřejné zakázky a koncese tak, aby 
reagovala na vývoj v oblasti veřejně soukromých partnerství (PPP). Výsledky konzultací, sdělení 
Komise (tento dokument shrnuje oblasti, ve kterých se na základě konzultací ukazuje určitá úprava 
jako vhodná). Podrobněji k námětům v oblasti udělování koncesí a zakládání společných podniků 
(institucializovaná PPP). Očekávaný vývoj.  
 
Elie Cohen ... [et al.] 
Champions nationaux et patriotisme économique 
Národní obhájci a hospodářský patriotismus 
Problemes économiques, 2006, no 2903, p. 1-33 
Soubor příspěvků zaměřených na problematiku obav z globalizace a jistý "hospodářský patriotismus" 
ve Francii. Ta je jednou z hospodářsky nejotevřenějších zemí, ale trpí určitou schizofrenií - na jedné 
straně dynamické podniky s agresivní světovou strategií, na druhé straně nedůvěra vůči globalizaci. 
Hospodářský patriotismus je oprávněnou reakcí na hrozby vyplývající především z globalizace 
obchodních výměn. V současné době zesílila ve světě nová vlna akvizicí a fúzí. Podrobný rozbor 
pojmů a výzkumů v oblasti fúzí a akvizicí, možné důsledky pro akcionáře. Role protitrustových 
orgánů - většina zemí zavádí pro kontrolu konkurence, fúzí a akvizicí nezávislé úřady, ale v praxi má 
tato nezávislost jisté hranice dané opatřeními vládních orgánů, takže poslední slovo má příslušný 
ministr  či  vláda. Vložený  příspěvek  ukazuje,  že problematika hospodářského patriotismu - návratu 
k určité formě protekcionismu - tentokrát chránícího národní hospodářské zájmy (podrobně Francie, 
Německo, Velká Británie a Španělsko), neznepokojuje jen EU, ale i USA. Grafy, tab., vlož. boxy. - 
Lit. Rubrika: Dossier 
 
Krishna Guha 
Danger ahead: why the US economic juggernaut may face a lower speed limit 
Hrozící nebezpečí: proč hnací sílu americké ekonomiky možná čeká omezení rychlosti 
Financial Times, 18.8.2006, no. 36155, p. 7 
Po řadě revizí dat zvažují ekonomové, zda nemají snížit své odhady rychlosti, kterou se mohou 
pohybovat USA, aniž by generovaly inflaci. V této souvislosti se rozebírají trendy v růstu americké 
produktivity a rekapituluje se diskuse o podstatě jejího "zázračného vývoje" a její vazbě na informační 
technologie. Grafy, diagr. 
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V. Ja. Archipov 
Eksport zolota - osnova ekonomiki Avstralii 
Vývoz zlata jako základ australské ekonomiky 
Finansy, 2006, no. 7, s. 69-71 
"Zlatá horečka" v Austrálii, podíl zlata na australském vývozu, hlavní odbytiště, perspektiva 
globálních dodávek, význam rostoucích cen zlata pro australskou ekonomiku. Tab. 
 
Ľubomír Jahnátek ; [rozhovor vedli] Gabriel Beer, Peter Marčan, Kristian Slovák 
Existuje možnosť diktovať ceny 
Trend, 2006, č. 32, s. 12-14 
Stát avizuje boj s energetickými firmami v SR kvůli přemrštěným cenám energie.  Rubrika: Rozhovor 
 
Wolfgang Munchau 
Fairy tale of the eurozone Goldilocks recovery 
Pohádka o zlaté střední cestě oživení v eurozóně 
Financial Times, 21.8.2006, no. 36157, p. 9 
Rozbor   hospodářské    situace  v   eurozóně, především  ve  Francii   a  Německu. Autor   nesouhlasí 
s přehnaně optimistickými pohledy na udržitelnost stávajícího vývoje, připomíná silnou vazbu na 
světovou ekonomiku a přirovnává scénář vývoje k počasí letošního léta: nejprve vlna veder, pak 
předčasný podzim.  
 
Kamila Pabjanová 
Generální klauzule nekalé soutěže 
Právní fórum, 2006, roč. 3, č. 8, s. 277-283 
Funkce a znaky generální klauzule nekalé soutěže (§ 44 odst. 1 obch. zákoníku).  
 
Gesetz über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sondervermögens für das Jahr 2006 
(ERP-Wirtschaftsplangesetz 2006) : vom 15. Juli 2006 
Zákon o sestavení hospodářského plánu pro zvláštní majetek ERP na rok 2006 : z 15. července 
2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 20. Juli 2006, Jg. 2006, N. 34, S. 1597-1613 
Znění zákona o sestavení hospodářského plánu pro zvláštní majetek ERP na rok 2006 z 15. července 
2006 (Německo). Tento plán rozhoduje o poskytnutí prostředků ve výši 5 mld. eur na podporu 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Příl. 
 
Jean-Claude Flory ... [et al.] 
La gestion de l'eau en France 
Řízení vodního hospodářství ve Francii 
Problemes économiques, 2006, no 2900, p. 1-32 
Soubor článků k problematice řízení využití vodních zdrojů a spotřeby vody ve Francii. V současné 
době je stát postaven před direktivy EU a zároveň nařízení národní (např. chartu o životním prostředí 
či před novou vlnu decentralizace). Současná politika je velmi decentralizovaná a založená na principu 
krytí nákladů na vodu její lokální cenou, sjednocujícím a centrálním faktorem je boj proti znečištění. 
Jednotlivé úrovně územní organizace, budované 40 let (evropská, národní, podle povodí, komunální). 
Rozbor systému a srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Studie Účetního dvora o nerovnosti cen 
vody a problémů s vysvětlením rozdílů. Cena pitné vody v závislosti na problematice jejího získávání 
v různých oblastech. Podrobný rozbor otázky typu vlastnictví v sektoru vodohospodářství. Přehled 
postavený na literatuře o empirických zkušenostech ve světě vede k popření hypotézy o tom, že ve 
službách týkajících se vody jsou nejúčinnější soukromí operátoři. V doplňujících boxech řada 
číselných údajů ze zemí celého světa. Grafy, tab., vlož. boxy. Rubrika: Dossier 
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Anoop Singh 
How Latin America has tamed macroeconomic volatility 
Jak Latinská Amerika zkrotila makroekonomickou volatilitu 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 15, p. 232-233 
Po dalším desetiletí turbulencí vykazuje Latinská Amerika v posledních třech letech dobré 
makroekonomické  výsledky.  Mezi  zeměmi  jsou  dosud  velké rozdíly, ale region jako celek dosáhl 
v letech 2004-05 roční míry růstu ve výši přibližně 5 %. Přitom se celkově zachovala nízká míra 
inflace. Článek čerpá ze studie MMF, která zkoumala, zda poslední výsledky regionu znamenají 
zřetelný zvrat ve vývoji. Grafy. Odkaz. 
 
Investitionszulagengesetz 2007 (InvZulG 2007) : vom 15. Juli 2006 
Zákon o investičních dotacích 2007 : z 15. července 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 20. Juli 2006, Jg. 2006, Nr. 34, S. 1614-1618 
Znění zákona o investičních dotacích v Německu pro rok 2007. Zákon byl zveřejněn dne 15. července 
2006. 2 příl. 
 
Jakub Fischer, Jaroslav Sixta 
Jak je dobré jíti pod povrch : makroekonomika 
Euro, 2006, č. 38, s. 72-73 
Autoři upozorňují, že údaje o růstu HDP v ČR je třeba zasadit do širších souvislostí a do kontextu 
dalších makroagregátů. Dokládají, že zatímco HDP výrazně roste, hrubý národní disponibilní důchod, 
z něhož se financují spotřební a investiční výdaje, se zvyšuje pomaleji. Svoje závěry ilustrují na 
příkladu možných dopadů při stavbě nošovické automobilky, které analyzují pomocí důchodového 
přístupu. Ukazují, že podobné efekty lze sledovat i v zahraničí, např. v Irsku.  Rubrika: Hyde park 
 
Martin Bakule 
Kam směřuje kubánská ekonomika? 
Mezinárodní politika, 2006, roč. 30, č. 8, s. 26-29 
K příčinám oživení kubánské ekonomiky - otevření země turistickému ruchu, povolení vstupu 
zahraničního kapitálu, legalizace držby a oběhu dolaru, decentralizace zemědělství, restrukturalizace 
průmyslu a omezené povolení soukromého podnikání.  - Lit. 
 
Jaroslav Foltýn 
Latinskoamerická nestabilita pohledem ekonomů 
Mezinárodní politika, 2006, roč. 30, č. 8, s. 9-13 
O souvislostech a příčinách nestability v Latinské Americe. Národohospodářské strategie 
latinskoamerických zemí, projevy dlouhodobé nestability ve vnějších ekonomických vztazích, výběr 
názorů  na  příčiny  neuspokojivého  stavu  hospodářství, perspektivy hospodářského vývoje. 3 grafy, 
1 tab. K tématu viz i další příspěvky v tomto čísle časopisu, např. Ke vztahům mezi Evropskou unií a 
Latinskou Amerikou, Jižní Amerika: sourozenec Evropy aj. 
 
A. Blank, Je. Gurvič, A. Uljukajev 
Obmennyj kurs i konkurentosposobnost' otraslej rossijskoj ekonomiki 
Směnný kurz a konkurenceschopnost odvětví ruské ekonomiky 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 6, s. 4-24 
Kvantitativní analýza vlivu změn směnného kurzu na ruskou ekonomiku; konkurenceschopnost na 
vnitřním a zahraničním trhu. 9 tab., 2 grafy. Odkazy, vysvětl. - Angl. res. 
 
Radovan Kubáč 
Právní úprava nekalé soutěže se zaměřením na klamavou a srovnávací reklamu v Německu, 
Rakousku a na Slovensku a porovnání s úpravou českou 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 16, s. 577-588 
Zamyšlení  nad  právní úpravou  nekalé  soutěže  (se  zaměřením  na klamavou a srovnávací reklamu) 
v některých sousedních státech a porovnání  jejich  institutů   s   českým   právem  -   s   přihlédnutím 
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k příslušné úpravě komunitárního práva. V závěru uvedeno zhodnocení odlišností jednotlivých 
právních úprav a předloženy vhodné inspirační zdroje pro ČR.  
 
Hans Holzhacker 
Russland : in den 90ern, heute, morgen 
Rusko : v devadesátých letech, dnes, zítra 
Report, 2006, Nr. 2, S. 18-19 
Příspěvek stručně rekapituluje jednotlivé fáze hospodářského a finančního vývoje Ruska po roce 1990 
a zvažuje perspektivy a rizika spojená s investováním do této země pro zahraniční investory. 2 grafy. 
Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Themen 
 
Martina Vašendová, Libor Žídek 
Současná situace na ropném trhu 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 4, s. 529-541 
Historický vývoj trhu s ropou, obecné determinanty vývoje cen ropy, příčiny současné situace na trhu 
s  ropou, důsledky pro světové hospodářství, trendy ve vývoji ropného a energetického trhu. 10 grafů, 
2 tab. K tématu viz též přísp. Ropa a jej postavenie v globalizácii svetového hospodárstva na s. 508-
528 téhož čísla čas. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
František Mašek. Martin Petříček 
Světu se daří, ale ... : globální ekonomika 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 36, s. 32-35 
Ke zprávě World Economic Outlook, ve které MMF hodnotí vyhlídky světové ekonomiky, zveřejněné 
před výročním zasedáním Fondu (19. a 20. září 2006). Analytici MMF se tentokrát zaměřili na asijský 
region, na vliv různých finančních  systémů   na   hospodářský   cyklus  a na ceny neropných surovin. 
1 graf.  
 
Jiří Kindl 
Typové rozlišení dohod narušujících hospodářskou soutěž 
Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 15, s. 533-539 
Popis základního a tradičně užívaného typového rozlišení dohod narušujících hospodářskou soutěž na 
dohody  horizontální  a  vertikální, resp. i smíšené a diagonální. Toto rozlišení bylo rozebráno zejména 
s ohledem  na  platný  text  §  5 zákona o ochraně hospodářské soutěže,  jehož  ustanovení  byla  
vyložena  v  komparativní perspektivě s přihlédnutím na související předpisy evropského práva.  
 
Stephan Barisitz, Annemarie Pemmer 
Ukraine: macroeconomic developments and structural change with a special focus on the energy 
sector 
Ukrajina: makroekonomický vývoj a strukturální změna se zvláštním zaměřením na 
energetický sektor 
Focus on European economic integration, 2006, No. 1, p. 158-176 
Studie podává přehled o vývoji ukrajinské ekonomiky po roce 2000 se zaměřením na 
makroekonomický růst a strukturální změny. Stručně shrnuje též vývoj v letech 1990-2000 a zvažuje 
důvody  výrazné  hospodářské  obnovy  v  letech 2000-2004 a zpomalení růstu v roce 2005. Vzhledem 
k významu energetického sektoru pro hospodářskou a exportní strukturu země je této problematice 
věnována zvláštní pozornost. 5 tab., 1 graf. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Studies 
 
János Kornai ; překlad z angličtiny Václav Žďárek, revize Tomáš Krabec 
Velká transformace střední a východní Evropy: úspěch a zklamání 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 4, s. 435-466 
Příspěvek se zabývá problematikou transformace v osmi zemích, které se staly členy EU v roce 2004 
(ČR, Estonsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Slovensko a Slovinsko). Je rozdělen do dvou 
částí: první se věnuje transformaci z historického pohledu, druhá na ni nahlíží z perspektivy 
současného každodenního života člověka. Doplněno četnými číselnými údaji, které se týkají např. 
tempa růstu, spotřební nerovnosti, míry nezaměstnanosti, míry zločinnosti, důvěry v parlament a další 
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instituce, spokojenosti se životem aj. v jednotlivých zemích. 17 tab. Prezidentská přednáška pronesená 
na 14. světovém kongresu Mezinárodní ekonomické asociace v Marrákeši, Maroko, 29. srpna 2005. - 
Angl. abstrakt - Lit. 
 
Václav Šmejkal 
Výnosné mezery : zadávání veřejných zakázek 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 34, s. 24-28 
Srovnání zákonné úpravy zadávání veřejných zakázek v ČR a SR z pohledu korupčních příležitostí. 
Podrobněji k působnosti zákona a k pojetí veřejného zadávání v obou státech, k průběhu zadávacího 
řízení, k přezkumu zadávacího řízení apod. Připojen přehled hlavních rozdílů. 1 vlož. box. 
 
Michael Kincl 
Zamyšlení nad některými formami veřejné podpory 
Právní fórum, 2006, roč. 3, č. 8, s. 273-276 
O formách veřejné podpory, u nichž je jejich identifikace obtížnější. Podrobněji např. k prodejům 
majetku  (aktiv)  ze strany  veřejných  orgánů  za  zvýhodněnou  cenu,  tj. za cenu nižší než tržní, dále 
o odkladech splatnosti kupních cen, o budování infrastruktury (silnice, vodovodní či plynové rozvody 
a přípojky) apod.  
 
Siegfried Utzig 
Zwischen Angstsparen und Unterinvestition 
Mezi spořením na zlé časy a podinvestováním 
Auszüge aus Presseartikeln, 26. Juli 2006, Nr. 31, S. 8-9 
Autor zkoumá míru úspor soukromých domácností v Německu v souvislosti s jejím možným vlivem 
na hospodářskou konjunkturu. Dokládá důvody nárůstu míry úspor a ukazuje, že sklon k úsporám 
soukromých domácností má jen omezenou vypovídací schopnost při hledání příčin pomalého 
hospodářského růstu v Německu.  - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main, 21. Juli 2006. 
 

Informatika. Počítače 

Irene Kahle, Ulrike Timm 
Internetnutzung und die Aneignung von E-Skills 
Využívání internetu a osvojování dovedností pro práci s počítači 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 7, S. 722-733 
Sledování ukazatelů o rozšíření a využívání informačních a komunikačních technologií v EU, 
prováděné na základě nařízení Rady EU od roku 2002, poskytuje v rámci Evropského statistického 
systému srovnatelné údaje o využití PC v soukromých domácnostech v členských zemích EU. 
Uvedený příspěvek seznamuje s výsledky pilotní studie z roku 2005, která zjišťovala postavení 
Německa  v evropském  kontextu  ve  vybavení domácností informační technikou. Průzkum zahrnul 
10 079 osob od deseti let ve 4 733 soukromých domácnostech. 11 diagr. Pozn. - Něm. res. - Lit. 
Rubrika: Textteil : Informationsgesellschaft 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Libuše Bautzová 
Připravit se ... a čekat 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 36, s. 66-68 
K možnosti České republiky čerpat prostředky z fondů Evropské unie k podpoře rozvoje regionů, 
konkurenceschopnosti a hospodářského růstu v letech 2007-2013. Autorka se snaží odpovědět na 
otázku, zda je reálné očekávat peníze z Bruselu už příští rok. Podrobněji o přípravě programů a jejím 
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opožďování.  - Součástí čl. jsou stručné příspěvky Co mj. chybí, Programy a zdroje, Peníze se 
zpožděním. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Competitiveness and the export performance of the euro area 
Konkurenceschopnost a exportní výkonnost eurozóny 
Monthly bulletin [European Central Bank], July 2006, no. 7, p. 69-79 
Eurozóna je relativně otevřenou ekonomikou a exportní výkonnost představuje důležitý prvek jejího 
reálného sektoru. V článku se rozebírá vazba mezi exportní výkonností a konkurenceschopností 
eurozóny v posledních 10-15 letech. Také jsou popisována různá měřítka cenové 
konkurenceschopnosti a jejich vztah k vývoji podílu na trhu. 8 grafů, vlož. box. Odkazy, vysvětl. 
 
Peter Costello 
The global monetary fund needs to reform its quotas 
Globální měnový fond musí reformovat své kvóty 
Financial Times, 21.8.2006, no. 36157, p. 9 
K  potřebě   reforem  v otázce  kvót  Mezinárodního  měnového fondu, které již neodpovídají vývoji 
ve světové ekonomice. Další reformy by měly zahrnovat posílení hlasu menších a chudších členů 
MMF, transparentnější procesy jmenování vedení fondu, lepší spolupráci se Světovou bankou aj.  
 
Karin Schefer 
Investitionsgüter - Wachstumsmotor vor Herausforderungen 
Výroba investičních zařízení - motor růstu řeší výzvy 
UBS Outlook, 2006, Nr. 3, S. 28-30 
Článek  informuje o exportní dynamice výrobců investičních statků ve Švýcarsku, zejména pokud jde 
o technologicky vyspělé výrobky průmyslu strojírenského, elektrotechnického a metalurgického. Na 
příkladu medicínské techniky dokládá schopnost dále posilovat a rozvíjet svoje postavení v globální 
konkurenci. Sleduje též teritoriální strukturu hlavního švýcarského exportu. 3 grafy, 1 diagr., 1 vlož. 
box. Pozn. - Něm. res. Rubrika: Branchen 
 
Kateřina Říhová 
Nástroje obchodní politiky ES a ochranná opatření 
Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 8, s. 18-20, 22-25 
Historie evropské integrace, právní postavení členských států jako součástí systému ES, pravomoci ES 
versus pravomoci členských států a jejich dopad na mezinárodní obchod, jednotný vnitřní trh a 
společná obchodní politika, nástroje obchodní politiky ES týkající se ochranných opatření.  
 
Tamim Bayoumi, Jaewoo Lee, Sarma Jayanthi 
New rates from new weights 
Nové devizové kurzy na základě nových vah 
IMF staff papers, 2006, Vol. 53, No. 2, p. 272-305 
Studie popisuje výsledky a metodologii spojenou s aktualizací vah pro výpočty nominálních a 
reálných  směnných  kurzů. Použitý  rámec  tvoří  aktualizovaná  verze výpočtů MMF publikovaných 
v International Financial Statistics, které používají váhy vycházející většinou z databáze z let 1989-
1991, zatímco nová verze užívá obchodních dat z let 1999-2001. 11 tab., 2 grafy, 2 příl. Pozn. - Angl. 
res. - Lit. 
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Je. F. Žukov 
Novyje tendencii v nakoplenii denežnogo kapitala v mirovoj ekonomike 
Nové tendence v kumulaci peněžního kapitálu ve světové ekonomice 
Finansy, 2006, no. 7, s. 24-26 
Význam  kumulace  peněžního  kapitálu  v  předních  zemích  světa  a  její  příčiny, tendence   vývoje 
v globálním měřítku, stav v jednotlivých zemích - USA, Japonsko, Čína, Rusko.  
 
On the hiking trail 
Na stopě růstu 
The Economist, September 2nd 2006, vol. 380, no. 8493, p. 66 
K závěrům každoročního sympozia pořádaného Federal Reserve Bank of Kansas City. Výhody a 
nevýhody globalizace; vliv vzestupu Číny, Indie a dalších zemí na světovou ekonomiku; dopad 
offshoringu na mzdy; nerovnováhy běžného účtu platební bilance. Graf. - Odkaz. Rubrika: Economics 
focus [Ec] 
 
Matthias Fuchs 
Österreich als aktiver Investor in der globalisierten Wirtschaft : Zahlungsbilanz im Jahr 2005 
Rakousko jako aktivní investor v globalizovaném hospodářství : platební bilance v roce 2005 
Statistiken - Daten & Analysen, 2006, Nr. 3, S. 44-52 
Podrobná analýza výsledků platební bilance Rakouska v roce 2005 představuje příznivý vývoj 
rakouského zahraničního obchodu. Všechny oblasti bilance výkonů a kapitálové bilance dokládají 
rostoucí úspěšné zapojení Rakouska na světových trzích zboží, služeb i kapitálu. V roce 2005 
vykazovalo Rakousko zřetelný nárůst přebytku bilance výkonů a prosadilo se i jako vývozce kapitálu. 
Naposledy byl takovýto pozitivní vývoj zaznamenán v roce 1982. 1 tab., 7 grafů. Pozn. - Něm. res. - 
Lit. Rubrika: Analysen 
 
Karol Lutkowski 
Problem międzynarodowej nierównowagi platniczej 
Problém mezinárodní platební nerovnováhy 
Ekonomista, 2006, nr 4, s. 425-473 
Existující a dále rostoucí nerovnováha v mezinárodních platbách je zvláště patrná na deficitu běžných 
účtů USA a na vysokých nadhodnotách řady dalších zemí. Je to složitý problém, neboť stále rostoucí 
zahraniční dluh USA vyvolává otázku týkající se hranice tohoto růstu a možných důsledků jak pro 
USA samotné, tak pro ostatní svět. Možnost náhlého pádu dolaru hrozí prudkým nárůstem úrokových 
měr a kurzů na burzách cenných papírů a otevírá cestu celosvětové recesi. Autor důkladně rozebírá 
záchranná opatření, která by mohla zabránit celosvětové krizi, a obhajuje mnohostrannou strategii - 
mezinárodně koordinované úsilí. Důležitou roli by hrála nejenom modifikace některých směrů 
hospodářské politiky vedoucích zemí, ale i reforma mezinárodních finančních institucí, především 
MMF.  - Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
 
G. Fetisov 
Uslovija dostiženija polnoj konvertirujemosti rublja 
Podmínky dosažení plné konvertibility rublu 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 6, s. 25-34 
Problémy spojené se zavedením úplné směnitelnosti rublu.  Odkazy, vysvětl. - Angl. res. 
 
Luis Catao, Sandeep Kapur 
Volatility and the debt-intolerance paradox 
Volatilita a paradox dluhové netolerance 
IMF staff papers, 2006, Vol. 53, No. 2, p. 195-218 
Příspěvek ověřuje pomocí ekonometrického modelu teorii vysvětlující příčiny tzv. dluhové 
netolerance v některých rozvojových zemích s relativně nízkou zadlužeností. Dokládá, že vysoká 
nestabilita makroekonomických ukazatelů ve spojení s vyšší pravděpodobností nedodržení dluhových 
splátek vede k daleko tvrdším omezením půjček, než by odpovídalo celkové úrovni zadluženosti dané 
země. 4 tab., 1 graf, 1 příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
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Zuzana Silná 
Vývoj  systému  na  riešenie  sporov  WTO  a  snahy o  jeho reformu v rámci rozvojovej agendy 
z Doha 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 3, s. 363-375 
Příspěvek se zabývá systémem na řešení sporů mezi členskými zeměmi Světové obchodní organizace 
(WTO).  Sleduje  jeho historický  vývoj  i  současné snahy o revizi tohoto systému, zejména pokud jde 
o Dohodu  o  pravidlech a postupech při urovnávání sporů - Dispute Settlement Understanding, DSU. 
2 tab. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Prehľady, konzultácie 
 

Podnik a podnikání 

Donata Riedel 
Berlin fordert Börsenpflicht für Reits 
Berlínská vláda požaduje pro Reits burzovní povinnost 
Handelsblatt, 23.8.2006, Nr. 162, S. 25 
Podle předběžného návrhu Spolkového ministerstva financí by nové a daňově zvýhodněné akciové 
společnosti nemovitostí (Reits) měly být v Německu povoleny jen za velmi přísných podmínek: 
vztahovala by se na ně povinná kotace na burze, držitel podílu by směl vlastnit max. 10 procent na 
takovém fondu, Reits by byly povinny 90 procent zisku vyplatit investorům. Prostřednictvím Reits 
chce vláda umožnit především koncernům, aby vyčlenily zbytný majetek v nemovitostech, a tak 
uvolněný kapitál investovaly do svých hlavních aktivit. Podle návrhu by pak koncerny, které by 
nemovitosti převedly do Reits, platily pouze 20 procent exit tax. Reits jako akcionář by vyplacený zisk 
zdaňoval jako dividendy - ale ne v režimu polovičního příjmu (dividendy ostatních akciových 
společností se zdaňují jen z poloviny).  Rubrika: Finanzzeitung 
 
Equity issuance in the euro area 
Vydávání akcií v eurozóně 
Monthly bulletin [European Central Bank], May 2006, no. 5, p. 89-99 
V článku se analyzuje vývoj ve vydávání akcií v eurozóně v posledních 12 letech se zaměřením 
především  na  primární emise,  a to z historického a geografického hlediska. Dosavadní vývoj svědčí 
o silně cyklickém charakteru trhu veřejně obchodovaných akcií a zejména pak trhu primárních akcií. 
Vydávání akcií umožnilo firmám v eurozóně získat značný objem prostředků k financování jak 
reálných investic, tak fúzí a akvizicí. Grafy, box. Odkazy, vysvětl. 
 
Erich Waclawik 
Die Europäische Aktiengesellschaft (SE) als Konzerntochter- und Joint Venture-Gesellschaft 
Evropská akciová společnost (SE) ve formě dceřiné koncernové společnosti a joint venture 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 34, S. 1827-1833 
K právu společností v EU, resp. k otázce, zda nová právní forma evropské akciové společnosti (SE) - 
zvláště ve srovnání s německou akciovou společností - je vhodnou či dokonce přednostní alternativou 
pro koncernové a joint venture společnosti.  - Odkazy. Rubrika: Wirtschaftsrecht [B] 
 
Christian Schaudwet 
Goldgruben in Osteuropa 
Zlaté doly ve východní Evropě 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 33, S. 86-88 
Německý trh je nasycen, středně velké německé podniky objevují v Polsku, ČR i v SR nové trhy, kde 
se stále častěji stávají subdodavateli projektů velkých německých i mezinárodních koncernů. Tab. 
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Andreas Breitenmoser 
Nachfolgeregelung: unternehmerische Aufgabe von volkswirtschaftlicher Tragweite 
Úprava nástupnictví: podnikatelský úkol národohospodářského významu 
UBS Outlook, 2006, Nr. 3, S. 6-8 
Autor dokládá, že ve Švýcarsku s vysokým podílem rodinných podniků (88 %) je velmi důležité 
včasné řešení otázky nástupnictví. Zvažuje časové, právní, daňové a finanční aspekty problému a 
poukazuje též na jeho podceňovanou národohospodářskou dimenzi. Odložené řešení problému vede 
např. k malé ochotě podniku k inovacím, k nízkým investicím i ke ztrátě pracovních míst v důsledku 
likvidace podniku po nezdařeném vyřešení nástupnictví. 1 tab., 2 schémata, 3 vlož. boxy. Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Thema 
 
René Dell'mour 
Rekordgewinne bei österreichischen Auslandstöchtern : Ergebnisse der 
Direktinvesitionsbefragung 2004 
Rekordní zisky rakouských dceřiných společností v zahraničí : výsledky průzkumu přímých 
investic 2004 
Statistiken - Daten & Analysen, 2006, Nr. 3, S. 8-9 
Příspěvek seznamuje s výsledky průzkumu Rakouské národní banky věnovaného hospodářským 
výsledkům zahraničních dceřiných společností domácích investorů v kalendářním roce 2004. Kromě 
výše výnosů sleduje též regionální aspekty a počet zaměstnanců.  Rubrika: Kurzberichte 
 
Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Jan Švejnar 
Rozdělení, privatizace podniků a jejich výkonnost 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 4, s. 467-489 
V  úvodu  stručně  k problematice  dělení  firem  a  efektů  privatizace  ve světové odborné literatuře. 
V dalším textu jsou použita nová česká data na firemní úrovni k odhadu příslušných dopadů rozdělení 
a privatizace na podnikovou výkonnost (Česká republika zde slouží jako modelový příklad tranzitivní 
ekonomiky). Závěry studie. Doplněno četnými číselnými údaji. 8 tab., tab. příl., 3 obr. - Angl. abstrakt 
- Lit. 
 
Ottmar Hennchen 
Strukturdaten zum Verarbeitenden Gewerbe : Methode und Ergebnisse der 
Strukturerhebungen 2004 
Strukturální data o zpracovatelském průmyslu : metoda a výsledky průzkumu struktury 2004 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 7, S. 734-746 
Příspěvek představuje výsledky německého průzkumu struktury nákladů podniků ve zpracovatelském 
průmyslu s více jak dvaceti zaměstnanci a výsledky současně prováděného průzkumu pro malé 
podniky tohoto odvětví. Pozornost je věnována i metodickým výkladům zjišťování nákladů podniků 
ve zpracovatelském průmyslu. Průzkum dokumentuje stav v roce 2004. 6 tab. Pozn. - Něm. res. - Lit. 
Rubrika: Textteil : Produzierendes Gewerbe 
 
Finn Mayer-Kuckuk 
Ungeschminkte Ratings 
Nepřikrášlené ratingy 
Handelsblatt, 16.8.2006, Nr. 157, S. 26 
Plán zavedení a zveřejňování (bankovního) ratingu v Německu i pro středně velké podniky. 
Diferenciace rizik dle Basel II.  Rubrika: Finanzzeitung : Finanztrends 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

Karl Doemens 
Ärger über Witwenrente kennt keine Parteigrenze 
Nevole nad vdovskými důchody jde napříč stranami 
Handelsblatt, 25./26./27.8.2006, Nr. 164, S. 4 
Kritika výše vdovských důchodů a výhodného daňového režimu vdovských příjmů (ovdovělých, ale 
bezdětných žen) v Německu.  
 
Gesetz zur Fortentwicklung der Grundsicherung für Arbeitsuchende : vom 20. Juli 2006 
Zákon o dalším vývoji základního pojištění pro osoby hledající práci : z 20. července 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 25. Juli 2006, Jg. 2006, Nr. 36, S. 1706-1720 
Znění zákona o dalším vývoji základního pojištění pro osoby hledající práci v Německu ze dne 20. 
července 2006. Obsahuje soubor změn sociálního zákonodárství s cílem podpory zaměstnanosti a 
překlenutí období hledání nového zaměstnání.  
 
Jiří Biskup 
Transpozice směrnice Evropského parlamentu do českého právního řádu 
Práce a mzda, 2006, roč. 54, č. 9, s. 29-32 
K zákonu č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států 
EU na území ČR a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účelem zmíněného zákona je 
transponovat  do   českého  právního  řádu  směrnici     Evropského  parlamentu  a  Rady   č. 2003/41, 
o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi.  
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Checking the thermostat : the global housing market 
Kontrola termostatu : globální trh bydlení 
The Economist, September 9th 2006, vol. 380, no. 8494, p. 72 
Ve stručném přehledu o vývoji cen bydlení ve světě se konstatuje, že ve druhém čtvrtletí 2006 došlo 
na bytovém trhu USA k ochlazení, kdežto v deseti dalších sledovaných zemích je inflace cen bydlení 
rychlejší než před rokem. Tab., graf. Rubrika: Finance and economics 
 
Holger Alich, Dirk Heilmann, Stefanie Müller, Reiner Reichel 
In Deutschland ist Wohnen preiswert 
V Německu je bydlení cenově výhodné 
Handelsblatt, 1./2./3.9.2006, Nr. 169, Beilage Kunstmarkt + Immobilien S. 3 
Finanční dostupnost bydlení v Evropě, růst cen nemovitostí. Graf. - Překlad viz Informace odborné 
knihovny MF č. 12/2006. 
 
Hanspeter Daragan 
Werden bebaute Grundstücke im Erbschaftsteuerrecht regelmäßig unterbewertet? 
Jsou zastavěné pozemky často podhodnoceny právem daně dědické? 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 33, S. 1751-1755 
K dovolání Spolkového finančního dvora u Spolkového ústavního soudu kvůli tvrzení, že daňová 
hodnota zastavěných pozemků se zpravidla pohybuje okolo 50 % tržní hodnoty (a vede k výhodě, 
která tak představuje částečné daňové osvobození). Protiargumentace příspěvku se opírá o praxi 
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zjišťování a určování kupní ceny zastavěného pozemku. Nerovnost kupní a tržní ceny. 4 tab. - Odkazy. 
Rubrika: Steuerrecht [B] 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Otmar Issing ... [et al.] 
Are German workers killing Europe? : a symposium of views 
Ničí němečtí dělníci Evropu? : sympozium názorů 
The International economy, Summer 2006, Vol. 20, No. 3, p. 36-45 
Patnáct expertů na makroekonomickou politiku, finanční strategii či bankovnictví vyjadřuje svůj názor 
na uvedenou otázku. Jde o to, zda nízké relativní mzdy německých pracujících vytvářejí politiku 
"beggar-thy-neighbor real devaluation" (tento termín vymyslely Financial Times - něco jako přivést 
svého souseda na mizinu reálným znehodnocením práce), která je pro eurozónu silně destabilizující. 
Argumentuje se totiž, že tento pokračující proces vede k tomu, že Německo podkopává 
konkurenceschopnost jiných zemí eurooblasti, včetně Itálie, Portugalska a Řecka. Fot. 
 
Daniel Schönwitz 
Besser als Bares 
Lepší než hotovost 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 33, S. 116-119 
K problematice nezdanitelných benefitů a bonusů, které mohou zaměstnavatelé v Německu poskytovat 
zaměstnancům a vytvářet tak individuální úsporný daňový model. Příklady poskytovaných výhod 
(příplatek na školku, akcie za výhodné ceny, kurzy a semináře, daňový poradce zdarma, poukazy na 
benzín atd.), finanční limity vázané na nadstandardní plnění ze strany zaměstnavatele. Tab. 
 
Luc Everaert and Jianping Zhou 
French labor market reform: partial versus comprehensive steps 
Reforma trhu práce ve Francii: dílčí versus komplexní opatření 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 14, p. 214-215 
Přednosti a nedostatky dílčích reforem trhu práce ve Francii. Příspěvek vychází ze studie MMF. Diagr. 
Odkaz. Rubrika: Country focus 
 
oli 
Kombilohn in Österreich entpuppt sich als Flop 
Z kombinované mzdy v Rakousku se vyklubal neúspěch 
Handelsblatt, 16.8.2006, Nr. 157, S. 5 
Nezdar kombinované mzdy v Rakousku; 3000 nových pracovních míst měl přinést model 
"kombilohn", na nějž bylo pro jeden pokusný rok vyčleněno 20 miliónů eur, podařilo se však vytvořit 
pouze 180 pracovních míst.  
 
Hannah Alter 
Möglichkeiten der Erfassung von Arbeitszeit in Unternehmensbefragungen 
Možnosti zachycení pracovní doby v podnikových průzkumech 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 7, S. 759-767 
Studie analyzuje možnosti zachycení různých forem pracovní doby v podnikových průzkumech. 
Předkládá tři koncepce měření pracovní doby: hodiny podle pracovní smlouvy, zaplacené hodiny a 
odpracované  hodiny.  Dále  předkládá  výsledky  doprovodné studie k průzkumu pracovních nákladů 
v Německu v roce 2004, které ukazují - podle zvolené koncepce - velmi odlišné možnosti zjištění 
pracovní doby (nejobtížněji vykazovaly podniky skutečně odpracovanou pracovní dobu). 7 diagr. 
Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Löhne und Gehälter, Arbeitskosten 
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Ladislav Jouza 
Nový zákoník práce. (1. část) 
Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 7, střed. příl. (17 s.) 
Výklad nejdůležitějších změn, které nastávají v pracovněprávní oblasti od 1. ledna 2007 přijetím 
nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Tato část příspěvku je věnována hlavním zásadám zákoníku 
práce, vztahu zaměstnavatelů a zaměstnanců, problematice kolektivních smluv, vzniku pracovního 
poměru, ochraně osobních práv zaměstnance, otázkám pracovní smlouvy a konkurenční doložce.  
Praktická příručka. 
 
Ladislav Jouza 
Nový zákoník práce. (2. část) 
Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 8, střed. příl. (16 s.) 
Výklad nejdůležitějších změn, které nastávají v pracovněprávní oblasti od 1. ledna 2007 přijetím 
nového  zákoníku  práce  č. 262/2006 Sb.  Tato  část  příspěvku je věnována např. problematice mzdy 
v pracovní smlouvě, změně pracovní smlouvy, skončení pracovního poměru, lhůtám pro skončení 
pracovního  poměru  výpovědí,  zákazu  výpovědi  dané   zaměstnavatelem,     odvolání   zaměstnance 
z funkce, odstupnému, dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr apod.  Praktická příručka. 
 
Gerlind Wisskirchen 
Der Umgang mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz - ein "Kochrezept" für 
Arbeitgeber 
Všeobecný zákon o rovném zacházení - návod pro zaměstnavatele 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 27/28, S. 1491-1499 
Pracovní právo v Německu, zákonná norma zákazu znevýhodnění. Působení zákona v podnikové 
praxi; argumenty pro ospravedlnění (omluvu) odlišného postupu zaměstnavatele v případě 
"zvýhodnění - upřednostnění" či naopak znevýhodnění: pohlaví, tělesně zdatných resp. postižených, 
víry a náboženství, původu a rasy, věku. Důkazní povinnost zaměstnavatele, doporučené postupy. 
Rizikové faktory na straně zaměstnavatele.  - Odkazy. 
 
Dietrich Creutzburg 
Zuschüsse für Ältere sind wirkungslos 
Příspěvky na starší zaměstnance jsou neúčinné 
Handelsblatt, 5.9.2006, Nr. 171, S. 4 
Podpora zaměstnanosti starších zaměstnanců v Německu; zpochybnění efektu kombinované mzdy. 
Initiative 50plus; trvalý pokles zaměstnanosti věkové kategorie 55-64 let.  
 

Právo 

Cédric Louboutin 
Marques de distributeurs contre marques nationales : le match 
Značky distributorů versus národní značky : zápas 
Problemes économiques, 2006, no 2903, p. 42-44 
Doba národních značek zaručujících pohodlné marže je minulostí. Distributorské značky prosadily své 
ceny, v průměru o 40 % nižší než u značek národních, a ovládly již čtvrtinu zemědělsko-
potravinářského trhu ve Francii. Nicméně autor nevěští konec národních značek. Koexistence obou 
typů na trhu je možná, ale je nutné dodržovat jednu podmínku: nacionalizace nabídky znamená snížit 
počet nabízených výrobků. Rozpočet určený na zavedení národní značky (na publicitu, výzkum a 
vývoj  a  marketing)  může  být vyšší  a  bude  přinášet   zisk  společně  s distributorskými značkami 
ve stejném oboru.  - Vložený box: firma Provimi patří mezi vedoucí firmy dodávající potraviny pro 
domácí miláčky (i v ČR a SR) a prodává pod distributorskou značkou. 
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Ivan Rada, Martin Holík 
Nový insolvenční zákon 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 14-15, s. 51-60 
Komentář k novému insolvenčnímu zákonu č. 182/2006 Sb., který nabude účinnosti dne 1. července 
2007. Stručný popis nové úpravy a nejvýznamnější změny oproti úpravě obsažené ve stávajícím 
zákoně o konkurzu a vyrovnání. Zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o insolvenčním návrhu, 
přihlašování pohledávek, stanovení způsobu řešení úpadku, incidenční spory, majetková podstata, 
neplatnost a neúčinnost právních úkonů, jednotlivé způsoby řešení úpadku (konkurz, reorganizace, 
oddlužení).  Rubrika: Právo 
 
Janusz Bojarski 
Old and new threats for business in Poland 
Staré a nové hrozby pro podnikání v Polsku 
Journal of money laundering control, 2006, vol. 9, no. 3, p. 309-321 
Stručná historie hospodářské kriminality v Polsku od r. 1989, nejvýznamnější trestněprávní předpisy 
zaměřené na regulaci tohoto jevu a jejich efektivnost, největší hrozby pro polský finanční systém.  
Odkazy, vysvětl. 
 
František Púry 
Trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
Daňový expert, 2006, roč. 2, č. 4, s. 6-14 
Podstata trestného činu spočívajícího v neodvedení některých povinných plateb, některé zvláštnosti 
tohoto trestného činu, o pachateli a zavinění, o zániku trestnosti účinnou lítostí.  
 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora, 2006,  roč. 3,  č.  4 
 
Obecné zásady práva Společenství :  zásada ne bis in idem  v trestních věcech :  řízení o předběžné 
otázce (článek 35 SEU) :  Oberlandesgericht Köln v. Hüsey Gözütok, Rechtbank van eerste aanleg te 
Veurne v. Klaus Brügge 
rozsudek ESD z 11.2.2003     spojené věci C-187/01 a C-385/01 
 
Obecné zásady práva Společenství :  zásada ne bis in idem  v trestních věcech :  řízení o předběžné 
otázce (článek 35 SEU) :  Úmluva k provedení Schengenské dohody :  Tribunale di Bologna v. 
Filomeno Mario Miraglia 
rozsudek ESD z 10.3.2005     C-469/03 
 
Obecné zásady práva Společenství :  zásada ne bis in idem  v trestních věcech :  řízení o předběžné 
otázce (článek 35 SEU) :  Úmluva k provedení Schengenské dohody :  Hof van Cassatie v. Henrich 
van Esbroeck 
rozsudek ESD z 9.3.2006     C-436/04 
 
Obecné zásady práva Společenství :  Zásada zákazu diskriminace : Aplikace zásady zákazu 
diskriminace na autorské právo a práva s ním související  :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) : 
Phil Collins v. Imtrat Handelsgesellschaft mbH a Patricia Im-und Export Verwaltungsgesellschaft 
mbH a Leif Emanuel Kraul v. EMI Electrola GmbH  
rozsudek ESD z 20.10.1993     spojené věci C-92/92 a C-326/92 
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Obecné zásady práva Společenství :  Zásada zákazu diskriminace : Aplikace zásady zákazu 
diskriminace na autorské právo a práva s ním související  :  řízení o předběžné otázce (čl. 234 SES) : 
Land Hessen a G. Ricordi  & Co. Bühnen-und Musikverlag GmbH  
rozsudek ESD z 6.6.2002     C-360/00 
 
Rozsudky o kterých se hovoří : odškodnění cestujících v letecké dopravě :  řízení o předběžné otázce 
(čl. 234 SES) : The Queen, na žádost : International Air Transport Association, European Low Fares 
Airline Asociation, European Low Fares Airline Association v. Department for Transport 
rozsudek ESD z 10.1.2006                 C-344/04 
 
 
Jurisprudence :  časopis o evropské, české a slovenské  judikatuře a evropském právu (EMP),  
2006,  roč.  15,  č.  5 
Na adrese http://www.jurisprudence.cz/  jsou k dispozici plná znění judikátů v češtině nebo jednacím 
jazyce,   které byly předmětem komentáře v příslušném čísle časopisu Jurisprudence.  
 
Pro účely práva volného pohybu osob se za osobní finanční prostředky považují i příjmy partnera :  
Komise ES v. Belgické království 
rozsudek ESD z 23.3.2006     C-408/03 
 
Případ Kohll – volný pohyb služeb a úhrada nákladů na zdravotní péči :  Raymond Kohll v. Union des 
caisses de maladie  
rozsudek ESD z 28.4.1998     C-158/96 
 
Úpadkové řízení – zásada přednosti a vzájemné důvěry :  žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na 
základě článků 68 ES a 234 ES 
rozsudek ESD z 2.5.2006     C-341/04 
 
 
Právní rozhledy, 2006,  roč. 14,  č.  18  
 
K právu na sloučení rodin přistěhovalců : směrnice 2003/86/ES :  žaloba na neplatnost ustanovení 
směrnice 2003/86/ES  o právu na sloučení rodiny :  Evropský parlament v. Rada  
rozsudek ESD z 27.6.2006     C-540/03 
 
 
Soudní rozhledy,  2006,  roč.  12,   č. 9 
Adeneler – nepřímý účinek směrnic již nabytím jejich účinnosti :  Konstantinos Adeneler a ostatní  
rozsudek SDES z 4.7.2006     C-212/04  
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 

Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) : Bekanntmachung der 
Neufassung des Agrarstatistikgesetzes vom 19. Juli 2006 
Zákon  o zemědělských  statistikách  :  oznámení  o  novele  zákona o zemědělských statistikách 
z 19. července 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 24. Juli 2006, Jg. 2006, Nr. 35, S. 1662-1681 
Znění novely zákona o zemědělských statistikách z 19. července 2006 (Německo).  Pozn. 
 
Albert Braakmann, Dietrich Stache 
Vierteljährliche Einnahmen und Ausgaben des Staatssektors : Berechnungsgrundlage, 
Ergebnisse, Zuverlässigkeit 
Čtvrtletní příjmy a výdaje státního sektoru : podklady pro výpočet, výsledky, spolehlivost 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 7, S. 713-721 
Příspěvek se zaměřuje na čtvrtletní data o nepeněžních příjmech a výdajích a o finančním saldu 
státního sektoru v Německu. Představuje koncepční základ pro jejich výpočet vycházející z nových 
požadavků evropských institucí na statistická data členských zemí (nařízení EU č. 2223/96 - Evropský 
systém souhrnných národohospodářských účtů). U požadovaných ukazatelů předkládá zjištěné 
čtvrtletní výsledky. Na základě dat za období 1999 až 2004 dále zkoumá spolehlivost zjištěných 
hodnot. 8 tab., 1 graf, vzorce. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil 
 
Michael Andreasch, Christian Beer, Peter Mooslechner, Martin Schürz, Karin Wagner 
Zur Aussagefähigkeit der Makrodaten der GFR und der Mikrodaten der OeNB-
Geldvermögensbefragung: ein methodischer Vergleich 
Vypovídací schopnost makrodat souhrnných národohospodářských finančních účtů a mikrodat 
z průzkumu Rakouské národní banky: metodické srovnání 
Statistiken - Daten & Analysen, 2006, Nr. 3, S. 53-62 
Cílem příspěvku je vzájemné srovnání dvou metodických postupů analýzy zadlužení a struktury úspor 
soukromých domácností v Rakousku. První postup vychází ze souhrnných národohospodářských 
finančních účtů, druhý je založen na mikrodatech získaných na základě průzkumu Rakouské národní 
banky. Analyzují se rozdíly obou přístupů ke zdrojům dat a možnost vzájemného doplňování 
informací. 2 tab. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 

Účetnictví 

Vladimír Hruška 
IAS/IFRS - požadavky na zveřejňování. (13), IFRS 4 - Pojistné smlouvy, IFRS 5 - Dlouhodobá 
aktiva držená za účelem prodeje a ukončené činnosti 
Účetnictví, 2006, č. 8, s. 25-28 
IFRS 4 a 5 z hlediska požadavků na zveřejňování. IFRS 4 - Pojistné smlouvy (vysvětlení účtovaných 
částek; částka, termíny a nejistoty peněžních toků). IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená za účelem 
prodeje  a  ukončené  činnosti  (vykazování  ukončených  činností;  zisky  nebo  ztráty  vztahující   se 
k pokračujícím činnostem; vykázání dlouhodobých aktiv nebo vyřazovaných skupin klasifikovaných 
jako "držené za účelem prodeje"; dodatečná zveřejnění).  
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Jan Huleš 
Nejsou IAS jako "mezinárodní účetní standardy" 
Účetnictví, 2006, č. 8, s. 49-54 
Přehled o právu Evropských společenství, které se týká "mezinárodních účetních standardů" v EU 
podle   stavu   k  20.2.2006.   Autor   upozorňuje,  že   IAS (popřípadě    IFRS) nemusí     být   shodné 
s "mezinárodními účetními standardy" definovanými v článku 2 nařízení (ES) č. 1606/2002, které je 
"právním základem" pro jejich uplatňování a následné přejímání podle nařízení (ES) č. 1725/2003.  
 
Wolf-Dieter Hoffmann, Norbert Lüdenbach 
Die Neuregelung des IASB zum Eigenkapital bei Personengesellschaften 
Nová úprava IASB k vlastnímu kapitálu osobních společností 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 34, S. 1797-1800 
Žádný z účetních standardů se u středních podniků v Německu neprojevil tak záporně jako definice 
vlastního kapitálu dle IAS 32 (osobní společnosti a z části i družstva nesmějí vykazovat v závěrce 
podle IFRS vlastní kapitál). Prezentace návrhu změny IAS 32; řešení problematiky v rámci platné 
legislativy; vykazování "fiktivního" cizího kapitálu, oceňování fair value.  - Odkazy. Rubrika: 
Betriebswirtschaft [B] 
 
Alexander Reuter, Susanne Lenz 
Unternehmensbewertungen nach der Neufassung des IDW-Standards S 1 - Modifikation für 
aktienrechtliche Zwecke 
Oceňování podniků podle nového znění standardu S 1 Institutu auditorů v Německu - úprava 
pro účely akciového práva 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 32, S. 1689-1693 
Oceňování podniku v Německu, novinky standardu auditorů S 1 (při zjišťování kapitalizační úrokové 
sazby, Capital Asset Pricing Model, odklon od plné dividendy). Oceňování podniku z hlediska právní 
úpravy navýšení kapitálu. Tendence k nižší oceňovací hodnotě. Vzorce výpočtů. Rubrika: 
Betriebswirtschaft [B] 
 

Veřejná správa 

by David Turner 
Japan's public sector faces privatisation 
Japonský veřejný sektor čeká privatizace 
Financial Times, 18.8.2006, no. 36155, p. 4 
V Japonsku byl přijat zákon, podle kterého prakticky každá služba dosud poskytovaná vládou může 
být "ověřena trhem" s cílem zjistit, zda nebude lépe vedena soukromým provozovatelem. Jestliže 
vyhraje výběrové řízení soukromá firma, bude mít tři až pět let na to, aby dokázala efektivnější řízení a 
poskytování služeb ve stanovené kvalitě. První seznam veřejných služeb, které půjdou do výběrového 
řízení, zahrnuje vybírání národního pojistného, úřady práce a matriky.  
 
Luboš Jemelka, Miroslava Pýchová 
Postup podle zákona o státní kontrole u příjemce veřejné finanční podpory po nabytí účinnosti 
nového správního řádu 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, červen 2006, č. 2, s. 21-25 
K postupu poskytovatelů veřejné finanční podpory při kontrole u žadatele a příjemce této podpory 
podle zákona o finanční kontrole a zákona o státní kontrole - a také podle nového správního řádu. 
Podrobněji k problematice vyloučení úředních osob pro podjatost, k mlčenlivosti kontrolních 
pracovníků,  k otázce  jednacího  jazyka,  k úpravě  doručování písemností  v  souvislosti s kontrolou, 
k zabezpečení řádného a nerušeného průběhu kontroly apod.  
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Rudolf Rys 
Veřejnoprávní smlouvy v teorii a praxi 
Veřejná správa, 2006, roč. 17, č. 33, střed. příl. (s. I-V) 
K problematice veřejnoprávních smluv v českém právním prostředí, historie, současná úprava, 
smlouvy subordinační, smlouvy koordinační. Zahraniční právní úpravy (Rakousko, Německo, 
Švýcarsko).  
 

Veřejné finance. Rozpočet 

Kamil Dybczak 
Generational accounts in the Czech Republic 
Generační účetnictví v České republice 
Finance a úvěr, 2006, roč. 56, č. 7-8, s. 298-317 
Příspěvek hodnotí udržitelnost současné fiskální politiky v České republice pomocí metodologie 
generačního účetnictví. Vysvětluje nejprve standardní metodologický rámec generačního účetnictví a 
zabývá se též jeho teoretickými aspekty. Dále představuje dvě hlavní metody hodnocení fiskální 
udržitelnosti a představuje empirické výsledky zkoumání. 6 tab., 1 graf, vzorce, 2 příl. Pozn. - Angl. 
res. - Lit. 
 
Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2006 
(Haushaltsgesetz 2006) : vom 18. Juli 2006 
Zákon o sestavení spolkového rozpočtového plánu pro rozpočtový rok 2006 (Zákon o rozpočtu 
2006) : z 18. července 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 24. Juli 2006, Jg. 2006, Nr. 35, S. 1634-1651 
Znění zákona o spolkovém rozpočtovém plánu pro rozpočtový rok 2006 v Německu z 18. července 
2006.  Pozn. - Textová a tabulková část. 
 
Gesetz zur Modernisierung des Schuldenwesens des Bundes 
(Bundesschuldenwesenmodernisierungsgesetz) : vom 12. Juli 2006 
Zákon o modernizaci správy státního dluhu : z 12. července 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 18. Juli 2006, Jg. 2006, Nr. 32, S. 1467-1472 
Znění zákona o modernizaci správy státního dluhu v Německu z 12. července 2006.  
 
Markus Knell, Walpurga Köhler-Töglhofer, Doris Prammer 
Jüngste Pensionsreformen in Österreich und ihre Auswirkungen auf fiskalische Nachhaltigkeit 
und Pensionsleistungen 
Aktuální penzijní reformy v Rakousku a jejich dopad na fiskální udržitelnost a výši penzí 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 2, S. 72-100 
Studie  analyzuje  dopady  rakouských  penzijních  reforem po roce 2000, považovaných za nezbytné 
v důsledku demografického vývoje v Rakousku. Posuzuje udržitelnost rakouské fiskální politiky před 
a po reformních opatřeních a zkoumá též dopady na výši penzí a věk odchodu do důchodu v letech 
2004-2050. 6 tab., 4 grafy, 1 vlož. box. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Ján Počiatek ; [rozhovor vedli] Rado Baťo, Martin Jaroš 
Nikdy nebola taká vôla šetriť 
Trend, 2006, č. 34, s. 12-14 
Rozhovor s novým ministrem financí SR o hlavních úkolech a prioritách jeho rezortu. Podrobněji 
např.  o  principu  solidarity,  o  opětovném  zavedení  daně  darovací  jako prevence daňových úniků, 
o znovuzavedení dvou sazeb DPH, o problémech důchodového systému, o nutnosti zvýšit efektivnost 
výkonu vládní moci, o korupci apod.  
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Vito Tanzi ; traduit de l'anglais par Julie Lochard 
Un retour a la politique budgétaire contra-cyclique est-il fondé? 
Je odůvodněný návrat k proticyklické rozpočtové politice? 
Problemes économiques, 2006, no 2901, p. 40-47 
Proticyklická rozpočtová politika byla velmi módní v letech 1950-1960 a v následujících desetiletích 
pak přímo zavrhovaná. Dlouhodobé zpomalení růstu v EU vedlo některé vlády (pod vlivem názorů 
řady ekonomů) k návrhu vrátit se k této praxi. Útoky na Pakt stability a růstu jsou zářnou ilustrací 
tohoto nového nadšení mezi Evropany. Autor soudí, že i když se zavedení proticyklické politiky nedá 
odmítat v období deprese či recese, její přijetí nicméně nelze doporučit, protože veřejné finance jsou 
nyní  nestabilní, což platí pro značný počet ekonomik v EU.  - Lit. - Fiscal policy and fiscal rules in 
the European Union (Orig.). CESifo forum, 2005, Nr. 3. Rubrika: Union européenne 
 
James MacDonald 
The social liabilities of reneging on pensions 
Společenská rizika nedodržení penzijních závazků 
Financial Times, 18.8.2006, no. 36155, p. 9 
Poměr veřejného dluhu k národnímu důchodu slouží jako ukazatel solventnosti státu. Evropská unie 
dokonce vyhlásila, že poměr dluhu k HDP ve výši 60 % je nejzazším limitem zdravých veřejných 
financí. Toto měřítko však není odpovídající, protože ekonomy vedle explicitního konvenčního dluhu 
znepokojuje implicitní dluh mimo oficiální bilance, vyplývající především z nedostatku prostředků na 
penzijní závazky státu. Podle studie z r. 2003 představuje implicitní dluh západních vlád kolem 200 % 
HDP. Na příkladu Výmarské republiky připomíná autor nebezpečí, které pro demokracii představuje 
nedodržení finančních slibů občanům.  
 
Anthony Annett 
Stability and Growth Pact: boosting its enforceability 
Pakt stability a růstu: jak zvýšit jeho vynutitelnost 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 16, p. 252-253 
Pakt stability a růstu, přijatý před sedmi lety, měl za cíl vést členské země EU k fiskální obezřetnosti. 
Jeho prosazování však bylo a je obtížné. Mnoho zemí nebylo schopno udržet svůj fiskální schodek pod 
stanovenou tříprocentní hranicí a problémy jsou i z procedurálního hlediska. Článek vychází z nové 
studie MMF, která hledala odpověď na otázku, proč se některým zemím daří lépe než druhým 
dodržovat pravidla a jak by se dala prosadit větší vynutitelnost paktu. Graf. Odkaz. 
 
Maximilian Steinbeis 
Steinbrück verärgert Rechtsauschuss 
Steinbrück rozčiluje výbor pro právní záležitosti 
Handelsblatt, 6.9.2006, Nr. 172, S. 5 
K německému daňovému zákonu pro rok 2006, v němž se předmětem kritiky stala formulace týkající 
se přednostního vypořádání fiskálu před ostatními věřiteli v případě podnikové insolvence.  
 
Heinrich Jess 
Steuerfinanzierung von Sozialleistungen? : Verteilungs- und Effizienzeffekte einer 
Umfinanzierung von Sozialleistungen in der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung 
Financování sociálních dávek z daní? : alokační dopady a dopady na efektivnost při 
refinancování sociálních dávek v systému důchodového a nemocenského pojištění ze zákona 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Juli 2006, Bd. 226, Heft 4, S. 436-462 
V souvislosti se snahami v Německu o snížení vedlejších mzdových nákladů a odlehčení faktoru práce 
autor pomocí ekonometrického modelu zkoumá možnost částečného daňového financování sociálních 
dávek.  Nejprve popisuje  konstrukci  použitého modelu a numerické kalibrování rozšířeného modelu 
v závislosti na demografickém vývoji. Dále zkoumá makroekonomické efekty zvolených možností 
financování příslušných reformních opatření v oblasti sociálních dávek. 11 tab., vzorce. Pozn. - Angl. 
res. - Lit. Rubrika: Abhandlungen/Original papers 
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Lenka Lukášková 
Zdlouhavá cesta : Evropská unie 
Euro, 2006, č. 37, s. 70-71 
V souvislosti se schválením sedmého rámcového programu ES pro výzkum a technický pokrok 
autorka informuje o dosavadním postupu plnění tzv. barcelonského cíle (zabezpečení nárůstu 
finančních prostředků na výzkum a vývoj na úroveň tří procent HDP do konce roku 2010). Na základě 
vývoje návrhu rozpočtu 7. RP na období 2007-2013 dokládá, že tyto výdaje i nadále v EU stagnují, že 
existují velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi ve schopnosti inovací a že pro dosažení 
barcelonského cíle je třeba přijmout silný politický závazek.  Rubrika: Hyde park 
 
Zur Lage der Länderfinanzen in Deutschland 
State government finances in Germany 
Státní finance na úrovni spolkových zemí v Německu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Juli 2006, Jg. 58, Nr. 7, S. 33-54 
Deutsche Bundesbank Monthly report, July 2006, Vol. 58, No. 7, p. 29-50 
Příspěvek hodnotí vývoj veřejných financí německých spolkových zemí po roce 2000. Kromě 
celkových  údajů  uvádí  též  vývoj  hlavních  příjmových  a výdajových  položek  a finanční    situaci 
v jednotlivých spolkových zemích. V této souvislosti upozorňuje na značné rozdíly v zadluženosti a 
zvažuje též otázku zachování hranic zadluženosti stanovených ústavou. 3 tab., 3 grafy, 3 vlož. boxy. 
Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Příspěvek je k dispozici v německé a anglické verzi časopisu. 
 

Zemědělství 

V. Bečvářová 
Utilisation of subsidy in a program-directed support of agricultural loans 
Využití dotací v programově orientované podpoře zemědělských úvěrů 
Agricultural economics, 2006, Vol. 52, No. 7, p. 311-320 
Příspěvek se zabývá hodnocením činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu 
(PGRLF). Vysvětluje principy a funkci Fondu z hlediska podpory restrukturalizace v zemědělství, 
alokace zdrojů i důvod, proč byly dotace úrokové sazby jako systém v ČR uplatněny. 4 tab., 3 grafy. 
Pozn. - Angl. a čes. res. - Lit. 
 

Životní prostředí 

Dieter Dürand, Wolfgang Kempkens 
Gedämmert, gespeichert, gespart 
Izolovat, nahromadit, ušetřit 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 32, S. 66-68, 70 
Úspora energií v Německu (energeticky úsporný dům). Přehled podpůrných státních programů, výše 
příspěvků, přispívající organizace. 2 tab. 
 

Životní úroveň 

Jiří Zukal 
Jak vypadá a jak hospodaří evropská rodina 
Veřejná správa, 2006, roč. 17, č. 34, s. 24-25 
K části studie Eurostatu vypovídající o struktuře výdajů domácností v členských státech EU (bydlení, 
doprava, jídlo, rekreace, oblečení).  
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Slavoj Czesaný 
Rychlejší ekonomika, bohatší život 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 35, s. 50-52 
Analýza vývoje životní úrovně v České republice. Podrobně k jednotlivým ukazatelům (investice do 
bydlení, mzdy, průměrná délka života, stav životního prostředí, úloha vzdělání apod.). 3 grafy, 1 tab. 
 

Ostatní 

P. Mönnighoff 
Bafög wird wieder beliebter 
Státní podpora studia opět oblíbenější 
Handelsblatt, 25./26./27.8.2006, Nr. 164, S. 28-29 
Podpora studentů na základě zákona (Bafög) v Německu; výše max. celkové poskytované půjčky, 
podmínky a výše měsíčního příspěvku, možnosti přivýdělku. Graf. Rubrika: Finanzzeitung : Investor 
 
Štěpán Jurajda ... [et al.] 
Hlavní ekonomické důsledky pořádání letních olympijských her v Praze v roce 2016 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 4, s. 490-507 
Popis metody meziodvětvové analýzy nepřímých ekonomických dopadů olympijských her. 
Ekonomický  dopad pořádání LOH (na základě informací od PWC o nákladech a příjmech spojených 
s olympiádou). Podrobněji např. o investicích do infrastruktury, o rozpočtu organizačního výboru 
LOH, o cestovním ruchu apod. Shrnutí poznatků vyplývajících z analýzy. 4 obr., tab. příl. - Angl. 
abstrakt - Lit. 
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ZKRÁCENÉ PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 

Stephan Lorz 
Kapitalmärkte organisieren Deutschland um 
Kapitálové trhy mění strukturu Německa 
Auszüge aus Presseartikeln, 30. August 2006,  Nr. 37, S. 8-9. 
 
Podle výsledku studie investiční banky Goldman Sachs se Německu podařilo překonat problémy 
spojené s přechodem z ekonomiky spočívající spíše na bankách na ekonomiku řízenou více 
kapitálovým trhem a může nyní profitovat z nové struktury. Vzrostl objem investic, zvyšuje se počet 
inovací spolu s nárůstem zaměstnanosti a vyššími zisky pro akcionáře. Současný pozitivní vývoj 
konjunktury přináší údajně první výsledky očekávané žně. 
 
Otázkou ovšem zůstává, zda by ke zvýšení objemu investiční činnosti a nárůstu zaměstnanosti nedošlo 
i v ekonomice opírající se o banky, zejména vzhledem k předchozímu déletrvajícímu investičnímu 
útlumu v podnicích a k odbourávání pracovních míst z důvodu zvyšování konkurenceschopnosti. 
Jedna věc je ovšem jistá: cesta zpět není možná. To ukazuje studie banky Goldman Sachs  (Capital 
Markets and the End of Germany Inc. – Kapitálové trhy a konec „firmy Německo“) víc než zřetelně. 
 
Přechod z ekonomiky orientované především na banky na ekonomiku spoléhající více na kapitálové 
trhy byl patrný již několik let. Díky internacionalizaci a globalizaci ekonomiky byly banky nuceny 
zlepšovat svoje marže a více se soustředit na vlastní bankovní obchody. Úzké propojení bank, 
pojišťoven a průmyslových koncernů, jak je vystihuje označení „Deutschland AG“ se stávalo spíše 
překážkou. Odpojení započalo s daňovou reformou v roce 2000, která bankám dovolila, aby se od 
svého průmyslového majetku daňově neutrálně oddělily.  
 
K většímu příklonu ke kapitálovým trhům přispěl i další faktor. V mezinárodním srovnání byly 
bankovní marže spíše nízké a – částečně i pod vlivem tlaku způsobeného krizí tzv. nové ekonomiky –  
banky proto byly při financování podniků spíše zdrženlivé, požadovaly větší zajištění a/nebo vyšší 
úrokové marže. Podniky se proto začaly více orientovat na kapitálové trhy, které jim mohly pomoci 
realizovat podnikatelské záměry, ale zároveň se tím dostávaly pod tlak specifických požadavků: 
vzrostl význam zisku jakožto hlavního ukazatele pro podnik. To vedlo k prodeji méně rentabilních 
částí podniku a občas se asi nerealizovaly i některé investice. 
 
Je ale otázkou, zda si tímto způsobem ekonomika se silnějším příklonem ke kapitálovým trhům sama 
pod sebou nepodřezává větev. Jak nyní ukazuje studie banky Goldman Sachs, vliv kapitálových trhů 
na německé hospodářství sice stoupl, ale bankovní úvěry tak jako dřív tvoří největší podíl na 
podnikovém financování. Zároveň nadále zůstává i tržní kapitalizace podniků v Německu ve srovnání 
s jinými zeměmi „podprůměrná“.  Přitom vzrostl vliv kapitálových trhů, neboť i banky se ve větší 
míře podle nich řídí při poskytování svých úvěrů.  
 
Rostoucí význam kapitálových trhů se projevuje například na nárůstu podílu kapitálových příjmů na 
národním důchodu: z dřívějších necelých třiceti procent na nynějších cca 34 % - s nadále stoupajícím 
trendem. To lze podle studie stěží odvozovat od cyklického vývoje, nýbrž je to obrazem strukturální 
změny finančního systému. Trhy zvyšují tlak na ziskovost podniků.  
 
Autor studie zpochybňuje i tvrzení, že trhy podněcují podniky ke krátkozrakému chování, jak je často 
vytýkáno. Samozřejmě je vykonáván tlak na zvýšení efektivity. Ale v neprospěch investic či inovací to 
dlouho dělat nejde, to je i účastníkům kapitálového trhu jasné. Tady je úkolem vedení podniku, aby 
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bylo schopno toto vysvětlit i akcionářům. Otázkou ovšem zůstává, zdali systém není nasměrován tak, 
aby odměňoval rychlé úspěchy. Z tohoto hlediska je třeba zvažovat i otázku po smysluplnosti 
zpětných odkupů akcií.   
 
Pomocí dat o podnikových výdajích na výzkum a vývoj nelze každopádně potvrdit platnost tvrzení, že 
ekonomiky s větší orientací na kapitálové trhy jednají na krátkodobý a rychlý efekt. Od roku 1996 
silně vzrostly výdaje na výzkum – z tehdejších necelých 1,3 % HDP na nynějších cca 1,7 %. Také 
financování krize tzv. nové ekonomiky  - podle autora studie – konec konců svědčí o skutečnosti, že 
kapitálové trhy strukturálně nemyslí krátkodobě, nýbrž že roli hrají i dlouhodobější úvahy – i když to 
v tomto případě nevyšlo.  
 
Ale není právě toto důkazem tvrzení, že nepopiratelné přednosti kapitálových trhů (odvaha k rizikům, 
flexibilita, efektivita) je třeba vykupovat drahými omyly? Na každý pád byla cena za „úklidové práce“ 
vysoká, zaplacená nižším růstem, ztrátou pracovních míst a vysokými náklady na konsolidaci. Není 
také znovuoživení investic do výzkumu reflexní reakcí na silnou mezinárodní konkurenci a nedošlo by 
k němu i v ekonomice opírající se o banky?   
 
V zásadě je podle autora studie  třeba vycházet z toho, že ekonomika poháněná kapitálovými trhy je ze 
své podstaty více nakloněna  investicím do inovací a  tomu, aby využila všech možností, neboť 
nespoléhá na jistoty a při hledání nových výnosných investic prověří více investičních příležitostí. 
Tento typ ekonomiky je proto vhodný spíše pro vyspělé země, které musejí obhajovat svoje postavení 
v mezinárodní konkurenci a jsou na inovace více odkázány než například země rozvojové.  
 
Je také otázkou, zda uvedený vývoj znamená zároveň nárůst  celkové produktivity výrobních faktorů 
(Total Factor Productivity), tedy takového pokroku produktivity, který se opírá pouze o technické či 
procesní vynálezy a zlepšení. Takové důkazy nelze zatím uvést – to studie otevřeně uznává. Zatím je 
uvedený vývoj natolik nový, že se ve stávajících statistických datech nedá dokázat, že větší orientace 
německého hospodářství na kapitálové trhy s sebou přináší i vyšší úroveň produktivity.  
 
 
 
Christof Roche 
Bundesbank läuft Sturm gegen EU-Pläne 
Vorstandsmitglied Dr. h. c. Edgar Meister: Erwogene Änderung der Bankendirektive würde 
Stabilität im Banksektor gefährden 
Bundesbanka vyráží do boje proti plánům EU 
Člen představenstva Dr. h. c. Edgar Meister: zvažovaná změna bankovní direktivy by ohrozila 
stabilitu bankovního sektoru
Auszüge aus Presseartikeln, 7. September 2006, Nr. 38, S. 4. 
 
Německá spolková banka se brání proti důležitým bodům připravovaných evropských pravidel pro 
bankovní fúze (čl. 16 evropské směrnice o bankách). Podle názoru Edgara Meistera, zodpovídajícího 
v bankovní radě německé centrální banky za bankovní dozor, se Evropská unie může dostat do 
nebezpečí ohrožení stability svého bankovního systému v důsledku přílišného okleštění pravomocí 
národních orgánů pro bankovní dozor.  
 
Evropská komise připravila návrh zákona, který by písemně stanovil formalizované postupy a 
zkušební kritéria národních bankovních dohledů v případě nadnárodních fúzí v bankovním sektoru. 
V současnosti může bankovní dozor - podle článku 16 evropské směrnice o bankách – blokovat 
sloučení bank, pokud podle jeho názoru ohrožuje stabilitu finančního trhu v příslušné zemi (ohrožení 
„řádného a obezřetného řízení“ cílové společnosti). Další fakta, na základě kterých je možný výkon 
práva veta, evropská směrnice o bankách nepředpisuje.  V minulosti dozorčí orgány v Itálii a v Polsku 
po řadu měsíců blokovaly nadnárodní bankovní fúze (Banka Antonveneta/ABN Amro, 
Unicredit/HVB), přestože byly již předtím z hlediska pravidel volné soutěže Evropskou komisí 
povoleny. Evropská komise v tomto postupu spatřuje nepřípustné izolování domácích trhů. 
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Podle slov E. Meistera nicméně nemůže Evropská komise – kvůli negativním zkušenostem s fúzemi 
v Itálii a Polsku – postupovat podle zásady, že nelze důvěřovat žádnému národnímu dozoru a že je 
třeba omezit jeho pravomoci. Podle návrhu zákona EK by měly mít dozorčí orgány maximálně třicet 
pracovních dnů na prozkoumání dopadů fúze na stabilitu bankovního systému. Tato lhůta může být 
jednorázově prodloužena o deset dní, pokud dozorčí úřad potřebuje získat další informace. 
V Německu činí tato lhůta tři měsíce po úplném přijetí oznámení o připravované fúzi. Podle názoru 
Meistera je jistě rozumné, aby průběh fúze byl plynulý a rychlý. Tento odborník na bankovní dohled 
nicméně odmítá, aby bylo vyhodnocení případu za všech okolností omezeno nějakou pevnou lhůtou. 
Představme si například, že dochází k fúzi dvou bankovních institucí, které mají problémy 
s nemovitostmi. Jenom jejich ocenění během pouhých třiceti pracovních dní může být v celé Evropě 
velkým problémem. Úkol péče o stabilitu finančního trhu, který dozorčí orgán vykonává, by neměl být 
(obzvláště v případech obtížných a komplexních transakcí) řešen na úkor potřebné intenzity a doby 
přezkoumání. Bruselský návrh by byl pro nezávislý bankovní dozor přijatelný jen tehdy, pokud 
stanovení lhůty bude obsahovat „klauzuli o možném prodloužení lhůty, které by bylo přiměřené 
velikosti a komplexnosti každé jednotlivé fúze“. Bankovní dozor musí zjistit, zda nová, fúzí vzniklá 
bankovní instituce splňuje všechny předpoklady, které jsou kladeny na solidní banku a zda nehrozí 
v nejbližší budoucnosti nějaké problémy.  
 
Meister se kriticky vyjádřil i k představám komise, že lze prověřujícím orgánům předepsat předem 
daný zkušební katalog. Podle návrhu EK by se hlavní zkušební kritéria soustředila zejména na 
finanční solidnost nového institutu, reputaci banky na trhu, zkušenosti managementu a některá 
podezření z oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu.  
Podle Meistera je sice seznam kritérií formulován dosti vágně, ovšem na druhé straně ve složitějších 
případech může být rozsah zkoumaných kritérií nedostatečný a nemusí pokrývat  dostatečně všechny 
skutečnosti, které jsou pro dozor důležité. Pokud dojde k tomu, že je bankovnímu dozoru předepsán 
seznam kontrolních kritérií, která smí ověřovat, dochází k nebezpečnému omezení jeho suverenity. 
 
Pokud by Evropská komise trvala na koncepci pevně stanoveného seznamu zkoumaných kritérií, byl 
by bankovní dozor výrazně oslaben a otázky konkurence by nabyly rozhodující důležitosti. Stejně jako 
v případě pevně stanovených lhůt by ovšem bylo možno v návrhu EK zavést „všeobecnou klauzuli, 
která by orgánům dozoru poskytovala pro jejich činnost přiměřený prostor“.  
 
Kromě toho odmítá bankovní rada Bundesbanky i další opatření Evropské komise, totiž právo na 
přístup k informacím, které domácí kontrolní orgány získaly při prověřování fúzí, i pro evropské 
orgány, a to z důvodu možného porušení důvěrnosti bankovních informací. EK podle předlohy 
předpokládá, že díky možnosti kontrolovat činnost národních dozorčích orgánů získá přehled o tom, 
zda dodržují evropské předpisy o bankovních fúzích. Podle Meistera si lze těžko představit, že národní 
orgány bankovního dozoru by takovéto omezení svých kompetencí považovaly za rozumné. 
 
Návrh Evropské komise na přepracování článku 16 evropské směrnice o bankách, omezující vliv 
centrálních bank a dalších národních regulačních úřadů na přeshraniční bankovní fúze a   akvizice, 
bude po svém představení předložen ke schválení Evropskému parlamentu a vládám 25 členských 
zemí EU. Modifikace článku 16 je také vodítkem pro harmonizaci právní úpravy kompetencí 
národních dozorů v oblasti pojišťovnictví, zajištění a investičních firem. Také tam formuluje zákon 
hlavní úkol dozoru jako „zajištění stability finančního sektoru EU“, aniž by byl tento požadavek blíže 
upraven nebo obsahově specifikován. Podle Meistera by měl být budoucí model dozoru pro bankovní 
sektor přenositelný bez větších problémů na další oblasti finančního trhu.      
 
Zpracovala Ing. K. Gubová      
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