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Vážení čtenáři, 
 

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

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

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

 
V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: daňová správa v EU 

(vzájemná spolupráce), rozhodovací praxe ESD při zdaňování výnosů protiprávních 
ekonomických aktivit, nová evropská pravidla pro audit účetních závěrek, fiskální politika ČR 
v hodnocení mezinárodních organizací (z nového časopisu Scientia et Societas), konvergenční 
program ČR, rozpočtové náklady PGRLF, současné problémy oceňování podniků (Acta 
oeconomica pragensia). 

Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na články týkající se deseti let 
fungování statistických standardů MMF (SDDS), činnosti zprostředkovatele finančních 
produktů,  hodnocení Evropské centrální banky po 7 letech, světových burz (fúze, regulace), 
odkazu Miltona Friedmana, deregulace finančních trhů a schopnosti soutěže překvapovat, 
složení daně dědické a darovací (Německo), zdroje příjmu v globalizovaných ekonomikách 
z daňového hlediska, francouzské daňové legislativy v oblasti zamezení zneužívání daní, 
koexistence národních daňových systémů, trhu služeb v Evropě. 

V další části Informací Vám nabízíme překlady: Těžké loučení s německou markou, 
Jádrová inflace zavádí na falešnou stopu, Velkým problémem střední Evropy je ekonomika, 
ne politika.  
  
 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 

Matthias Söffing, Georg Seitz 
Das Abschmelzungsmodell bei der Erbschaftsteuer nach den Erbschaftsteuerreformentwürfen 
zur Unternehmensnachfolge : Verfassungswidrigkeit des versteckten Progressionsvorbehaltes 
Model postupného snižování daňového dluhu u daně dědické podle návrhů reformy daně 
dědické k podnikové posloupnosti : protiústavnost skryté výhrady daňové progresivity 
Finanz-Rundschau, 20. Oktober 2006, Jg. 88, Heft 20, S. 920-927 
V souvislosti se zákonem na zajištění podnikové posloupnosti byl v Německu podán návrh reformy 
zákona o dani dědické a darovací, který nově koncipuje zvýhodnění podnikového majetku. Pro 
zvýhodněný majetek je navrhován model postupného ubývání daňového dluhu (10 % po dobu deseti 
let), zatímco ostatní majetek podléhá ihned splatné dědické dani. Autoři rozebírají navrhovanou 
změnu, zejména z hlediska jejího souladu s ústavou. 3 schémata. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: 
Aufsätze [FR] 
 
Hartmut Söhn 
Abzugsfähigkeit von Altersvorsorgeaufwendungen als Werbungskosten oder Sonderausgaben? 
Odpočitatelnost výdajů na zaopatření ve stáří jako výdajů na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů, nebo jako zvláštních výdajů? 
Finanz-Rundschau, 20. Oktober 2006, Jg. 88, Heft 20, S. 905-913 
Autor rozebírá problematiku zdaňování nákladů na zaopatření ve stáří a příjmů ve stáří podle zákonné 
úpravy z 5.7.2004 (Alterseinkünftegesetz) se zaměřením na možnost kontroverzního výkladu jejich 
odpočitatelnosti. Podle nové úpravy § 10 odst. 3 věty 5 zákona o dani z příjmů jsou tyto náklady 
zařazeny jen pod omezeně odpočitatelné zvláštní výdaje a jiný výklad není možný.  Pozn. - Něm. res. - 
Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Arne Schnitger, Simon Rometzki 
Ausländische Umwandlungen und ihre Folgen bei inländischen Anteilseignern : Problemfelder 
vor und nach dem Entwurf des SEStEG 
Zahraniční podnikové transformace a jejich důsledky pro domácí vlastníky podílů : 
problematika před a po návrhu SEStEG 
Finanz-Rundschau, 5. Oktober 2006, Jg. 88, Heft 19, S. 845-856 
Autoři přehledně informují o daňových důsledcích podnikových transformací prováděných v zahraničí 
podle zahraniční právní úpravy pro domácí podniky v Německu. V této souvislosti je věnována 
pozornost též návrhu zákona o doprovodných daňových opatřeních k zavedení evropské společnosti a 
ke změně dalších daňových předpisů (Entwurf eines Gesetzes über die steuerlichen 
Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer 
steuerrechtlicher Vorschriften - SEStEG), vypracovanému Spolkovým ministerstvem financí.  Pozn. - 
Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Thomas Küffner, Oliver Zugmaier 
Auswirkungen der Umsatzsteuererhöhung auf Aufsichtrats- und Beiratsvergütungen 
Působení zvýšené DPH na odměny dozorčích rad a poradců 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 43, S. 2314-2316 
Činnost dozorčích rad v Německu podléhá dani z přidané hodnoty, odměny dozorčích rad a poradců 
za rok 2006 již mohou podléhat nové zvýšené sazbě ve výši 19 % (do konce roku 2006 platí 
16procentní sazba DPH). Výjimky pro čestné funkce. Zvláštní případy, příklady.  - Odkazy. Rubrika: 
Steuerrecht [B] 
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Franz Wassermeyer, Jens Schönfeld 
Die Besteuerung grenzüberschreitender Dividendenzahlungen nach dem neuen DBA-USA 
Zdanění přeshraničně vyplácených dividend podle nové smlouvy o dvojím zdanění mezi 
Německem a USA 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 37, S. 1970-1978 
Změny čl. 10 odst. 3 smlouvy o dvojím zdanění mezi Německem a USA (úprava poprvé obsahuje 
zákaz zdanění zdroje - jedná se o novou smluvní praxi USA vůči předním průmyslovým zemím); 
doplněno  příklady.  Problematika  výkladu  aplikace  úpravy  z hlediska  německých    podnikatelů. 
13 schémat. - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Anna Leisner-Egensperger 
Bewirtung: Repräsentation oder Werbung? : Abzugsfähigkeit in Deutschland und Österreich 
Pohoštění: reprezentace, nebo reklama? : odpočitatelnost v Německu a v Rakousku 
Finanz-Rundschau, 20. August 2006, Jg. 88, Heft 16, S. 705-714 
Autorka analyzuje otázku odpočitatelnosti nákladů na pohoštění v německém daňovém právu a 
provádí srovnání s rakouskou úpravou. Zkoumá podstatu a účel těchto nákladů, definuje pojem 
reprezentace a jeho význam pro daňové odpočty nákladů na pohoštění a zabývá se též bojem proti 
možnému zneužití.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Bill and Ben and Gordon : business taxation 
Bill, Ben a Gordon : zdanění podniků 
The Economist, November 11th 2006, vol. 381, no. 8503, p. 44, 47 
K otázce daňového zatížení podniků v Británii. Z mezinárodního porovnání vychází Británie docela 
dobře, ale firmy si stěžují i na stále větší složitost daňového systému. Diagr. 
 
Martin Kopecký 
Bývá kauce vždycky bez DPH? : spor o rezervační poplatek 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 43, s. 46-48 
Ke vžité praxi mezi stavebními firmami a developery, kdy se od budoucích vlastníků nebo nájemců 
místo  záloh  vybírají  kauce  nebo  jistoty  ve  formě  finančních  depozit  (z  hlediska  uplatnění daně 
z přidané hodnoty). U kaucí nebo jistot dosud převažoval názor, že nejde o úplatu za zdanitelné plnění, 
neboť zde není žádné přímé protiplnění, a proto se u kaucí daň neuplatňuje (ve stejném smyslu vydalo 
v roce 2005 stanovisko i Ministerstvo financí). Pochybnosti v případě propadných záloh (označených 
jako kauce), které ještě více posílil spor o rezervační poplatek na hotelové služby, který se nedávno 
dostal před Evropský soudní dvůr (případ C-277/05). Názor generálního advokáta, hrozba 
dodatečného doměření daně.  
 
Petr Taranda 
Co dělat, když je správní orgán nečinný? 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 10, s. 3-5 
K zákonu č. 230/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů. Zejména pak k novému ustanovení § 34c, které obsahuje prvky ochrany 
před nečinností správce daně. Podrobněji o tom, v čem spočívá nečinnost, kdy je správce daně vázán 
zákonnými lhůtami, zda musí správce daně dodržovat Listinu základních práv a svobod apod.  
 
Petr Gola 
Daňová soustava Nového Zélandu 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 10, s. 58-60 
Základní údaje (geografické i ekonomické) o Novém Zélandu. Daň z příjmů fyzických i právnických 
osob, DPH a spotřební daně, clo a ostatní daně. Podnikatelské prostředí. Tab. - Lit. 
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Danuše Nerudová 
Daňová správa v Evropské unii 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 10, s. 2-7 
Ke vzájemné spolupráci členských států Evropské unie v oblasti správy daní a potírání daňových 
úniků. Výměna informací, spolupráce v oblasti správy daně z přidané hodnoty, v oblasti správy 
spotřebních daní, v oblasti přímého zdanění a v oblasti vymáhání pohledávek. Program FISCALIS 
2007. 2 grafy, 1 schéma. 
 
Jan Široký 
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Francie 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 20, s. 22-23 
Daň ze zisku korporací (odpisy, ztráty, sazby), příspěvky na sociální pojištění, daň z přidané hodnoty 
(sazby, osoby podléhající dani), osobní důchodová daň. Tab. Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Jan Široký 
Daňové aspekty podnikání v zemích EU: Řecko a Kypr 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 19, s. 25-27 
Stručně o řecké firemní dani, dani z nemovitostí a dani z přidané hodnoty. Kypr jako tzv. "měkký" 
daňový ráj (daň ze zisku firem, DPH).  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Eva Sedláková 
Dary z hlediska daně z příjmů. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2006, č. 21, s. 25-30 
Darovací smlouva, potvrzení příjemce daru, daňová účinnost darů. Dary invalidním a postiženým 
osobám   z hlediska  zákona  o  daních  z  příjmů.  Doplněno  příklady.   Rubrika:  12  -  Daň  z příjmů, 
 s. 813-818 
 
D. V. Vinnitskiy 
The development of a group taxation regime in Russian tax law 
Vývoj režimu zdanění skupiny v ruském daňovém právu 
European taxation, November 2006, Vol. 46, No. 11, p. 546-550 
Úvahy nad současným stavem vývoje zdanění skupin v Rusku. Možnost pravděpodobných změn, 
které se mají ve vztahu k tomuto problému v ruské daňové legislativě provést.  Vysvětl. - Odkazy. 
Rubrika: What's going on in... : Russia 
 
Václav Benda 
DPH u přepravních služeb. (2. část) 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 19, s. 20-22 
V této části příspěvku o přepravě zboží spojené s dovozem a vývozem (doplněno dvěma příklady), 
dále o přepravě osob mezi členskými státy a třetími zeměmi.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Václav Benda 
DPH ve sdružení bez právní subjektivity 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 20, s. 6-12 
V příspěvku jsou objasněna (s využitím příkladů) základní pravidla pro uplatňování DPH subjekty, 
které spolu uzavřely smlouvu o sdružení. Registrace plátců ve sdružení, uplatňování daně ve sdružení 
(odpočet daně, daň na výstupu, vedení daňové evidence aj.), vypořádání daně při rozpuštění sdružení, 
vystoupení nebo vyloučení účastníka.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Dana Trezziová 
E-daňová správa 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 10, s. 29-30 
K otázkám budování moderní efektivní daňové správy, zvláště pak k rozvoji elektronické komunikace 
ve vztahu k daňové veřejnosti. Daňový portál, první služba daňového portálu - nahlížení do osobního 
daňového účtu, další služby od r. 2007. 3 obr. 
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Alexander v. Wedelstädt 
Endlich eine allgemeine gesetztliche Regelung zur verbindlichen Auskunft 
Konečně všeobecná zákonná úprava k závazné informaci 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 44, S. 2368-2369 
Průvodní zákon reformy federalismu z 5.9.2006 poprvé přináší v § 89 odst. 2 Poplatkového řádu 
všeobecnou zákonnou úpravu povinnosti závazné informace k daním poskytované finančním úřadem. 
Informační kompetence finančního úřadu (nevztahuje se ani na finanční ředitelství, ani na ministerstvo 
financí).  - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Walter Drenseck ... [et al.] 
Die Entwicklung der Lohnsteuerrechtsprechung im vergangenen Jahrzehnt 
Vývoj judikatury k dani ze mzdy v uplynulém desetiletí 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 39, Beilage Nr. 6 (71 S.) 
Daň  ze  mzdy  v  Německu, příspěvky k judikatuře: právní ochrana v daňových záležitostech - příjmy 
z nesamostatné činnosti a výběr daně ze mzdy, odpis nákladů na domácí pracovnu dle pozměňovacího 
daňového zákona pro rok 2007 atd.  - Odkazy. 
 
Dana Trezziová 
Expertní skupina pro otázky zdanění příjmů a majetku 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 10, s. 21-23 
Informace o vzniku a činnosti expertní skupiny pro otázky zdanění příjmů a majetku, kterou ustanovil 
bývalý  ministr  financí  B. Sobotka  se  snahou  "pozitivně  uzavřít  dlouhodobě  probíhající diskuse" 
o vhodnosti reformy systému přímých daní. Přehled členů expertní skupiny, podrobněji o výstupním 
materiálu skupiny, posouzení práce a přínosu expertní skupiny.  
 
Tobias Freudenberg 
Fiskus macht Druck bei Firmenwagen 
Fiskál tlačí na zdanění firemních vozů 
Handelsblatt, 18.10.2006, Nr. 201, S. 22 
Úpravy v daňovém režimu využívání firemních vozů pro soukromé účely. Změny v uplatnění paušálu, 
resp.  pravidla   jednoho  procenta  (zvyšuje  se   povinné  procento  využití  vozu  pro  firemní   účely 
z dřívějších 10 na 50 %). Klauzule Escape. Výhodné uplatnění kilometrového paušálu v případě 
soukromého vozidla, doklady, jízdní deník.  
 
Bruno Gouthiere 
French anti-abuse international tax legislation : recent developments 
Francouzská legislativa ke zneužívání mezinárodních daní : poslední vývoj 
European taxation, November 2006, Vol. 46, No. 11, p. 514-521 
Úvahy nad všemi aspekty francouzské daňové legislativy zaměřené na zamezení zneužívání daně. 
Právní normy byly nedávno doplněny a přiblížily se více standardům OECD, zvýšila se i kompatibilita 
s daňovými smlouvami a právem ES.  Vysvětl. - Odkazy. Rubrika: Articles [ET] 
 
Christian Laschet, Thorsten Kontny 
Haushaltsnahe Dienstleistungen für Wohnungseigentümergemeinschaften 
Vlastními silami prováděné služby pro společenství vlastníků bytových jednotek 
Finanz-Rundschau, 5. November 2006, Jg. 88, Heft 21, S. 967-971 
Příspěvek analyzuje možnost daňového zvýhodnění v případě služeb pro družstvo vlastníků bytových 
jednotek  prováděných  vlastními  silami  členů družstva. Vychází  ze  zákonné  úpravy (§ 35a   odst. 2 
zákona o dani z příjmů podle 2. zákona o moderních službách na trhu práce - 2. Gesetz für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt), příp. z přípisu Spolkového ministerstva financí z 1.11.2004, a 
vysvětluje systematicky tuto problematiku.  Pozn. - Lit. Rubrika: Diskussionsbeitrag [FR] 
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Till Fock 
Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital im Umsatzsteuerrecht 
Investiční akciová společnost s proměnlivým kapitálem v právní úpravě daně z obratu 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. Oktober 2006, Jg. 55, Heft 10, S. 558-569 
Příspěvek se zabývá problematikou daně z obratu u investiční akciové společnosti s proměnlivým 
kapitálem (jde o novou právní formu pro německé investiční fondy). Vysvětluje sporné otázky spojené 
s faktem, že německé právo daně z obratu je poprvé konfrontováno s koncepcí právně způsobilého, 
sama sebe spravujícího investičního fondu, ve kterém jsou investoři i společníky a nestojí v žádném 
smluvním vztahu ke kapitálové investiční společnosti.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Pavel Varvařovský 
K rozsahu soudního přezkumu rozhodnutí správce daně 
Daňový expert, 2006, roč. 2, č. 5, s. 17-19 
K nálezu Ústavního soudu ze dne 16. března 2006 sp. zn. IV. ÚS 49/04, jehož zkrácenou verzi autor 
předkládá. Dále  uvádí,  že  Ústavní  soud  tak  dostal  opět  možnost  vyjádřit  se k otázce, která bývá 
v daňovém řízení dosti frekventovaná, tj. která z četných rozhodnutí správce daně vůči daňovým 
subjektům jsou vyňata z přezkumné činnosti správních soudů. V posuzované věci šlo o odpověď na 
otázku, zda konkrétní rozhodnutí stojí na "absolutní volné úvaze" správního orgánu (a tedy zásadně 
předmětem soudního přezkumu být nemůže). Autor upozorňuje, že nález je navíc pozoruhodný tím, že 
se ve svých závěrech dosti podstatně rozešel s názorem Nejvyššího správního soudu.  
 
Nataša Randlová, Barbora Suchá 
Kdo nelení, ten odvádí : pracovněprávní náklady 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 44, s. 44-45 
Přehled výše daní a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění v zemích Visegrádské čtyřky. Tab. 
 
Teresa Famulska 
Money capital incomes - taxation related issues in Poland 
K otázkám zdaňování příjmů z peněžního kapitálu v Polsku 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 4, s. 488-493 
Příspěvek rozebírá problematiku příjmů (výnosů) z peněžního kapitálu a jejich zdanění v Polsku. 
Sleduje formy příjmů z peněžního kapitálu, zdaňování příjmů z podílových investic (dividendy, podíly 
na zisku aj.) a zdanění úrokových příjmů. Ukazuje, že novým trendem je úsilí o odstranění preference 
fiskálního  hlediska  a  o  zdůraznění  stimulační  funkce daní, zejména pokud jde o stimulaci spoření. 
3 tab. Pozn. - Slov. res. - Lit. Rubrika: Prehľady, konzultácie 
 
Dana Trezziová 
Názory expertní skupiny ministra financí na zdanění příjmů a majetku 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 10, s. 16-17 
Stručná informace o výstupním materiálu expertní skupiny pro otázky nové koncepce zdanění příjmů 
a majetku, který přináší řadu zcela nových návrhů a významných změn stávajícího stavu ve zmíněné 
oblasti. Jednotlivé okruhy témat, které byly předmětem diskusí členů expertní skupiny - problematika 
vymezení základu daně z příjmů, speciální aspekty zdaňování právnických osob, zdaňování fyzických 
osob a zdaňování majetku.  
 
Uwe Albert 
Neue Pauschalierungsmöglichkeit bei Sachbezügen für die Lohn- und Einkommensteuer durch 
das Jahressteuergesetz 2007 
Nové možnosti paušalizování u naturálních požitků pro účely daně ze mzdy a daně z příjmů na 
základě daňového zákona 2007 
Finanz-Rundschau, 20. Oktober 2006, Jg. 88, Heft 20, S. 913-920 
Návrh daňového zákona 2007 obsahuje novou úpravu paušalizování v § 37b zákona o dani z příjmů 
pro naturální plnění. Příspěvek zkoumá důvody plánované zákonné změny a hodnotí její přednosti i 
nedostatky.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
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Pavel Kyselák 
Nová smlouva s Ázerbájdžánem 
Daně a právo v praxi, 2006, roč. 11, č. 10, s. 49-53 
Podrobná informace o smlouvě o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru 
daní z příjmů a majetku mezi ČR a Ázerbájdžánem, která vstoupila v platnost dne 16. června 2006. 
Struktura smlouvy. Komentáře k některým článkům smlouvy, které se týkají např. stálé provozovny, 
sdružených podniků, dividend, příjmů z úroků, licenčních poplatků, zákazu diskriminace apod.  
 
Walter Niermann 
Pauschalierung der Einkommensteuer auf Sachzuwendungen ab 2007 
Paušalizace daně z příjmů u věcných plnění od roku 2007 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 43, S. 2307-2310 
Paušalizace daně z příjmů v Německu; nový paragraf 37b zákona o dani z příjmů umožňuje plátci 
daně (zaměstnavatel) zdanit a odvést paušální daň z věcného plnění poskytnutého zaměstnanci či 
nezaměstnanci (např. zákazník) sazbou ve výši 45 %. Vyměřovací základ paušalizace a výše daňové 
sazby, jednotný výkon paušalizace, ohlášení a odvádění paušální daně z příjmů.  - Odkazy. Rubrika: 
Steuerrecht [B] 
 
Tigran Mkrtchyan 
Podvodům odzvoněno? : evropský zatýkací rozkaz se vztahuje i na daňové delikty 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 43, s. 48 
Stručná informace o tom, že na základě eurozatykače mohou být do jiného členského státu EU 
předány také osoby stíhané, resp. odsouzené i za méně závažné trestné činy, včetně daňových.  
 
Georg Crezelius 
Privilegierung von Produktivvermögen im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht : zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Erleichterung der Unternehmensnachfolge 
Upřednostnění  produktivního  majetku  v právu  daně  dědické  a  darovací : k návrhu zákona 
k usnadnění podnikového následnictví 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 42, S. 2252-2256 
Německá vláda má v plánu úplně zrušit daň dědickou v případě podnikového majetku (kvůli 
zabezpečení posloupnosti v podniku, která je zárukou pracovních míst, podílí se na růstu, podporuje 
zachování profesní i sociální funkce), přiblíženy jsou problémy vyplývající z návrhu zákona. 10leté 
progresivní snižování daně, daňově zvýhodněný a nezvýhodněný majetek, produktivní a neproduktivní 
majetek, zachování zaměstnaneckých poměrů po období 10 let atd.  - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht 
[B] 
 
Eva Sedláková 
Příjmy a výdaje na pojištění z hlediska daně z příjmů. [Zač.] 
Účetnictví, 2006, č. 10, s. 47-54 
K možnosti zahrnout do daňových výdajů výdaje spojené s pojištěním majetku, zdraví, odpovědnosti 
za škodu apod. - dle zákona o daních z příjmů. V této části k problematice pojištění majetku a 
sociálního a zdravotního pojištění. Doplněno příklady (formou dotazů a odpovědí).  
 
Martin Kemper 
Qualifizierung der Umsatzsteuerhinterziehung und ihre systematische Bekämpfung 
Kvalifikování daňového úniku u daně z obratu a jeho systematické potírání 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. Oktober 2006, Jg. 55, Heft 10, S. 569-577 
Autor dokládá, že daňový únik u daně z obratu nemá jen formu řetězových obchodních transakcí, 
nýbrž vykazuje řadu dalších způsobů provádění se stejně závažnými důsledky pro rozpočtové příjmy. 
Zaměřuje se přitom na možnost je systémově znemožnit a na přístup k tomuto problému v nových 
návrzích daňových reforem v Německu. 1 schéma. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: 
Diskussionsbeitrag [UR] 
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A. B. Zolotareva 
Razgraničenije praktiki nalogovoj optimizacii i uklonenija ot nalogoobloženija 
Rozlišování postupů daňové optimalizace a vyhýbání se placení daní 
Finansy, 2006, no. 8, s. 19-22 
Dva hlavní přístupy k rozlišení daňové optimalizace a vyhýbání se placení daní (princip "co není 
zakázáno, je povoleno" a koncepce "zneužití práva"), možné způsoby boje s vyhýbáním se placení 
daní. Příspěvek vychází z mezinárodních zkušeností a z ruské praxe.  
 
Klaus Tipke 
Rechtsschutz gegen Privilegien Dritter : Veranschaulicht an den Beispielen der Sonntags- und 
Nachtarbeitszuschläge sowie der Abgeordneten-Kostenpauschale 
Právní ochrana proti privilegiím třetích osob : názorně vysvětleno na příkladech příplatků za 
práci v neděli a v noci, jakož i paušálů na náklady poslanců 
Finanz-Rundschau, 5. November 2006, Jg. 88, Heft 21, S. 949-958 
Autor se zabývá problematikou právní ochrany proti neoprávněnému daňovému zvýhodňování třetích 
osob. Na konkrétních příkladech ukazuje, že ani příplatky za práci v neděli a v noci, ani náklady 
poslanců bez návaznosti na skutečně vykázané výdaje neospravedlňují k osvobození od daně. Podle 
názoru autora by neprivilegované osoby měly mít možnost se bránit proti neoprávněným nárokům 
třetích osob soudní cestou.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Petr Ševčík 
Rozhodovací praxe Evropského soudního dvora při zdaňování výnosů z protiprávních 
ekonomických aktivit 
Daňový expert, 2006, roč. 2, č. 5, s. 4-10 
K rozhodnutím ESD, které se týkají zdanění protiprávních ekonomických aktivit, a k některým 
zajímavým závěrům generálních advokátů prezentovaným ve stanoviscích k těmto rozhodnutím. Dále 
pak  k obvyklému    postupu  finanční  správy  při  aplikaci  zákona  o  daních  z   příjmů   ve   vztahu 
k protiprávním aktivitám a ve vazbě na rozhodovací činnost Nejvyššího správního soudu. Podrobně 
např.  k souvisejícím případům C-240/81,  C-294/82  Senta  Einberger I a II, ke spojeným případům 
C-289/86 Happy Family a C-269/86 Mol, k případu C-158/98 Coffeeshop Siberie apod.  
 
Jana Vítková 
Sankce v daňovém řízení 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2006, č. 21 
Na četných příkladech je objasněna např. problematika příslušenství daně, uložení sankce, uložení a 
vymáhání pokut, blokového řízení, zvýšení daně, prominutí penále apod. Změny od 1. ledna 2007.  
Rubrika: 9 - Správa daní a poplatků, cla, s. 1-20 
 
Christian Ramthun, Christof Schürmann 
Schärfste Waffe 
Zbraní nejostřejší je paragraf 90 Poplatkového řádu 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 35, S. 32-34 
Podnikové daně v Německu, korporační daň. Úmysl zdanit úroky z cizího kapitálu, licence a nájmy je 
podpořen přesvědčením německého ministra financí, že podnikatelé převádějí do zahraničí svůj zisk 
(odhadovaný na 65 miliard eur) - aby tam ušetřili na daních. Graf, 4 schémata. 
 
Eric C. C. M. Kemmeren 
Source of income in globalizing economies : overview of the issues and a plea for an origin-based 
approach 
Zdroj příjmu v globalizovaných ekonomikách : přehled problémů a obhajoba přístupu podle 
původu 
Bulletin for international taxation, November 2006, Vol. 60, No. 11, p. 430-452 
Článek nabízí souhrnný přehled problému: rozebírá se, zda tradiční chápání zdroje pro účel daní je 
stále vhodné, či zda je nutno pro 21. století stanovit nové zásady pro stanovení zdroje. 2 schémata. - 
Odkazy. Rubrika: Articles [BfIT] 
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Heribert M. Anzinger 
Steuerbefreiung der FIFA anlässlich der Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland durch 
Ministererlass - demokratisch legitimiert und volkswirtschaftlich zweckmäßig? 
Daňové   osvobození   Mezinárodní   fotbalové  federace  FIFA  u  příležitosti  mistrovství    světa 
v kopané v roce 2006 v Německu na základě ministerského výnosu - je legitimní z hlediska 
demokracie a má národohospodářské oprávnění? 
Finanz-Rundschau, 5. Oktober 2006, Jg. 88, Heft 19, S. 857-869 
Autor dokládá, že osvobození od daní, které na základě výnosu nejvyšších zemských finančních 
orgánů bylo uděleno fotbalové asociaci FIFA v rámci mistrovství světa v kopané v Německu v roce 
2006, bylo protiprávní, neboť základ pro zmocnění podle § 50 odst. 7 zákona o dani z příjmů je 
nejasný. Dokládá, že o takovéto záležitosti by měl rozhodovat parlament.  Pozn. - Něm. res. - Lit. 
Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Donata Riedel 
Das Steuerrecht wird für Unternehmen deutlich verschärft 
Výrazné zpřísnění daňového práva pro podniky 
Handelsblatt, 10./11./12.11.2006, Nr. 218, S. 4 
Rekapitulace změn a úprav v daňové oblasti, které pro podniky vyplývají z daňového zákona pro rok 
2007 (např. možnost výběru poplatku finančním úřadem za podání právně závazných informací) a ze 
zákona o fúzích "Sesteg".  
 
Werner Widmann 
Systembezogene Änderung bei der Umsatzbesteuerung "Reverse-Charge-Verfahren" 
Systémová změna u zdanění daní z obratu metodou "reverse-charge" 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. November 2006, Jg. 55, Heft 11, S. 624-627 
Autor se zabývá problematikou přesunu místa plnění DPH ze sídla poskytovatele služby do sídla 
příjemce služby (mechanismus reverse-charge) z hlediska systémového a zvažuje možnost zabránit 
výpadkům daňových příjmů v Německu v důsledku daňových úniků. Dále sleduje dosavadní vývoj 
snah o brzké zavedení možnosti opce mechanismu reverse-charge do 6. směrnice EU.  Pozn. - Něm. 
res. - Lit. Rubrika: Diskussionsbeitrag [UR] 
 
Sjoerd Douma 
The three Ds of direct tax jurisdiction: disparity, discrimination and double taxation 
Tři "d" jurisdikce přímé daně: disparita, diskriminace a dvojí zdanění 
European taxation, November 2006, Vol. 46, No. 11, p. 522-533 
Nejprve úvahy nad důsledky koexistence národních daňových systémů, včetně existence disparit mezi 
jurisdikcemi. Fakt, že členské státy EU mohou řešit vznikající situace plně v rámci své vlastní soudní 
pravomoci, na rozdíl od těch, které jsou částečně v rámci a částečně mimo jejich soudní pravomoci. 
Poté analýza, do jaké míry zásady Společenství o nediskriminaci a nebránění omezují překážky 
vyplývající ze skutečnosti, že v různých jurisdikcích jsou aplikována různá pravidla atd.  Vysvětl. - 
Odkazy. Rubrika: Articles [ET] 
 
Rolf Michels, Thomas Ketteler-Eising 
Umsatzsteuerliche Regelungen für medizinische Analysen und Abgrenzung zwischen § 4 Nr. 14 
UStG und § 4 Nr. 16 UStG : Auswirkungen des EuGH-Urteils in der Rechtssache L. u. P. GmbH 
Ustanovení týkající  se daně z obratu u lékařských laboratorních vyšetření a vymezení mezi § 4 
č. 14 zákona o dani z obratu a § 4 č. 16 tohoto zákona : dopady rozhodnutí Evropského soudního 
dvora v právním sporu L. u. P. GmbH 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. November 2006, Jg. 55, Heft 11, S. 619-623 
Příspěvek se zabývá problematikou osvobození lékařských výkonů od daně z obratu, se zaměřením na 
výkony spojené s laboratorním vyšetřením prováděným laboratorními lékaři, klinickými chemiky 
nebo soukromými laboratorními zařízeními. Zvažuje, do jaké míry lze tyto výkony považovat za 
lékařské ošetření osvobozené od daně z obratu. Předkládá též rozhodnutí Evropského soudního dvora 
ohledně  slučitelnosti  předpokladů  pro  osvobození  od  daně  z  obratu podle § 4 č. 16 zákona o dani 
z obratu s 6. směrnicí Evropské unie.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
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David Hummel 
Umsatzsteuerrechtliche Behandlung einer Wertminderungsentschädigung 
Daň z obratu v případě odškodnění za znehodnocení či snížení hodnoty při pronájmu 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. November 2006, Jg. 55, Heft 11, S. 614-619 
Autor analyzuje oprávněnost daňového zatížení daní z obratu v případech odškodnění za 
znehodnocení (snížení hodnoty) objektu leasingové smlouvy. Na konkrétním případě nákladů na 
opravu poškozeného pronajatého automobilu vysvětluje problém z hlediska daňové teorie a vyjadřuje 
se  též k rozsudku  Spolkového soudního dvora z 1.3.2000 a k přípisu Spolkového ministerstva financí 
z 20.2.2006.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatňování daně z přidané hodnoty u elektroodpadu 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 19, s. 14-16 
Stručně k problematice likvidace elektroodpadu z pohledu daně z přidané hodnoty.  Rubrika: Daně, 
dávky, poplatky 
 
Rüdiger Philipowski 
Vermittlung von Finanzprodukten : führt eine umfassende Information und Beratung der 
Kunden zum Verlust der Steuerfreiheit? 
Zprostředkování finančních produktů : vede obsáhlé informování klientů a poradenství ke 
ztrátě osvobození od daní? 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. Oktober 2006, Jg. 55, Heft 10, S. 553-557 
Autor analyzuje činnost zprostředkovatele finančních produktů a hledá odpověď na otázku, zda 
obsáhlost a závažnost zprostředkovatelské činnosti pro běžné modely podnikání neznamená ztrátu 
nároku na osvobození od daně z obratu. Podrobně analyzuje pojem "poradenství", včetně srovnání 
výkladu v německé, francouzské a anglické jazykové verzi, a potvrzuje svoje závěry i pojetím výkladu 
ve vybraných rozhodnutích na úrovni EU.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Josef Šrotýř 
Vybrané otázky k daňovému řízení 
Daně a finance, 2006, roč. 14, č. 10, s. 5-8 
K promlčení práva vymáhat daňové nedoplatky zajištěné zástavním právem a k vymáhání daňového 
penále a pohledávek po ukončení konkurzního řízení.  
 
Helmut Steuer 
Wenn Schwedens Zöllner Schnaps beschlagnahmen 
Když švédští celníci zabavují pálenku 
Handelsblatt, 15.11.2006, Nr. 221, S. 7 
Obcházení vysokých daní z alkoholu ve Švédsku; požadavek státního monopolu prodeje alkoholu 
(Systembolaget) na snížení daně z alkoholu.  K problematice i další článek na s. 7 (otázka 
nezdaňované koupě alkoholu a cigaret přes internet). 
 
Zdeněk Kuneš 
Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území ES v třístranném obchodu 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 20, s. 20-21 
Třístranný obchod z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty. Příklad správného postupu 
(prodávající, kupující a prostřední osoba, uvádění do daňového přiznání). 2 schémata. Rubrika: Daně, 
dávky, poplatky 
 
Daniel Lehmann, Oliver Treptow 
Zusammensetzung und Diskrepanz der Erbschaft- und Schenkungsteuer 2002 
Složení a diskrepance daně dědické a darovací 2002 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 9, S. 952-973 
Autoři  vycházejí  ze  statistických  dat  Spolkového  statistického  úřadu  o  dani  dědické  a darovací 
v Německu v roce 2002 (Scientific-Use-Fille zur Erbschaft- und Schenkungsteuer 2002). Z této 
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databáze zjišťují další důležité informace, např. o dědictví podléhajícím zdanění, o hodnotě 
pozůstalosti,   druhu   zděděného  majetku,  o  příbuzenských   vztazích,   nezdaněné   částce   dědictví, 
o daňových sazbách atd. Pomocí regionálního členění je možné i oddělené zkoumání pro západní a 
východní část Německa. 24 tab., 9 diagramů. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Gastbeitrag 
 
Václav Benda 
Zvláštní režim DPH u cestovní služby 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 19, s. 8-14 
K podstatě zvláštního režimu uplatňování DPH u cestovní služby (zdanění přirážky poskytovatele 
cestovní služby za podmínek stanovených v § 89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů). V úvodu k základním principům uplatnění zvláštního režimu, v dalším 
textu je na příkladech uveden postup při uplatnění daně jak v tuzemském, tak i zahraničním cestovním 
ruchu. Na závěr k případu, kdy není plátce, který poskytuje cestovní službu, povinen použít zvláštní 
režim (ilustrováno na příkladu).  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 12/2006  
Prodej osobního automobilu s nadlimitní vstupní cenou. Daňová kontrola a její účel. Práva a 
povinnosti  při  daňové  kontrole. Životní  pojištění  z  hlediska daně z příjmů. Důkazní řízení. Otázky 
z  praxe k dani  z  příjmů. Přeprava  zboží  mezi  členskými  státy.  Zjednodušený  daňový  doklad na 
200 000 Kč. Otázky z praxe k DPH.  
 
 
Daňové a účetní poradenství 
 
č. 45-46/2006  
Vymáhání daňových nedoplatků. Podávání řádných a mimořádných opravných prostředků. Benefity 
jsou v prosperujících firmách standardem. Proč podnikají ze zahraničí. MF chce zavést povinné 
elektronické přiznání.  
 
č. 47-48/2006  
K ocenění pozemků. Nemoc a náhrada mzdy. Platební morálka v Evropě. Nákup ojetiny v cizině a 
DPH. Ochrana soukromí zaměstnance. Pohled do černé kroniky aneb z příběhů kontrolních. Daně: co 
vyděláme a co skutečně dostaneme? 
 
 
Daňový TIP 
 
č. 23/2006  
Ukončení kalendářního roku u plátce DPH. Vzájemný zápočet faktur. Nedoložený daňový doklad za 
platbu mýtného. 
 
č. 24/2006  
Opravy chybně stanoveného základu daně z přidané hodnoty. Paušální daň v roce 2006. Daňové 
přiznání u starobního důchodce. Dohoda o pracovní činnosti podle nového ZP. Cestovní náhrady při 
jednodenní pracovní cestě na Slovensko.  
 
 
 
 
 
 

 13



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                        Informace odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Družstevnictví 

Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz - 
GenG) : vom 16. Oktober 2006 
Zákon o výdělečných a hospodářských družstvech - družstevní zákon : z 16. října 2006 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 20. Oktober 2006, Nr. 47, S. 2230-2259 
Znění  novely  zákona  o výdělečných a hospodářských družstvech (družstevního zákona) v Německu 
z 16. října 2006. Zohledňuje např. změny  zákonných  předpisů  souvisejících  s článkem  20   zákona 
o zavedení Evropské družstevní společnosti (Evropského družstva).  
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

Josef Šíma 
Bojovník až do konce života : Milton Friedman 
Euro, 2006, č. 48, s. 84-85 
V souvislosti s úmrtím Miltona Friedmana (16. listopadu 2006) autor rekapituluje myšlenkový odkaz 
tohoto amerického ekonoma, nejvýznamnějšího představitele tzv. chicagského monetarismu, 
zásadního odpůrce socialismu a silného státu. Uvádí i některé příklady netradičních a stále aktuálních 
Friedmanových přístupů týkajících se vyrovnaného rozpočtu, proniknutí trhu i do vzdělání a 
zdravotnictví, centrálního bankovnictví aj.  Rubrika: Události : Ekonomika 
 
Josef Šíma 
Carl Menger a Bruno Leoni - velikáni ekonomie a práva 
Acta oeconomica pragensia, 2006, roč. 14, č. 2, s. 8-15 
Příspěvek vysvětluje, proč se má zařadit mezi otce-zakladatele ekonomie a práva též Carl Menger a 
proč mezi jeho významné pokračovatele patří nejen F. A. Hayek, ale též italský právní teoretik Bruno 
Leoni. Dokládá, že alternativní přístupy k ekonomii a právu mohou poskytnout lepší porozumění mezi 
ekonomickou a právní vědou.  Pozn. -- Viz též další příspěvky monotematické části tohoto čísla 
časopisu věnované ekonomii a právu. - Čes. a angl. res. - Lit. Rubrika: Ekonomie a právo 
 
Eva Klvačová 
Dobývání renty jako dominantní vlastnost současné globalizované ekonomiky 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 1, s. 7-23 
Objasnění pojmu dobývání renty (rent-seeking), souvislosti mezi fenoménem dobývání renty a rolí 
státu v ekonomice, globální rozměr problému dobývání renty.  - Angl. abstrakt - 12 lit. 
 
Miloš Pick 
Hospodářská a sociální výkonnost modelů evropského sociálního státu v soutěži s USA : 
příspěvek k evropské diskusi o sociálním státu 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 5, s. 691-708 
Historický úspěch sociálního státu (poválečný evropský sociální model, neoliberální model USA, 
výsledky soutěže obou modelů). Ohrožení sociálního modelu (vnější a vnitřní příčiny, krize sociálního 
modelu). Znalostně sociální model nebo zánik sociálního státu v EU (soupeření různých modelů v EU 
a jeho výsledky). 6 tab., 2 grafy. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
Samuel Brittan 
Iconoclastic economist who put freedom first : Milton Friedman 
Obrazoborecký ekonom, pro nějž byla svoboda na prvním místě : Milton Friedman 
Financial Times, 17.11.2006, no. 36233, p. 11 
Věnováno odkazu významného ekonoma, obhájce ekonomické a osobní svobody, nositele Nobelovy 
ceny Miltona Friedmana.  
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Antonie Doležalová 
Národní nebo individuální zájem: případ prvorepublikového Československa 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 5, s. 661-678 
Předkládaná studie je součástí výzkumu nacionalismu v ekonomických vztazích (jeho dlouhodobým 
záměrem je určit, jaké bylo - pod zorným úhlem nacionalismu - nasměrování hospodářské politiky 
Československa po roce 1918, 1945 a 1989). Vymezení pojmu "hospodářský nacionalismus", tři 
roviny projevů nacionalismu v ekonomických vztazích (exkurz do fiskální politiky, do procesu 
nostrifikace, do vládních jednání), nacionalismus jako program.  - Angl. abstrakt - Lit. 
 
P. Devidson ; perevod s anglijskogo I. Boldyreva 
Postkejnsianskaja škola v makroekonomičeskoj teorii 
Postkeynesovská škola v makroekonomické teorii 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 8, s. 82-101 
Postkeynesovská ekonomická teorie; princip efektivní poptávky a jeho význam; taxonomie; změny 
relativních cen; investice, likvidita a odmítnutí neutrality peněz; informace, rozhodování a nejistota.  
Vysvětl. - Angl. res. - Odkazy. 
 
Michał Konopczyński 
Skuteczność polityki fiskalnej w unii gospodarczej i walutowej 
Efektivnost fiskální politiky v hospodářské a měnové unii 
Ekonomista, 2006, nr 5, s. 619-646 
Je rozebírána účinnost fiskální politiky malých ekonomik, které jsou členy hospodářské a měnové 
unie.  Výzkum  je založen na jednoduchém statickém a na dynamickém makroekonomickém modelu, 
z nichž vychází, že fiskální politika by mohla vykazovat vysokou efektivitu z krátkodobého hlediska, 
ale  s  časem výhody mizí nebo dokonce může dojít k nežádoucím výsledkům. Tato hypotéza vychází 
z použití dynamické numerické simulace fiskálního impulsu. Vynikající krátkodobá efektivita fiskální 
politiky plyne z toho, že hospodářského oživení dané země je dosaženo částečně na úkor ostatních 
zemí měnové unie. Vzhledem k tomu, že politici jsou vesměs vedeni při rozhodování krátkodobými 
cíli a výhodami, hrozí, že mohou vykonstruovat situaci, kdy snížení rozpočtových příjmů není 
doprovázeno  odpovídajícím   snížením    výdajů. Proto  je  nezbytné   zavedení   fiskálních   omezení 
v souladu s Paktem stability a růstu, bez ohledu na případné politické obtíže, které tím mohou 
vzniknout. Tab., 13 grafů, vzorce. - Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
 
Eugeniusz Najlepszy 
Teorie bilansu płatniczego a mechanizmy dostosowawcze 
Teorie platební bilance a adaptační mechanismy 
Ekonomista, 2006, nr 5, s. 598-617 
Autor rozebírá tři klasické školy zabývající se mechanismem rovnováhy platební bilance a 
adaptačního procesu. Tradiční teorie jsou ve své podstatě statické a nedotýkají se otázky, jak vytvořit 
podmínky  k urychlení   hospodářského  růstu    země. Většina  diskusí  k  tématu  platebních   bilancí 
v průmyslových a v rozvojových zemích je nejčastěji zaměřena na vysvětlení, do jaké míry mohou 
platební problémy omezit hospodářský růst. Vzniká nebezpečí, že doporučení k adaptačnímu 
mechanismu platební bilance vypracovaná podle klasických teorií, mohou vést k chybným závěrům, a 
tak přispět k neefektivním či zcela škodlivým rozhodnutím v makroekonomické politice. Při rozboru 
možností formování rovnováhy platební bilance poukazuje autor na její strukturální složitost. Ta musí 
být brána v úvahu v zamýšlených opatřeních k odstranění obtíží v platebních bilancích - je nutno 
přihlížet  k rozdílným    standardům  služeb a     hmotných   statků   vyráběných   a     obchodovaných 
v jednotlivých zemích. Vzorce. - Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Richard McGregor, Tom Mitchell and Geoff Dyer 
Another door opens: how China is ushering its biggest bank to market 
Další dveře se otvírají: jak Čína uvádí svou největší banku na trh 
Financial Times, 25.10.2006, no. 36213, p. 9 
K privatizaci největší čínské banky ICBC. Jedná se o největší primární emisi akcií na světě. Diagr. 
 
Patricia Volhard, Sarah Wilkens 
Auswirkungen der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) auf geschlossene 
Fonds in Deutschland 
Působení směrnice o trzích s finančními instrumenty (MiFID) na uzavřené fondy v Německu 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 38, S. 2051-2055 
Pohled na dopady směrnice MiFID, která má být přenesena do německého práva. Příspěvek zkoumá, 
jak dalece se zákon o úvěrování odrazí v povinnosti pro uzavřené fondy (a zvláště private equity) mít 
povolení k výkonu činnosti. Jsou prezentovány jednotlivé činnosti osob podílejících se na uzavřeném 
fondu, zvažuje  se  u  nich  event.  povinnost mít povolení dle směrnice MiFID, přitom je přihlédnuto 
k současné legislativě a praxi v Německu.  - Odkazy. Rubrika: Wirtschaftsrecht [B] 
 
Edgar Meister 
Bankenregulierung und Retailmärkte 
Bankovní regulace a trh retailového bankovnictví 
Auszüge aus Presseartikeln, 25. Oktober 2006, Nr. 45, S. 5-8 
Autor mapuje situaci na německém trhu retailového bankovnictví, upozorňuje na zostřující se 
konkurenci ze strany zahraničních subjektů i na tlak na snižování poplatků za bankovní služby. Dále 
se zabývá otázkami bankovního dozoru, aktuálními otázkami spojenými s implementací evropských 
direktiv do německého práva, integračními snahami Evropské komise v tomto sektoru bankovních 
služeb aj.  Pozn. -- Referát u příležitosti 4. mezinárodního dne retailového bankovnictví 
(Börsenzeitung) ve Frankfurtu nad Mohanem, dne 19. října 2006. - Lit. 
 
N. V. Bezuglova, I. Ja. Novikova 
Bankovskaja sistema Rossii 
Bankovní soustava Ruska 
EKO, 2006, no. 9, s. 93-105 
Článek hledá odpověď na otázky, zda ruská bankovní soustava odpovídá požadavkům reálného 
sektoru ekonomiky, zda může konkurovat zahraničním bankám a zda má potenciál k narůstání pasiv. 
Grafy, diagr., tab. Vysvětl. - Odkazy. 
 
A battle over Basel 2 : bank regulation 
Bitva o Basilejskou dohodu 2 : bankovní regulace 
The Economist, November 4th 2006, vol. 381, no. 8502, p. 86 
Sedmileté úsilí o větší efektivnost světových bank naráží na problémy. Odborníci upozorňují, že nový 
regulatorní režim označovaný jako Basilej 2 nemusí uspět. V článku se rozebírá přístup k plnění 
dohody v Evropě a v USA.  Rubrika: Finance and economics 
 
John Kay 
Big Bang shows the power of competition to surprise 
Velký třesk ukazuje schopnost soutěže překvapovat 
Financial Times, 24.10.2006, no. 36212, p. 15 
V souvislosti s 20. výročím "Velkého třesku" - deregulací trhů v r. 1986 - se na případu Londýnské 
burzy z let 1979-1983 připomíná, že vývoj konkurenčních trhů je procesem experimentů a objevů, 
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jehož výsledek je nepředvídatelný. Velký třesk tak paradoxně vedl ke vzniku Úřadu pro finanční 
služby (FSA), jehož moc a vliv stále roste.  
 
Stefanie Burgmaier ... [et al.] 
Bürokratische Exzesse 
Byrokratické excesy 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 38, S. 76, 78-80 
Podvody a úplatkářská aféra v německé BaFIN (centralizovaný úřad dozoru) poškozují nejen 
důvěryhodnost této instituce, ale i pověst Německa jako finančního místa. Nedostatky v organizaci 
interních kontrol v  BaFIN;  krátce  k systému  interních  kontrol  prováděných  ve  finančním dozoru 
v USA a ve Velké Británii. Nedodržování principu minimální účasti dvou osob v BaFIN, což má 
zabránit  rozhodování   jedince.   K případům   selhání  dozoru BaFin (Heros, ABHR, Phoenix atd.).  
K tématu také všechny příspěvky na s. 2 v HB, 12.9.2006, Nr. 176. 
 
Capital City : London as a financial centre 
City, město kapitálu : Londýn jako finanční centrum 
The Economist, October 21st 2006, vol. 381, no. 8500, p. 85-88 
Před 20 lety,  v  r.  1986,  došlo  k rozsáhlým reformám, které transformovaly londýnský akciový trh. 
V článku se rozebírá význam "Velkého třesku" a všechny změny, jimiž za dobu dvaceti let prošla 
londýnská City. Ta je nyní skutečným centrem mezinárodního kapitálu. Hovoří se i o významu Úřadu 
pro finanční služby (FSA), který prosazuje regulaci trhu založenou spíše na pravidlech než na 
podrobných předpisech. Naopak předpisy EU jsou označeny za hodně svazující. K problematice viz i 
článek na s. 11 pod názvem How to protect an industry: the City. Tab. Rubrika: Finance and 
economics 
 
Death and taxes : income trusts in Canada 
Smrt a daně : investiční fondy v Kanadě 
The Economist, November 4th 2006, vol. 381, no. 8502, p. 83, 86 
Oblíbeným investičním fondům v Kanadě "income trusts" hrozí, že přijdou o své výsadní postavení. 
Až dosud byly osvobozeny od většiny daňových povinností a fungovaly tak, že rozdělovaly zisk mezi 
investory a vyhýbaly se tak dani ze zisku korporací. Vláda sice před volbami slíbila, že tyto výnosové 
fondy zůstanou beze změn, ale ministr financí teď změnil názor. Jeho plány na zdanění "income 
trusts" vyvolaly bouřlivou reakci a pokles kanadského akciového trhu.  Rubrika: Finance and 
economics 
 
Marion Girard-Vasseur, Eric Vergnaud 
Europe's financial integration on track 
Evropská finanční integrace na správné cestě 
Conjoncture, July 2006, no 7, p. 10-20 
Po zavedení jednotné měny je finanční integrace závěrečným krokem evropského projektu. Tento cíl 
byl potvrzen Zákonem o jednotné Evropě z r. 1986 a jeho dvě hlavní myšlenky jsou: odstranění bariér 
pro přeshraniční oběh kapitálu a svoboda v nabídce finančních služeb. Pro úspěch je třeba zavedení 
jednoznačného souboru pravidel a existence jednotné infrastruktury. Vytvoření jednotného trhu 
finančních služeb je klíčovou složkou programu hospodářské reformy podle Lisabonské agendy a je 
nepostradatelné pro konkurenceschopnost EU na mezinárodní úrovni. Integrace ve finančním sektoru 
učinila velký krok kupředu vytvořením Akčního plánu finančních služeb - FSAP v roce 1999 a později 
Bílou knihou Evropské komise z prosince 2005 navrhující konsolidaci stávajících legislativ v období 
let 2005-2010. 4 vlož. boxy. Vysvětl. - Odkazy. - Vložené příspěvky: Čtyři úrovně Lamfalussyho 
procesu (regulace a dohledu); Směrnice z 3.6.2003 o zdanění výnosu z úspor; Trh euroobligací; 
Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID). 
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Financial markets 
Finanční trhy 
Bank of Finland - Bulletin, 2006, Vol. 80, No. 3, p. 9-21 
Pravidelné hodnocení posledního vývoje finančních trhů ve světě, a zejména finského finančního trhu. 
Zaznamenáváme kvůli údajům o půjčkách domácnostem a o spotřebním úvěru, přehledu zadluženosti 
finských  domácností  a  míře  zadluženosti   domácností  ve  vybraných  zemích  v  roce 2004. 3 tab., 
13 grafů. 
 
Monika Jurášová 
Finanční trh - evropské rozhodovací a řídící struktury : role a postavení CEIOPS 
Pojistný obzor, 2006, roč. 83, č. 11, s. 9-10 
Cílem příspěvku je objasnit průběh legislativního procesu v oblasti finančních služeb, postup přijímání 
směrnic a nařízení, jakož i nelegislativních opatření (standardů, doporučení a pravidel). Tzv. 
Lamfalussyho procedura, ECOFIN, činnost CEIOPS (výbor sdružující orgány dohledu pro oblast 
pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzí). 2 schémata. 
 
Martin Čihák 
Grading central banks on their financial stability reports 
Klasifikace centrálních bank podle jejich zpráv o finanční stabilitě 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 20, p. 322 
Příspěvek vychází z autorovy studie, ve které se na základě 160 podkladů ze 47 zemí analyzuje 
struktura a obsah zpráv centrálních bank o finanční stabilitě. Jsou zjišťovány společné trendy, 
problémy a nedostatky; kvalita zpráv je hodnocena podle pěti kritérií. Na závěr jsou vyvozeny 
důsledky pro práci finančního sektoru MMF. Diagr. - Odkaz. Rubrika: Research 
 
Frank Siering 
Eine große Liebesaffäre 
Velká milostná aféra 
Handelsblatt, 10.10.2006, Nr. 195, S. 29 
I v době elektronického platebního styku v USA stále ještě dominuje mezi platebními prostředky šek. 
V běžném životě se jím uhrazují účty za lékaře či elektřinu nebo vodu a přijímají je téměř všichni 
obchodníci. Američan vypisuje průměrně asi 20 šeků měsíčně a internetu často využívá, jen aby si 
objednal  další šekové knížky. Objem šekových "transakcí" navzdory jednodušší elektronické metodě 
v USA stále roste.  Rubrika: Finanzzeitung : Feature 
 
Hard currency, tight spot 
Tvrdá měna, prekérní situace 
The Economist, October 28th 2006, vol. 381, no. 8501, p. 94 
V souvislosti s nedávným snížením ratingu italské ekonomiky se v článku rozebírá otázka dalšího 
setrvání Itálie v měnové unii. Konstatuje se, že euro je příčinou italských problémů a současně i lékem 
na ně. Upozorňuje se i na neschopnost trhů rozlišovat mezi dluhopisy jednotlivých členských zemí 
eurozóny. Graf, diagr. Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Peter Thal Larsen 
Hats off: Big Bang still brings scale and innovation to finance in London 
Klobouk dolů: Velký třesk stále ještě přináší londýnským financím vzestup a inovace 
Financial Times, 26.10.2006, no. 36214, p. 11 
Deregulace zvaná "Velký třesk" zachránila londýnskou City před pomalým pádem do 
bezvýznamnosti.  Díky  reformám  bylo     toto  finanční   centrum  vystaveno  mezinárodní    soutěži, 
v důsledku čehož začalo být ovládáno malým počtem velkých a mocných bank. V poslední době ale 
na trh pronikají malé podnikavé firmy. Podstatnou změnou za posledních dvacet let je, že vlastnictví 
kapitálu je méně důležité, a druhým významným faktorem jsou měnící se náklady na technologie. 
Graf, diagr. 
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Benedikt Fehr, Daniel Schäfer 
Im Aufwind : deutsche Institute feiern die Wiederauferstehung 
Na vzestupu : německé úvěrové instituce oslavují svoje znovuvzkříšení 
Auszüge aus Presseartikeln, 27. September 2006, Nr. 41, S. 14-15 
Příspěvek upozorňuje na příznivé hospodářské výsledky německých bank v roce 2006 a zvažuje 
hlavní   důvody   tohoto  vývoje. Odvolává se přitom též na závěry analýzy Německé spolkové banky 
k této problematice.  - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt am Main, z 25. září 
2006. 
 
Nicole Bastian 
Japan regelt Konsumkredite 
Japonsko reguluje spotřebitelské úvěry 
Handelsblatt, 2.11.2006, Nr. 212, S. 28 
Zákon o financování spotřebitelských úroků (FSÚ). Finanční dozor a politici v Japonsku se dohodli na 
odstranění   paradoxu   v    možné  maximální    úrokové  sazbě  požadované   dosavadními     zákony 
u spotřebitelských půjček: zákon o omezení úroku stanovuje nejvyšší úrokovou sazbu v rozmezí 15-20 
procent (podle výše úvěru), kdežto zákon o investicích povoluje až 29,2 procenta, pokud jej příjemce 
úvěru "dobrovolně" akceptuje. Od roku 2009 bude platit maximální sazba ve výši 20 procent; k otázce 
alespoň částečné kompenzace nadměrných úroků pro spotřebitele. Regulace zadluženosti domácností 
dle FSÚ, limit maximálního úvěru je stanoven na 1/3 ročního příjmu klienta.  Rubrika: Finanzzeitung 
 
Martin Hüfner 
Die Kerninflation führt auf die falsche Fährte 
Jádrová inflace zavádí na falešnou stopu 
Auszüge aus Presseartikeln, 19. Oktober 2006, Nr. 44, S. 10-11 
Autor  dokládá  mezinárodní   souvislosti  měření  inflace,  které vystupují  do popředí   v návaznosti 
na  postupující globalizaci. Ukazuje, že zaměření peněžní politiky na národní aspekty, které podněcuje 
koncepce  jádrové  inflace,  už  neodpovídá  současným  nárokům  světové  ekonomiky.   -  Přetištěno 
z Neue Zürcher Zeitung, ze 13.10.2006. -- Překlad viz toto číslo Informací odborné knihovny MF. 
 
Jan Schneider 
Komu vadí FIPO? : bezpečnost 
Euro, 2006, č. 48, s. 56-57 
Autor  upozorňuje,  že zrušení  útvaru finanční  policie  (FIPO)  odstupující  vládou  je    rozhodnutím 
s pochybnou legitimitou. Dokládá, že takovou systémovou změnu, jako je zrušení FIPO, by měla 
provádět jen důvěryhodná vláda. Dále hodnotí klady a zápory dosavadní činnosti FIPO a zamýšlí se i 
nad možností změn, které by zefektivnily činnost FIPO.  Rubrika: Události : Analýza 
 
Aleš Bulíř and Jaromír Hurník 
The Maastricht inflation criterion: lessons to learn 
Maastrichtské kritérium pro inflaci: poučení 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 19, p. 305 
V článku se rozebírá, jaké důsledky mělo přijetí inflačního kritéria pro země EU. Snaha o rychlé 
snížení      inflace  vedla    spíše  ke    krátkodobým  opatřením      než  ke   strukturálním     reformám 
s dlouhodobějšími hospodářskými přínosy. Totéž hrozí i novým členským zemím. Příspěvek čerpá ze 
studie MMF. Diagr. Rubrika: Research 
 
Peter Thal Larsen 
Many are miffed at the costly Mifid 
Nákladnou směrnicí MiFID jsou mnozí rozladěni 
Financial Times, 26.10.2006, no. 36214, p. 11 
Nová směrnice EU pro trhy finančních nástrojů (MiFID) je označována za nový "Velký třesk". 
Evropská komise ji považuje za hlavní prostředek ve svém úsilí o odstranění bariér přeshraničního 
obchodování  cennými  papíry.   Investiční bankéři však na MiFID nahlíželi spíš jako na další předpis 
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z Bruselu, který přináší velké náklady bez zjevných výhod. V článku se rozebírají pravidla, která 
směrnice zavede, a důsledky pro finanční průmysl.  
 
Der Markt für öffentliche Anleihen: aktuelle Entwicklungen und strukturelle Veränderungen 
Current trends and structural changes in the public bond market 
Trh pro veřejné půjčky: současný stav a strukturální změny 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Oktober 2006, Jg. 58, Nr. 10, S. 29-44 
Deutsche Bundesbank Monthly report, October 2006, Vol. 58, No. 10, p. 29-44 
Příspěvek   analyzuje  vývoj  trhu  pro  německé státní  papíry,  hledá  příčiny  jeho  výrazného nárůstu 
v posledních letech a jeho strukturálních změn. Ukazuje, že na změnách se podílí kromě fiskálních 
podmínek i lepší tržní infrastruktura a postupující integrace evropských trhů s pevně úročitelnými 
cennými papíry. 8 grafů. Pozn. - Něm. res. - Lit. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické verzi 
časopisu. - Součástí příspěvku jsou dva vložené boxy: Zunehmende Emission inflationsindexierter 
Staatsanleihen - Rising issuance of inflation-indexed government bonds (Rostoucí emise inflačně 
indexovaných státních půjček); Zur Rolle von Zinsswaps - The role of interest rate swaps (Úloha 
úrokových swapů). 
 
Lucas Zeise 
Mittel gegen die Heuschreckenplage 
Prostředky proti trápení s kobylkami 
Auszüge aus Presseartikeln, 19. Oktober 2006, Nr. 44, S. 11-12 
Autor zvažuje možnosti německé vlády při ochraně německé ekonomiky před nekontrolovaným 
působením fondů private equity. Poukazuje na některé negativní jevy spojené s činností těchto fondů a 
na jejich dopady. Dále probírá možné způsoby regulování jejich činnosti a zvažuje jejich efektivitu.  - 
Přetištěno z Financial Times Deutschland, ze 17.10.2006.  
 
Miroslav Singer ; [rozhovor vedla] Julie Hrstková 
Politici si euro musí obhájit 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 44, s. 40-43 
Rozhovor s viceguvernérem České národní banky o plnění maastrichtských kritérií a o zapojení ČR do 
eurozóny. Fot. 
 
Jan Žižka 
Praha nezná datum vstupu : Česko a eurozóna 
Euro, 2006, č. 44, s. 54 
Autor  se  zabývá  odložením  data  vstupu  ČR  do  eurozóny  a   rekapituluje důvody tohoto kroku. 
Na základě rozhodnutí vlády bylo zrušeno plánované datum 2010 i účast na Evropském mechanismu 
směnných   kurzů  ERM-2, která povinně vstupu do eurozóny předchází a musí trvat dva a půl roku.  
K plnění kritérií pro zavedení eura viz též následný článek od téhož autora, Remcalové nerušte (Euro 
č. 44, s. 71), věnovaný pohledu Evropské unie. Rubrika: Události : Měnová politika 
 
Julie Hrstková ; [přispěl] Petr Očko 
Překážek je víc než dost 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 44, s. 78-79 
K plnění maastrichtských kritérií a k zavedení eura v České republice. Doplněno stručným příspěvkem 
zástupce národního koordinátora zavedení eura v ČR o zkušenostech i chybách zemí, které již euro 
přijaly.  - Součástí čl. je přísp. Euro v Česku a zahraniční zkušenosti. 
 
Rolling in it : hedge funds 
Topí se v penězích : zajištěné fondy 
The Economist, November 18th 2006, vol. 381, no. 8504, p. 71-72 
K situaci na trhu zajištěných fondů, který se vyznačuje řadou aktivit. Rozebírá se také otázka příjmů 
manažerů, a zda vůbec něco zbývá pro klienty. Dále je sporné, zda se má vůbec mluvit o samostatném 
odvětví  hedžových     fondů,  když   se    správa  aktiv  stává  jedním  velkým   "tavicím    kotlíkem". 
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K problematice viz i článek na s. 16 pod názvem Mutiny about the bounty: hedge funds. Graf. 
Rubrika: Finance and economics 
 
[interview with] Peter Kenen ; [interview led by] Camilla Andersen 
Seven years on: Assessing Europe's central bank 
Po sedmi letech: hodnocení centrální banky Evropy 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 20, p. 314-315 
Hodnocení úspěšnosti zavedení eura; inflace v eurozóně; odpovědnost a důvěryhodnost Evropské 
centrální banky; ECB a hospodářský růst v eurozóně; co ohrožuje eurozónu. Součástí článku je i 
vložený box pod názvem The European Central Bank explained.  
 
[Interv'ju s] V. A. Zubkovym 
Sistema protivodejstvija legalizacii prestupnych dochodov i finansirovaniju terrorizma 
effektivno dejstvujet 
Systém opatření proti legalizaci příjmů z trestné činnosti a financování terorismu je účinný 
Finansy, 2006, no. 8, s. 3-9 
Rozhovor s vedoucím Federální služby pro finanční monitoring se zaměřuje na organizaci a činnost 
služby, příslušnou legislativu, soulad s mezinárodními normami, systém sběru a zpracování informací 
od finančních organizací, ochranu systému, funkce Rosfinmonitoringu v prevenci financování 
terorismu, programy mezinárodní spolupráce.  
 
Melanie Bergmann 
Sukuk und Takaful 
Sukuk a takaful - finanční produkty konformní s islámem 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 45, S. 84, 86, 88, 90-91 
Islámské finanční produkty. Muslimové nemohou vzhledem k požadavkům islámského práva šaría 
využívat mnoha konvenčních bankovních produktů, a tak západní banky přizpůsobily své strategie a 
otevírají obrovský a jim doposud téměř uzavřený islámský svět. Princip finančních produktů 
přípustných pro islámské investice, nevhodné produkty, potenciál islámského trhu. 2 grafy. K tématu 
také HB, 12.9.2006, Nr. 176, S. 27. 
 
Adam Geršl 
Testing the effectiveness of the Czech National Bank's foreign-exchange interventions 
Testování efektivnosti devizových intervencí České národní banky 
Finance a úvěr, 2006, roč. 56, č. 9-10, s. 398-415 
Příspěvek nejprve přehledně představuje teoretickou literaturu zpracovávající ekonometrické postupy 
na testování efektivnosti intervencí centrální banky na devizovém trhu. Následně aplikuje vybrané 
modely na konkrétní data týkající se intervencí České národní banky v letech 2001 a 2002, zkoumá 
efekt volatility aj. 6 tab., 2 grafy, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Statě / Articles 
 
An uncommon current : the euro 
Různým směrem : euro 
The Economist, November 18th 2006, vol. 381, no. 8504, p. 29-30 
Zaměřeno na otázku začlenění zemí střední a východní Evropy do eurozóny. Hospodářská situace 
těchto zemí, změna postojů ke členství, účelnost vstupu. Graf. 
 
Under the microscope : private equity 
Pod mikroskopem : private equity 
The Economist, November 11th 2006, vol. 381, no. 8503, p. 83-84 
Firmy private equity zažívají rozmach a přitahují pozornost regulátorů. Např. britský FSA provedl 
první  hloubkovou  kontrolu  v tomto  sektoru,  ale  neodhalil  žádná větší rizika pro finanční systém. 
V článku se rozebírá situace na evropském a americkém trhu a uvádí se, že budoucnost sektoru mohou 
určovat spíše tržní síly než regulátoři.  Rubrika: Finance and economics 
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Jana Vavřínková 
Úveroví podvodníci budú mať ťažší život až od budúceho roka 
Trend, 2006, č. 43, s. 80-81 
Úvěrové registry v SR, spolupráce bank se Sociální pojišťovnou od roku 2007, informační 
mechanismus, databáze neplatičů. Připojeno krátké hodnocení úvěrových registrů v ČR.  
 
Radek Kedroň 
V hazardu přichází stát o stovky miliónů : Česko je rájem hazardních her, státu ale podstatná 
část peněz uniká 
Hospodářské noviny, 9.11.2006, roč. 50, č. 218, s. 6 
Autor informuje o studii mapující situaci v oblasti hazardních her v ČR, kterou si nechalo zpracovat 
Ministerstvo financí (a zatím její výsledky tají). Soukromí analytici měli za úkol vyhledat mezery a 
chyby  v  zákonech,  které  nahrávají  podnikatelům  s  hazardem. Podrobněji např. ke slabým místům 
v pravidlech stanovujících výpočet správního poplatku u sázkových a loterijních firem, k problematice 
manipulačních poplatků apod. Připojeny údaje o počtu povolených hracích automatů a o vsazených 
částkách a schéma "Kudy utíkají peníze z hazardu". 1 obr. K tématu viz i další příspěvky "Dva roky od 
útoku na kasino: nic se nezměnilo" a "Podnikatel: peníze z hazardu si chci rozdělit sám" na téže straně 
HN. 
 
Walter Waschiczek 
Vorsichtige Kreditvergabepolitik gegenüber Unternehmen : Österreich-Ergebnisse der 
euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft im Juli 2006 
Opatrná  úvěrová  politika  vůči  podnikům : rakouské výsledky průzkumu úvěrových obchodů 
v červenci 2006, realizovaného v rámci eurozóny 
Statistiken - Daten & Analysen, 2006, Nr. 4, S. 50-51 
Příspěvek     prezentuje   výsledky    průzkumu     úvěrové   politiky   rakouských   bank   ve    vztahu 
k podnikatelskému sektoru z června 2006. Dokládá, že rakouské banky byly ve druhém čtvrtletí 2006 
při udělování úvěrů zdrženlivé a rovněž spotřebitelské úvěry byly přísněji posuzovány. Naopak 
pravidla  úvěrové  politiky   pro  fyzické  osoby v oblasti financování bytové výstavby byla zmírněna. 
4 grafy. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Jiří Kokeš 
Vybrané aspekty směnky cizí ve Velké Británii 
Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 6, s. 16-22 
Právní úprava, směnka cizí - definice, přijetí směnky, převod směnky, předložení směnky k placení, 
protestace, promlčení. Případ Vagliano.  
 
A war on two fronts : stock exchanges 
Válka na dvou frontách : burzy 
The Economist, November 18th 2006, vol. 381, no. 8504, p. 72, 74, 76 
Tlak na světové burzy ze strany regulátorů a klientů; plánované a rušené fúze; nová směrnice MiFID; 
smlouva evropských burz o zlepšení transparentnosti zúčtování a vypořádání. Graf. Rubrika: Finance 
and economics 
 
Samu Kurri 
Why does consumers' perceived inflation differ so much from actual inflation? 
Proč se inflace vnímaná spotřebiteli tolik liší od skutečné inflace? 
Bank of Finland - Bulletin, 2006, Vol. 80, No. 3, p. 75-82 
Spotřebitelské chápání inflace se od roku 2002 podstatně liší od skutečné inflace (graf ilustruje 
rozdílnost). Zajímavé je, že dříve, od konce 90. let do roku 2001, spotřebitelé vnímali inflaci téměř 
přesně, jejich případné chybné vnímání inflace bylo jen krátkodobé. Článek rozebírá příčiny rozdílu 
mezi  vnímanou  a  skutečnou   inflací.  Podrobné  údaje o CPI v různých letech a u různých komodit. 
3 tab., 4 grafy. - Bibliogr. 
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Helmut Stix, Karin Wagner 
Wie zahlen die Österreicher im Internet? 
Jak platí Rakušané při obchodech přes internet? 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 3, S. 85-100 
Studie seznamuje s výsledky průzkumu Rakouské národní banky zaměřeného na způsob placení zboží 
objednaného přes internet v Rakousku. Ukazuje, že cca 52 % všech těchto transakcí se realizuje 
formou bankovních převodů, kreditní karty tvoří 30 % transakcí, 13 % představují platby na dobírku. 
Studie porovnává tyto výsledky s podobnými průzkumy a zabývá se též důvody pro volbu internetu 
při objednání zboží. 5 tab., 6 grafů, příl. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Zprostředkování a poradenství na finančním trhu (ZPFT) : záměr MF - sjednotit pravidla pro 
zprostředkování finančních produktů 
Pojistný obzor, 2006, roč. 83, č. 11, s. 7-8 
K materiálu Ministerstva financí, který byl zveřejněn v červnu 2006, a jehož podstatou je sjednotit 
pravidla  pro  zprostředkování  a poradenství  na   finančním  trhu. Protože se jedná o materiál určený 
k veřejné diskusi, autor seznamuje s přístupy a názory vybraných subjektů, např. České asociace 
pojišťoven, Asociace penzijních fondů ČR, České leasingové a finanční asociace apod.  
 
Zum Informationsgehalt von Umfragedaten über die Inflationserwartungen des privaten 
Sektors für die Geldpolitik 
How informative survey data on private sector inflation expectations are for monetary 
policymakers 
Informační obsah údajů z průzkumu inflačního očekávání soukromého sektoru z hlediska 
peněžní politiky 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Oktober 2006, Jg. 58, Nr. 10, S. 15-28 
Deutsche Bundesbank Monthly report, October 2006, Vol. 58, No. 10, p. 15-27 
Příspěvek představuje různé měřené veličiny získané na základě průzkumu inflačního očekávání 
soukromého sektoru v Německu a zkoumá jejich informační hodnotu pro potřeby peněžní politiky. 
Ukazuje, že sledovaná data mohou být pro peněžní politiku užitečná, nicméně jejich správná 
interpretace vyžaduje analýzu souvislostí s ostatními ukazateli a nemohou se stát hlavním zdrojem pro 
rozhodování. 4 tab., 5 grafů. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Příspěvek je dostupný v německé a 
anglické jazykové verzi časopisu. 
 

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

Michal Hajko 
Absurdity a riziká zákona o cenách 
Trend, 2006, č. 38, s. 38-39 
Slovenský zákon o cenách umožňuje (i po několika novelizacích) resortu financí stanovovat 
maximální a pevnou cenu v nejednoznačně definovaných případech. Přiměřená cena, obrana před 
vlivem extrémního vývoje cen na zahraničních trzích s přímým dosahem na slovenský trh, 
nepřiměřenost ceny nižší než přiměřený náklad.  Rubrika: Ako podnikať 
 
Ingrid Königbauer 
Advertising, generic competition and price regulation in pharmaceutical markets 
Reklama, konkurence generických léků a cenová regulace na farmaceutickém trhu 
CESifo Economic studies, September 2006, Vol. 52, No. 3, p. 565-586 
Příspěvek analyzuje vliv cenové regulace na trhy léčiv při vstupu generických léků do tržní nabídky a 
v podmínkách masivní reklamní kampaně. Soustřeďuje se zejména na možnost vlivu reklamní 
kampaně zaměřené přímo na lékaře, kteří rozhodují, zda bude předepsán značkový, nebo generický 
lék. Stručně představuje odborné studie k problému cen na trhu léčiv a pomocí modelu zkoumá 
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optimální ceny značkových léčiv, které jsou ještě ziskové pro výrobce a brání vstupu generických léků 
na trh. 1 tab., vzorce, příl. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Jana Sereghyová 
Aktuální konjunkturní situace ve světové ekonomice a prognóza jejího nadcházejícího vývoje 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 3, s. 62-75 
O předpokladech, ze kterých konjunkturní prognóza vychází, a o podmíněnosti jejich naplnění (např. 
zvýšení dynamiky růstu mezinárodního obchodu, zachování relativně nízké míry inflace, vývoj 
směnného kurzu USD apod.). Prognóza vývoje konjunkturní situace na Dálném východě a ve 
vybraných nově industrializovaných zemích (jihovýchodní Asie, Japonsko, Latinská Amerika). 
Prognóza vývoje konjunkturní situace v hospodářsky vyspělých zemích. 7 tab., 5 grafů. - Angl. 
abstrakt - 8 lit. 
 
The alternative engine : Asia and the world economy 
Náhradní motor : Asie a světová ekonomika 
The Economist, October 21st 2006, vol. 381, no. 8500, p. 81-83 
Od r. 2001 je hlavní hnací silou světové ekonomiky Asie, která představuje více než polovinu 
světového hospodářského růstu. Skeptici sice tvrdí, že asijský růst je založen převážně na vývozech do 
USA a že spotřebitelská poptávka je slabá, v článku jsou však tato tvrzení označena za mýty. Výrazné 
zpomalení americké ekonomiky by mohlo být vyváženo rostoucí a zatím málo zmapovanou kupní 
silou asijských spotřebitelů. Viz i článek na s. 9 pod názvem America drops, Asia shops. Graf, diagr. 
Rubrika: Special report [Ec] 
 
Jim Courter 
America's postal service can learn from overseas 
Americká poštovní služba se může učit v zahraničí 
Financial Times, 24.10.2006, no. 36212, p. 15 
Poštovní sektor po celém světě prochází proměnami, jen v USA zaostává. V EU je reforma poštovních 
služeb součástí Lisabonské agendy a do roku 2009 by mělo dojít k plné deregulaci. V článku se hovoří 
o dvou hlavních cestách k poštovní reformě a o výhodách, které přinese liberalizace v Evropě, a 
popisuje se situace v USA.  
 
Sophie Pedder 
The art of the impossible : a survey of France 
Umění nemožného : přehled o Francii 
The Economist, October 28th 2006, vol. 381, no. 8501, centr. sect. (16 p.) 
Hospodářsko-politický přehled o Francii se zaměřuje na zaostávání země za konkurenty, na 
strukturální   nezaměstnanost, podíl veřejného sektoru na ekonomice, na vznik dvoutřídní společnosti 
v důsledku snahy o zachování pracovních míst a sociálních dávek, na školství, problematiku integrace 
menšin aj. Viz i článek na s. 13 pod názvem What France needs. 4 diagr. Rubrika: Survey [Ec] 
 
Neil MacDonald and Eric Jansson 
Croatia 
Chorvatsko 
Financial Times, 30.10.2006, no. 36217, sep. sect. (4 p.) 
Význam členství v EU pro Chorvatsko; hospodářský vývoj země; zahraniční investice; privatizace; 
bankovnictví aj.  Rubrika: Special report [FT] 
 
Kazimierz Łaski 
Czy wzrost prywatnej stopy oszczędności służy wzrostowi gospodarczemu? 
Pomáhá zvyšování míry soukromých úspor hospodářskému růstu? 
Ekonomista, 2006, nr 5, s. 567-595 
Podle teorie efektivní poptávky soukromé investice určují objem soukromých úspor, což je objem 
zadržených příjmů plus úspor domácností. V daném období soukromé úspory představují danou - 
známou hodnotu. Za těchto okolností (vzhledem k danému celkovému objemu úspor) mohou 
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domácnosti pouze zvyšovat či snižovat svou celkovou spotřebu. Z toho vyplývá, že když jsou 
stanoveny soukromé úspory, HDP se mění nepřímo úměrně sklonu domácností ke spotřebě. Zároveň 
se mění struktura soukromých úspor - společně s růstem HDP rostou zadržené příjmy na úkor úspor 
domácností. Vzhledem k celkovému úhrnu nabídky a poptávky a za podmínky existence neúplného 
využití výrobní kapacity můžeme pozorovat, že domácnosti mohou ovlivnit míru úspor, ale nemohou 
určovat celkový objem soukromých úspor. Z toho je vyvozen závěr protiřečící našemu běžnému 
poznání, ale potvrzující hypotézu, že pokles míry úspor je často doprovázen urychlením 
hospodářského  růstu  (zatímco její  růst   způsobí   zpomalení   hospodářského  růstu).  Číselné údaje 
o  příslušných  ukazatelích  pro vybrané evropské země, USA a Japonsko za posledních 25 let. 3 tab., 
3 grafy, tab. příl. - Angl. a rus. res. - Bibliogr. Rubrika: Artykuły 
 
Anders Aslund 
Economics, not politics, is central Europe's big problem 
Velkým problémem střední Evropy je ekonomika, ne politika 
Financial Times, 8.11.2006, no. 36225, p. 15 
Politické problémy střední Evropy přilákaly pozornost a jsou dávány do protikladu s dobrými 
hospodářskými výsledky. Ty jsou však dobré jen podle měřítek EU. Např. země bývalého Sovětského 
svazu dosáhly v období 2000-2005 dvojnásobného růstu oproti Polsku, ČR, Slovensku a Maďarsku.  - 
Zkrácený překlad článku viz  toto číslo Informací odborné knihovny MF. 
 
Rado Baťo 
Ekonomické mýty: protimonopolná politika : prečo zrušiť protimonopolné zákony 
Trend, 2006, č. 42, s. 24-29 
Polemika o protimonopolní politice, absurdita státní regulace. Dominick Armentano, osm důvodů pro 
zrušení protimonopolních úřadů.  Rubrika: Téma [T] : Polemika o ekonómii, s. 24-29 
 
Stanislav Jelínek, Otta Polák 
Elektronické mýtné 
Clo-douane, 2006, roč. 40, č. 10, s. 3, 10-11 
Zpoplatnění pozemní komunikace v ČR; elektronické mýtné. Stacionární a dynamická kontrolní 
činnost celních orgánů.  
 
Daniel Delhaes 
Ende der Gemütlichkeit 
Konec pohodlí 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 38, S. 42-43 
Snaha o regulaci (snížení) cen elektřiny v Německu po vzoru Rakouska. V grafech porovnání ceny 
elektřiny pro domácnosti a podniky v Německu a Rakousku a úroveň regulace ceny proudu v obou 
zemích od roku 2001. 2 grafy. 
 
Hans Holzhacker 
Europas Gasversorgung: Russland im Zentrum 
Zásobování Evropy plynem: v centru pozornosti Rusko 
Report, 2006, Nr. 3, S. 14-15 
Problém zabezpečení dodávek zemního plynu a ropy v Evropské unii, snaha o diverzifikaci zdrojů 
dovozu. Význam Ruska jako hlavního evropského dodavatele zemního plynu, další rozvíjení 
spolupráce mezi Ruskem a Německem na severu a Ruskem a Itálií na jihu. Další producenti mimo 
ruské území, budování plynovodů a ropovodů. 2 tab. Pozn. Rubrika: Im Fokus 
 
Luis Rubalcaba Bermejo ... [et al.] 
Europe et services: quelle stratégie? 
Evropa a služby: jakou strategii? 
Problemes économiques, 2006, no 2905, p. 1-29 
Soubor článků k problematice služeb v evropských zemích. Služby tu vytvářejí 70 % z celkového 
vyprodukovaného bohatství, ale jejich podíl na obchodních výměnách je jen 20%. Tato skutečnost 
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byla popudem k návrhu tzv. Bolkesteinovy směrnice, předložené v lednu 2004 a týkající se postavení 
služeb na vnitřním trhu. Diskuse k problému s ohledem na pokračující globalizaci, rozvoj offshoringu 
služeb směrem k zemím s nižšími náklady na pracovní sílu. Evropa trpí v tomto sektoru nízkou úrovní 
soutěže. Závěry ze studie OECD ke stavu integrace služeb v EU. Princip a mikroekonomické důsledky 
Bolkesteinovy směrnice, dobré úmysly, ale i významná rizika. Rozbor různých verzí směrnice, 
poslední úprava připravená Evropskou komisí v r. 2006. Nové rozložení služeb v Evropě (silná pozice 
ve finančnictví, pojišťovnictví a informatice) a vývoj postavení služeb v mezinárodních výměnách, 
rodí se nová mezinárodní konkurenceschopnost. Grafy, tab., vlož. boxy. - Lit. Rubrika: Dossier 
 
V. Polterovič, V. Popov 
Evoljucionnaja teorija ekonomičeskoj politiki. Čast' 2., Neobchodimost' svojevremennogo 
pereključenija 
Evoluční teorie hospodářské politiky. Část 2., Nutnost včasného přechodu na nový směr 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 8, s. 46-64 
První část této studie se zaměřila na vývoj hospodářské politiky uplatňované zeměmi v průběhu 
dohánění ekonomické úrovně vyspělých států. Druhá část se zabývá otázkou, jak by se měly měnit 
nástroje a metody stimulace hospodářského růstu v závislosti na přibližování ukazatelů blahobytu a 
kvality institucí dané země k úrovni vyspělých ekonomik. Analýza vychází z výsledků 
ekonometrických výpočtů na základě údajů za více než 200 zemí za 25 let (1975-1999). Výsledky 
potvrzují správnost evoluční koncepce vyložené v první části práce.  Vysvětl. - Angl. res. - Odkazy. 
 
Martin Wolf 
Fiscal tightening and reform can rescue Italy's economy 
Přísnější fiskální politika a reforma mohou zachránit italskou ekonomiku 
Financial Times, 25.10.2006, no. 36213, p. 11 
V souvislosti s tím, že dvě agentury snížily Itálii rating, se v článku rozebírá hospodářská situace země 
a stav veřejných financí. Hovoří se o slabém růstu v posledních pěti letech, poklesu zahraniční 
konkurenceschopnosti i o nutnosti provádět tvrdší fiskální politiku a urychlit reformy. Grafy. - Odkaz. 
 
Ernst Glatzer, Ernest Gnan, Maria Teresa Valderrama 
Globalisierung und ihre Auswirkungen auf Import- und Erzeugerpreise in Österreich 
Globalizace a její dopady na dovozní a výrobní ceny v Rakousku 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 3, S. 28-49 
Studie analyzuje dopady globalizace na výši inflace v Rakousku. Popisuje nejprve šest hlavních 
kanálů, kterými globalizace ovlivňuje inflaci. Dále se zaměřuje na empirický průzkum dvou 
vybraných kanálů (dovozních cen a výrobních cen). Jde zejména o dopady stále narůstajících dovozů 
ze zemí s nízkými výrobními náklady (např. z nových členských zemí EU, Číny aj.) a o dopady 
celosvětové konkurence na výrobní ceny v Rakousku. 3 tab., 6 grafů, příl. Pozn. - Něm. res. - Lit. 
Rubrika: Analysen 
 
Christian Ramthun, Daniel Delhaes, Hauke Reimer 
Grüne Alchemie 
Ke konjunktuře zelené alchymie přispívá mocná lobby 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 40, S. 30-34 
Obhájci ekologických (alternativních) pohonných hmot v Německu slibují, že biobenzín přinese 
osvobození od závislosti na fosilních olejích a prospěch zemědělcům i životnímu prostředí - někteří 
ekonomové i ekologové to však zpochybňují. Výsledky zadaných studií ukazují, že výrobní náklady 
pro alternativní PHM jsou i výrazně vyšší (např. výroba biobenzínu z cukrové třtiny je rentabilní 
pouze v Brazílii), navíc finanční podpora státu směrovaná do alternativních energií je značná (a natolik 
atraktivní, že vyvolala příliv investorů do nových německých zemí). Ekologové navíc vyjadřují obavy 
např. z nekontrolovaného šíření škůdců, což souvisí s obrovskými plochami osetými řepkou. 
Porovnání cen klasických a alternativních PHM. Postupné zrušení daňového osvobození alternativních 
PHM a paliv. 4 grafy. K tématu také WW, 2006, Nr. 44, S. 38. 
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Milan Žák, Petr Vymětal 
Institucionální aspekty nové komparativní ekonomie: ČR a EU 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 5, s. 583-609 
Příspěvek se zabývá makroekonomickou stránkou hodnocení institucionální kvality, přičemž 
východiskem pro hodnocení je kvalita správy chápaná ve smyslu konceptu Governance Matters. Tento 
koncept, vzniklý a dlouhodobě sledovaný Světovou bankou, strukturuje hodnocení kvality správy na 
šest dílčích ukazatelů: demokracie, politická stabilita, výkonnost vlády, regulační kvalita, právní řád a 
kontrola korupce. Publikované hodnoty těchto šesti ukazatelů jsou uvedeny především za skupinu 
zemí  EU-25.  Ve  vloženém  boxu  je představena metodologie Governance Matters Světové banky. 
13 tab., 6 obr., 1 vlož. box. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
Andrew Tiffin 
Institutional improvement in Ukraine could lead to growth boom 
Institucionální zlepšení na Ukrajině by mohlo vést k výraznému růstu 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 19, p. 300-301 
Úloha institucí při stimulaci hospodářského růstu a konvergenci příjmů; instituce a efektivnost; dopad 
reforem na růst výstupu. Grafy. - Odkaz. 
 
Mark Mulligan, Victoria Burnett, Nicholas Walker 
Investing in Spain 
Investování ve Španělsku 
Financial Times, 25.10.2006, no. 36213, sep. sect. (7 p.) 
Hospodářsko-politický přehled o Španělsku se zaměřuje na otázky konkurenceschopnosti, 
bankovnictví, nemovitostí, telekomunikací, energetiky aj.  Rubrika: Special report [FT] 
 
David Pilling ... [et al.] 
Japan 
Japonsko 
Financial Times, 6.11.2006, no. 36223, sep. sect. (4 p.) 
Politická a ekonomická situace v Japonsku v souvislosti s nástupem nového premiéra Šinzóa Abeho 
do funkce, zahraniční přímé investice, inflace, trh práce - úbytek pracovní síly, vztahy s USA a Čínou, 
automobilový průmysl aj. Graf, diagr. Rubrika: Special report [FT] 
 
Wolfgang Kempkens 
Kraft der Sonne 
Síla slunce 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 43, S. 178-179 
Podpora produkce solární energie v Německu. Cena solárních zařízení. Povinná výkupní cena solární 
energie (SE) dle zákona o obnovitelných energiích. Německé prvenství při využití SE (druhé je 
Japonsko, které však disponuje největší výrobní kapacitou SE). 2 grafy. 
 
Mediterranean rivals 
Soupeři od Středozemního moře 
The Economist, November 4th 2006, vol. 381, no. 8502, p. 40 
Srovnání Španělska a Itálie z různých hledisek vyznívá ve prospěch první z obou zemí. Hospodářský 
růst Španělska  je  téměř  dvakrát  větší  než průměr za EU a z hlediska HDP na hlavu by země měla 
do r. 2009 předstihnout Itálii. V článku se rozebírají příčiny a důsledky tohoto vývoje.  Rubrika: 
Charlemagne 
 
Günter Wolf 
Nahrungsmittelindustrie : Erfolgreiche Konsolidierung 
Potravinářský průmysl : úspěšná konsolidace 
Report, 2006, Nr. 3, S. 10-12 
Příspěvek  přehledně  informuje  o  stavu potravinářského průmyslu v Rakousku a o postavení odvětví 
v mezinárodní konkurenci. Sleduje různé faktory, např. objem výroby a počet zaměstnanců v letech 
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1995-2005, restrukturalizaci, vývoj poptávky po potravinách, podíl výdajů za potraviny v celkovém 
objemu spotřebních výdajů domácností, export, kvalitu. 3 tab., 2 grafy. Pozn. - Něm. res. - Lit. 
Rubrika: Branche Österreich 
 
Jan Vích 
Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele podle nového zákona o veřejných zakázkách 
Obchodní právo, 2006, roč. 15, č. 9, s. 2-12 
K zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který představuje celkovou rekodifikaci dříve 
platného zákona č. 40/2004 Sb. Autor si všímá, jak nový zákon řeší (podstatným doplněním a 
upřesněním) problematiku týkající se ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele. Rozsah a způsob 
podání námitek a postup zadavatele při jejich přezkoumání. Výkon dozoru nad zadáváním veřejných 
zakázek - smírčí řízení. Vymezení správních deliktů a pokuty za správní delikt.  
 
Jiří Malý 
Pobídkové systémy - obraz poměru sil mezi státem a firmami 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 1, s. 24-47 
Pokus o hlubší prozkoumání smyslu existence pobídkových systémů v ČR, příčin jejich zavedení a 
důsledků fungování. Ve vložených boxech autor informuje o různých podporách a různých 
podmínkách jejich získání (např. vybrané podpory malých a středních podnikatelů, program na 
podporu rozvoje průmyslových zón aj.). Dále ke kritice rozdílně nastavených pobídkových systémů 
pro různé typy firem a investorů, která se ozývá z řad ODS a jí názorově blízkých ekonomů (doplněno 
pasážemi z resortní koncepce ODS Modrá šance pro Českou republiku). Přínosy a náklady systému 
investičních pobídek. Shrnutí a závěry, ze kterých mj. vyplývá, že růst ekonomické úrovně regionů ČR 
je důležitým předpokladem poklesu významu pobídkových systémů a zlepšení konkurenčního 
prostředí v české ekonomice. 7 vlož. boxů, 2 tab. - Angl. abstrakt - 13 lit. 
 
Karel Vodička 
PPP trochu jinak 
Veřejná správa, 2006, roč. 17, č. 41, s. 26-29 
Public Private Partnership; charakteristika a financování tvrdých a měkkých PPP projektů, oblasti 
uplatnění partnerství veřejného a soukromého sektoru.  Rubrika: Téma [VS] 
 
David Pilling 
Rising sum? Difficult choices await Japan despite a record postwar boom 
Rostoucí suma? Japonsko má před sebou navzdory rekordní poválečné konjunktuře obtížnou 
volbu 
Financial Times, 15.11.2006, no. 36231, p. 11 
Současné hospodářské oživení je nejdelší v japonské poválečné historii. Trvalý růst pomohl bankám 
dostat se z potenciálně nebezpečné finanční krize, bilance korporací se také zlepšily a podnikové zisky 
dosahují rekordní výše. Problémem však je dědictví minulosti, zejména značný vládní dluh.  
 
Slow road ahead : the American economy 
Pomalu vpřed : americká ekonomika 
The Economist, October 28th 2006, vol. 381, no. 8501, p. 85-86 
Největší krátkodobou nejistotou pro světovou ekonomiku je, zda američtí spotřebitelé nepřestanou 
utrácet a nevtáhnou svou zem do recese. Pozornost by se však měla zaměřit i na klesající míru 
potenciálního růstu. Podle některých odhadů by v nejbližších letech mohla klesnout až na 2,5 %, což 
by bylo nejnižší tempo za celé století. Problematikou se zabývá i článek na s. 16 pod názvem A falling 
speed limit: America's economy. 2 grafy. Rubrika: Special report [Ec] 
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A. Andrjakov, Je. Gurvič, A. Černjavskij 
Soglasovanije makroekonomičeskich prognozov v metodologii Sistemy nacional'nych sčetov 
Harmonizace makroekonomických prognóz v metodologii Systému národních účtů 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 8, s. 65-81 
V příspěvku autoři navrhují model harmonizace makroekonomických prognóz, rozpočtových plánů a 
predikcí platební bilance v Rusku, označovaný jako finanční bilance, a prezentují výsledky 
experimentálních výpočtů tohoto modelu pro léta 2006-2008. Potřeba vyvinout zvláštní nástroje 
takové harmonizace je dána požadavky na zvýšení kvality střednědobých rozpočtových plánů. 
Navrhovaný model finanční bilance je založen na metodologii Systému národních účtů a může být 
využit ke komplexnímu hodnocení fiskální politiky. 8 tab. - Angl. res. 
 
Sticky situations 
Nepříjemné situace 
The Economist, November 11th 2006, vol. 381, no. 8503, p. 88 
Centrální bankéři všech zemí si přejí cenovou stabilitu. Nízká inflace ale neznamená, že nedochází 
k pohybu  cen.  Článek  čerpá  ze  studií zabývajících se otázkou frekvence a výše změn cen v USA a 
v Evropě.  Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Klaus Stratmann 
Stromkonzerne machen Preisangebot 
Energetické koncerny dělají cenovou nabídku a na oplátku očekávají, že jim vláda nezpřísní 
kartelové právo 
Handelsblatt, 15.11.2006, Nr. 221, S. 3 
Problematika (cenové) soutěže producentů energie v Německu; v grafu vývoj průměrné platby 3členné 
domácnosti za elektřinu v období 1999-2006 (s rozlišením podílu daní a odvodů a čisté ceny). Graf. 
 
Petr Thelen 
Studie sieht Familienpolitik als Schlüssel zu mehr Wachstum 
Podle studie je rodinná politika klíčem k většímu růstu 
Handelsblatt, 10./11./12.11.2006, Nr. 218, S. 3 
Cílená rodinná politika může výrazně zmírnit nejen negativní důsledky demografického vývoje na 
růst, ale i daňovou a odvodovou zátěž v Německu. Ze studie DIW (Institut německé ekonomiky) 
vyplývá, že pokud by se zdařilo zvýšit porodnost a zaměstnanost (především) žen a také pozvednout 
úroveň vzdělanosti dětí, znamenalo by to dodatečné zvýšení růstu o 24 procent do roku 2050. 
Rodičovský   příspěvek   (až 14měsíční  rodičovský  "plat"  ve  výši   67 procent   čisté mzdy, tj. max. 
1 800 eur pro jednoho z rodičů) by měl být podpořen např. výstavbou celodenních škol a školek 
(výdaje na předškolní zařízení činí jen 0,4 procenta HDP), ale také přestavbou současného 
vzdělávacího systému.  
 
Michael Reid 
Time to wake up : a survey of Mexico 
Je čas se probudit : přehled o Mexiku 
The Economist, November 18th 2006, vol. 381, no. 8504, centr. sect. (18 p.) 
Hospodářská a politická situace v Mexiku, postavení monopolů, neformální ekonomika, právní řád, 
NAFTA aj. 5 grafů. Rubrika: Survey [Ec] 
 
Samuel Brittan 
Two cheers for the eurozone's spurt 
Provolejme dvakrát hurá rozmachu eurozóny 
Financial Times, 3.11.2006, no. 36221, p. 13 
Rozbor hospodářského vývoje eurozóny se zaměřuje především na produktivitu a pracovní trh. 
Současné zrychlení růstu v eurozóně a zpomalení v USA, o čemž svědčí údaje za III. čtvrtletí, by 
mohlo napomoci snížení globálních nerovnováh.  - Odkaz. 
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Stefan Wagstyl and Roman Olearchyk 
Ukraine 
Ukrajina 
Financial Times, 31.10.2006, no. 36218, sep. sect. (4 p.) 
Hospodářská a politická situace Ukrajiny, bankovnictví, energetika, návrat oligarchů, trh nemovitostí 
aj. Grafy. Rubrika: Special report [FT] 
 
BCE 
L'utilité des indicateurs issus des enquetes de conjoncture 
Užitečnost ukazatelů pocházejících z konjunkturálních průzkumů 
Problemes économiques, 2006, no 2905, p. 31-33 
Údaje z průzkumů konjunktury hrají významnou roli v predikcích krátkodobého hospodářského 
vývoje. Především jsou užívány dva: ukazatel hospodářského klimatu (Economic Sentiment Indicator 
- ESI) a kompozitní index nákupních manažerů (Purchasing Managers' Index - PMI). ESI je vyvážený 
průměr ukazatelů důvěryhodnosti pro zpracovatelský průmysl, služby, spotřebitele, obchod v malém a 
stavebnictví. Rozšíření idexu PMI je omezenější - je vyhrazen pro zpracovatelský průmysl a služby. 
Oba ukazatele představují souhrnně stupeň rozumné korelace s růstem objemového HDP, ukazatel ESI 
je přitom více ukazatelem shody a PMI především vyspělým ukazatelem vývoje výroby. Číselné údaje 
pocházejí ze zdrojů Eurostatu a Evropské komise. 3 grafy, tab. - Lit. 
 
Jiří Kraft 
Vietnamská ekonomika: staronový ekonomický partner ČR? 
Mezinárodní politika, 2006, roč. 30, č. 10, s. 25-29 
Vývoj makroekonomických ukazatelů VSR, možnosti ekonomické spolupráce VSR a ČR. Doplněno 
množstvím  číselných  údajů např. o  struktuře HDP podle jednotlivých sektorů, o vývoji míry inflace 
v posledních letech, o objemu zahraničního obchodu v l. 2004-2005, o bilanci vzájemné obchodní 
výměny ČR a VSR apod. 5 tab., 4 grafy. - Lit. 
 
Jozef Sojka 
Zdvihne euro cenovú hladinu u nás? 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 4, s. 385-395 
Příspěvek se zaměřuje na problematiku zvyšování cen po přijetí eura. Vychází ze zkušenosti dvanácti 
států Evropské měnové unie a na základě materiálů Eurostatu analyzuje vývoj cen v těchto zemích pět 
let před vstupem do EMU a pět let po něm a porovnává jej s vývojem deseti zemí EU, které se na 
vstup do eurozóny připravují. Zkoumá při tom společné faktory, které ve sledovaných pětiletých 
intervalech ovlivňovaly cenovou hladinu v obou skupinách zemí. 6 tab., 1 graf, vzorce. Pozn. - Angl. 
res. - Lit. 
 
Malte Fischer 
Zwei Szenarien 
Dva scénáře 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 39, S. 28-34, 36 
Úvaha o dvou možných cestách vývoje Německa do roku 2026; stane se díky odvážným, ale 
nezbytným reformám hospodářskou superstar, nebo nemocnou a neproduktivní ekonomikou 
vysávanou neefektivní sociální politikou? Scénáře budoucích důchodů, trhu práce, trendu 
hospodářského růstu.  
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Informatika. Počítače 

Lenka Linhartová, Oskar Macek 
Elektronické úřadování ve Francii 
Veřejná správa, 2006, roč. 17, č. 40, s. 16-19 
Dlouhodobé  uchovávání digitálních dokumentů, ke zkušenostem Ředitelství francouzských archivů; 
e-government, předarchivní péče centrálních úřadů státní správy.  Rubrika: Téma [VS] 
 
Juraj Javorský 
Príliš reálny Druhý život 
Trend, 2006, č. 42, s. 30-31 
Internetová hra Second Life vytvořila novou realitu s vlastní (paralelní) ekonomikou, a proto o ni 
projevují zájem nejen firmy a média, ale i daňoví úředníci. Linden Lab.  
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Jan Žižka 
Čechům zkysl kopr : rozpočtový schodek 
Euro, 2006, č. 46, s. 44-46 
Článek informuje o materiálu Ministerstva financí - současné verzi konvergenčního programu. Probírá 
a stručně hodnotí hlavní body aktuální strategie České republiky při přibližování eurozóně, věnuje se 
stavu veřejných financí a pravděpodobnému datu zavedení eura.  - Součástí příspěvku je vložený box 
Rizika rezervních fondů. Rubrika: Události : Veřejné finance 
 
Jan Žižka 
Česká hausnumera : konvergenční program 
Euro, 2006, č. 47, s. 52-53 
V souvislosti s připravovanou novou verzí konvergenčního programu jsou stručně probírány kritické 
výhrady některých odborníků, zejména pokud jde o absenci jasných opatření na zlepšení stavu 
veřejných financí v ČR. Je uvedena též "stupnice zemětřesení spojených se vstupem do eurozóny" 
podle viceguvernéra ČNB Singera.  Rubrika: Události : Veřejné finance 
 
Jan Žižka 
Česko zůstane čistým příjemcem : rozpočet EU 
Euro, 2006, č. 47, s. 54 
Podle předběžných odhadů Česká republika v roce 2006 získá z rozpočtu Evropské unie více, než do 
něj zaplatí. Dokládá to hodnocení Jana Gregora, ředitele Národního fondu ministerstva financí, který 
též stručně seznamuje se základním zaměřením prostředků z evropských fondů pro ČR. Odhaduje se i 
pravděpodobný vývoj české bilance v příštím rozpočtovém období EU.  Rubrika: Události : Veřejné 
finance 
 
Eva Klvačová 
Hrozba šokem a reálné výsledky (ekonomické a sociální důsledky vstupu do EU) 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 3, s. 37-51 
Obavy ČR a dalších středoevropských a východoevropských zemí z ekonomických a sociálních 
důsledků členství v Evropské unii, nositelé obav, formulace negativistických očekávání ze strany 
podnikatelských subjektů. Faktické výsledky vstupu do EU (tempo růstu HDP, míra inflace, oblast 
veřejných financí, situace na trhu práce, náklady práce apod.). Pokus o odpověď na otázku, proč se 
černé předpovědi nenaplnily. Doplněno množstvím číselných údajů. 17 tab. K tématu viz přísp. Vstup 
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do Evropské unie pozitivně ovlivnil konkurenceschopnost české ekonomiky na s. 52-61 téhož čísla 
čas. - Angl. abstrakt - 7 lit. 
 
připravili Jarmila Škvrnová ... [et al.] 
Regionální projekt a peníze z EU : jak připravit regionální projekt a získat podporu z fondů 
Evropské unie 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 43, střed. příl. (12 s.) 
Průvodce pro žadatele z municipální sféry o finanční pomoc z fondů EU. Co potřebuje starosta obce či 
města vědět o regionální politice EU a fungování strukturálních fondů, na jaké cíle se zaměří finanční 
pomoc z fondů EU pro příští programovací období 2007-2013, jak daleko postoupila příprava nových 
operačních programů pro období 2007-2013, jaké nové konkrétní možnosti se otevírají pro obce, 
města, jejich svazky a kraje, co musí udělat subjekt z municipální sféry, který chce připravit projekt a 
požádat o dotaci apod. 4 tab., 1 graf, schémata. 
 
Single market blues 
Blues jednotného trhu 
The Economist, November 11th 2006, vol. 381, no. 8503, p. 40 
Jednotný trh je pravděpodobně tím nejvýznamnějším, co prosazuje Evropská unie, ale každý si pod 
ním představuje něco jiného. Někdo liberalizovaný trh, někdo společné regulatorní normy a stejnou 
úroveň sociální ochrany. Z analýzy vyplývá, že výhody jednotného trhu jsou menší, než doufali jeho 
zastánci, a náklady jsou zřejmě větší.  Rubrika: Charlemagne 
 
Eva Klvačová 
Velké manévry Lisabonské strategie 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 2, s. 6-29 
K současným problémům Evropské unie. Podrobněji ke strategii posílení konkurenceschopnosti EU a 
k jejím proměnám v čase (Lisabonská strategie 2000, Lisabonská strategie 2005). Dále k Integrované 
směrnici pro růst a zaměstnanost pro období 2005-2008 (jednotlivá doporučení) a k Národnímu 
programu reforem ČR (šest prioritních opatření). Otevřené otázky Lisabonské strategie. 2 tab. - Angl. 
abstrakt - 14 lit. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Jiří Fárek 
Brettonwoodské instituce v globalizovaném světovém hospodářství 
Mezinárodní politika, 2006, roč. 30, č. 10, s. 8-12 
O připravenosti (i vybavenosti) MMF a Světové banky účinně čelit dnešním globalizačním výzvám. 
Mezinárodní měnový fond (cíle a principy činnosti, podíl MMF na řešení finančních krizí, fond a 
soudobé problémy a nové výzvy). Světová banka (modifikace přístupů a koncepcí).  
 
Ondřej Horký 
Co je a co není vidět v rozvojových statistikách 
Mezinárodní politika, 2006, roč. 30, č. 10, s. 29-31 
Zamyšlení nad tím, zda objem rozvojové pomoci v roce 2005 je úspěchem nebo bublinou. Autor 
upozorňuje, že statistické výkazy o rozvojové pomoci hovoří sice jednoznačně, ale už nezohledňují, že 
velká část této pomoci se utratí přímo v dárcovských zemích. Dále o pomoci "oficiální" a o pomoci 
soukromých dárců, o neformálních systémech finančních převodů a také o rozvojové pomoci České 
republiky. Grafy. 
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Direktinvestitionen 2004 : Österreichische Direktinvestitionen im Ausland und ausländische 
Direktinvestitionen in Österreich - Stand per Ende 2004 
Přímé  investice  2004  :  rakouské  přímé  investice  v zahraničí  a  zahraniční  přímé   investice 
v Rakousku - stav ke konci roku 2004 
Statistiken - Daten & Analysen, September 2006, Sonderheft, 60 S. 
Nepravidelná zvláštní příloha časopisu Statistiken - Daten und Analysen zaměřená na prezentaci 
výsledků každoročně prováděných průzkumů Rakouské národní banky ohledně vývoje přímých 
zahraničních investic v Rakousku. Uvedené číslo ze září 2006 seznamuje se stavem PIZ ke konci roku 
2004. Pozornost je věnována i metodickým otázkám. Tab., grafy, tab. část. Pozn. Rubrika: Sonderheft 
 
Stefan Wagstyl 
EBRD reaps rewards of investment in east 
EBRD sklízí ovoce investic na východě 
Financial Times, 14.11.2006, no. 36230, p. 4 
EBRD, mezinárodní banka pro bývalé komunistické země, uvádí ve své zprávě, že private equity hraje 
stále větší úlohu při zajišťování kapitálu a manažerských dovedností. V 90. letech byla EBRD téměř 
jediným investorem private equity. Nyní jsou soukromí investoři stále aktivnější, ale banka zůstává 
dominantní silou a její ziskovost roste. Ve zprávě se předpovídá, že silný hospodářský růst v bývalých 
komunistických zemích bude pokračovat i v r. 2007. Tab. Odkaz. 
 
Konrad Handschuch, Friedrich Thelen ... [et al.] 
Geplatzter Traum 
Zmařený sen 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 37, S. 24-41 
Terorismus dosahuje mezinárodní úrovně a omezuje globalizaci a tedy i blahobyt exportní velmoci 
Německa, které je velmi závislé na otevřených trzích. Odhady nákladů a dopadů spojovaných s útoky 
z 11.9.2001 (a pozdějších v Evropě), oblasti omezení svobod (omezení mobility kapitálu, zboží, 
svobody pohybu občanů). Nové bezpečnostní systémy. (Soubor článků.) 6 grafů. 
 
Jana Čechová, Vladimír Přikryl 
Ke směrnici 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách 
Pojistné rozpravy, 2006, č. 19, s. 58-75 
Cíle zavedení směrnice 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči 
spotřebitelům na vnitřním trhu. Spotřebitel a jeho ochrana, klamavá reklama, právní prostředky 
ochrany proti nekalé soutěži, zákaz klamání spotřebitele, dozor nad ochranou spotřebitele, vymezení 
obsahu pojmu podnikatel a obchodník. Základní obsah směrnice.  - Angl. resumé 
 
Hana Prudičová 
Oprávněný hospodářský subjekt 
Clo-douane, 2006, roč. 40, č. 10, s. 8-9 
Oprávněný hospodářský subjekt, OHS, Authorized Economic Operator (projekt připravovaný v rámci 
strategického projektu e-Customs). Cíle projektu OHS, postavení OHS (kritéria udělení). 
Bezpečnostní novela Celního kodexu EK, TAXUD 1250/2005/-REV 7.  
 
Mario Pezzini 
Les villes: moteurs économiques au coeur de la mondialisation 
Města: hospodářský motor v centru globalizace 
Problemes économiques, 2006, no 2905, p. 34-36 
Rozvoj měst ve 20. století, pokračující urbanizace planety a vznik obrovských světových velkoměst - 
megaměst (jako Tokio, Soul, Bombaj, New York, Londýn a dnes i Paříž). Tyto metropolitní regiony se 
stávají jádrem a hybnou silou rozvoje v regionálním i globálním měřítku, OECD sleduje výrazný růst 
jejich hospodářské váhy. Globalizace je staví před nové a stále větší úkoly, především co se týče 
konkurenceschopnosti a soutěže. Úvahy nad budoucí rolí a zesilováním pozice měst ve světovém 
systému.  - Lit. 
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Harald Schumacher 
Weltkarte des Risikos 
Světová mapa rizik 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 45, S. 142-143 
Světová  mapa  politických a  všeobecných bezpečnostních rizik, s nimiž musí investoři a podnikatelé 
v roce 2007 počítat. Mapa. 
 
Who wants to be a trillionaire? : China's foreign reserves 
Chcete být bilionářem? : čínské zahraniční rezervy 
The Economist, October 28th 2006, vol. 381, no. 8501, p. 91 
Koncem října měly čínské devizové rezervy dosáhnout výše 1 bil. USD, což je dvakrát více než před 
dvěma lety a daleko více, než je třeba k zajištění finanční stability. V článku se rozebírá, jak by se dalo 
dalšímu růstu rezerv zabránit. Diagr. 
 
Patricia Walter 
Der Zusammenhang von Geldmenge und Zahlungsbilanz im Euroraum 
Souvislost mezi množstvím peněz v oběhu a platební bilancí v eurozóně 
Statistiken - Daten & Analysen, 2006, Nr. 4, S. 25-42 
Příspěvek  ukazuje  strategický  a  empirický   význam   sledování   vývoje   množství  peněz v oběhu 
v eurozóně a zkoumá souvislost mezi tímto ukazatelem a platební bilancí. Na rozdíl od měnových 
statistik obsahuje platební bilance detailní informace o složení kapitálových toků a o vývoji 
mezinárodního pohybu kapitálu jako důležitého faktoru pro určení dynamiky množství peněz v oběhu. 
7 grafů, 2 tab. přílohy. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 

Podnik a podnikání 

Thies Lentfer, Stefan C. Weber 
Das Corporate Governance Statement als neues Publizitätsinstrument 
Corporate Governance Statement novým instrumentem zveřejňování informací pro investory 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 44, S. 2357-2363 
Informační    povinnost  podniku  v  Německu,  zavedení  Corporate  Governance  Statement   (CGS) 
v zemích EU s cílem dosáhnout snadnějšího porovnání závěrek a situačních zpráv (kapitálových 
společností) v rámci EU i posílit jejich důvěryhodnost. Rekapitulace ke směrnici o úpravě 4. a 7. 
směrnice Evropského společenství (zveřejnění nebilančních obchodů, zveřejnění transakcí s podniky a 
osobami  blízkými,  kolektivní zodpovědnost a ručení členů správních, řídících či dozorčích orgánů). 
K jednotlivým bodům předlohy EU k CGS, kritické zhodnocení z pohledu dosavadní německé praxe 
podnikových kodexů, doplnění německého Corporate Governance Kodex. 2 tab. - Odkazy. Rubrika: 
Betriebswirtschaft [B] 
 
Laurent Quignon 
The financial situation of French companies : [2006] 
Finanční situace francouzských podniků : [2006] 
Conjoncture, 2006, no 8, p. 19-30 
Hospodářský růst ve Francii nabyl nové síly od léta 2005. Ale zatímco celkový příspěvek složek HDP 
(kromě soukromé spotřeby) byl ještě v r. 2004 převážně kladný, klesl v r. 2005 k nule. Růst se tak stal 
závislý pouze na výdajích domácností. Ačkoli čísla za první čtvrtletí 2006 potvrzují ozdravení, ukazují 
též, že rozdělení rolí se téměř nezměnilo... Podrobné hodnocení výsledků hospodaření nefinančního i 
finančního  sektoru;  likvidita,  solventnost  a  bankroty;  finanční  a   investiční   chování - od r. 2004 
s výhledy na období 2006-2007. Podrobný rozbor ilustrován číselnými údaji vývoje různých ukazatelů 
v období cca 1985 - 2007. 12 grafů, 2 tab. Pozn. 
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Kornelius Kraft, Marija Ugarković 
Gesetzliche Mitbestimmung und Kapitalrendite 
Co-determination and return on equity 
Spolurozhodování ze zákona a kapitálové výnosy 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, September 2006, Bd. 226, Heft 5, S. 588-604 
Autoři představují výsledky empirické studie zkoumající důsledky zavedení spolurozhodování 
zaměstnanců v podniku na základě zákonného ustanovení, se zaměřením na kapitálové výnosy. Sledují 
zejména důsledky zavedení zákona o spolurozhodování v Německu v roce 1976, které představovalo 
významné rozšíření  spoluúčasti.  Zkoumání  vychází  z průzkumu 179 podniků v letech 1971-1976 a 
v letech 1981-1986. 2 tab., vzorce. Pozn. -- Upozorňujeme na další příspěvky tohoto monotematického 
čísla věnovaného ekonomické analýze spolurozhodování na podnikové úrovni. - Angl. res. - Lit. 
Rubrika: Abhandlungen/Original papers : Ökonomische Analysen der Mitbestimmung auf Betriebs- 
und Unternehmensebene (Economic analyses of co-determination) 
 
Jens Buchta 
Haftung und Verantwortlichkeit des Vorstands einer Aktiengesellschaft - eine 
Bestandsaufnahme 
Ručení a odpovědnost představenstva akciové společnosti - rozbor situace 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 36, S. 1939-1943 
Vývoj na akciových a kapitálových trzích s sebou pro členy představenstva akciových společností 
nese stálé zvyšování rizik z ručení. Prezentována jsou nová rizika z ručení a také možnosti zamezení 
povinnosti ručení. Jednotlivě k povinnostem interního a externího ručení.  - Odkazy. Rubrika: 
Wirtschaftsrecht [B] 
 
Miloš Mařík, Tomáš Krabec 
K objektivnosti tržní hodnoty 
Acta oeconomica pragensia, 2006, roč. 14, č. 1, s. 9-21 
Cílem stati je přispět k upřesnění a vyjasnění kontroverzí ohledně pojmu tržní hodnota podniku, 
zejména  pokud   jde  o řadu  možných  interpretací  "objektivity".  Tyto  interpretace  vymezuje    jak 
z pohledu ekonomické teorie, tak i z pohledu teorie a praxe oceňování.  Pozn. -- K problematice viz i 
další příspěvky tohoto monotematického čísla. - Čes. a angl. res. - Lit. Rubrika: Současné problémy 
oceňování podniků 
 
Bernhard Pellens, Eva Brandt, Marc Richard 
Kapitalschutz in Kalifornien - Vorbild für die europäische Gesellschaftsrechtsreform? 
Ochrana kapitálu v Kalifornii - vzor pro evropskou reformu práva obchodních společností? 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 38, S. 2021-2025 
Evropský kapitálový systém, hledání alternativního systému efektivní ochrany věřitele i akcionáře; 
výhledový test solventnosti. Současné právo; návrhy budoucího kapitálového systému. Systém 
ochrany kapitálu v Kalifornii, California Corporations Code (založení společnosti není podmíněno 
minimálním vlastním kapitálem), výplata dividend, účetní předpisy, omezení výplaty dividend (equity 
insolvency test, retained earnings test, balance sheet test). Aplikace kalifornského bilančního testu na 
podniky indexu DAX (rozdíly účetních systémů, Cal. Corp. Code umožňuje většinou výrazně vyšší 
výplatu dividend).  - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Alexander Dilger  
Kooperation zwischen Betriebsrat und Management : die Sicht beider Seiten und deren Folgen 
Cooperation between works council and management : the view of both sides and its 
consequences 
Spolupráce mezi podnikovou radou a managementem : pohled obou stran a jeho důsledky 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, September 2006, Bd. 226, Heft 5, S. 562-587 
V rámci zkoumání vztahu mezi podnikovým vedením a podnikovou radou se autor snaží najít obecněji 
platné zásady, příp. určitou typologii vzájemných vztahů (spolupracujících, neutrálních, 
antagonistických)  a jejich  dopady  na  vybrané  ukazatele podnikového hospodaření. Vychází přitom 
z empirické analýzy opřené o databázi získanou ze dvou velkých průzkumů prováděných v letech 
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2000 a 2002 v oblasti strojírenských podniků v Německu. 7 tab. Pozn.. -- Angl. res. - Lit. Rubrika: 
Abhandlungen/Original papers : Ökonomische Analysen der Mitbestimmung auf Betriebs- und 
Unternehmensebene (Economic analysis of co-determination) 
 
Karel Mráček 
Podnikatelské prostředí České republiky v mezinárodním srovnání 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 2, s. 78-88 
K pravidelnému ročnímu průzkumu Světové banky (projekt Doing Business), který sleduje a 
porovnává vládní regulace v jednotlivých zemích, které mají vliv na rozvoj podnikatelských aktivit, 
resp. vytvářejí pro ně překážky. Metodologie projektu a používané indikátory. Výsledky hodnocení a 
umístění ČR; podrobněji k daňové oblasti (výše zdanění, transparentnost a přehlednost daňového 
systému, efektivní správa daní a jednotný výklad daní, odvody). 3 tab., 1 vlož. box. 
 
Kai-Uwe Marten ... [et al.] 
Praktische Empfehlungen für unternehmerisches Entscheiden : zur Anwendung der Business 
Judgement Rule in § 93 Abs. 1 Satz 2 AktG 
Praktická doporučení k podnikovému rozhodování : k aplikaci Business Judgement Rule v § 93 
odst. 1 větě 2 akciového zákona 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 41, S. 2189-2196 
Podnikové  rozhodování,  posouzení  podnikatelského rozhodování,  business  judgement   rule (BJR) 
v Německu (týká se řídících a dozorčích orgánů a.s. a s.r.o.). Zákonem o podnikové integritě a 
modernizaci  odpůrčího  práva  (UMAG) bylo  do  akciového  zákona   vloženo  BJR   jako    měřítko 
k posouzení podnikového rozhodování. Je vysvětlen význam BJR, vyložena náplň BJR v procesu 
podnikového rozhodování a přiblížena aplikace BJR pro podnikovou praxi. Příklady.  - Odkazy. - 
Materiál připravila pracovní skupina "Externí a interní podnikový dozor" společnosti pro podnikovou 
ekonomiku ve Schmalenbachu (registrovaný spolek) pod předsednictvím Prof. Dr. Kai-Uwe Martena. 
Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Florian Schultz, Olaf Thießen 
Der Referentenentwurf zum German Real Estate Investment Trust (G-REIT) 
Referentský návrh zákona k německému Reit (G-REIT) 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 40, S. 2144-2148 
Prezentace návrhu zákona o německém REIT, který předpokládá jeho zavedení od 1.1.2007. 
Regulační rámcové podmínky (Corporate Governance, obchodní činnosti, roční závěrka a účetnictví, 
výplata zisku). Daňové podmínky společnosti, která přechází na formu REIT, zdanění společnosti, 
zdanění akcionářů, zdanění v případě prodeje podílů na REIT atd.  - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Christian Schaudwet 
Reiche Ernte 
Bohatá žeň 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 40, S. 112, 114-116 
Úspěch Škody, české dcery VW, odhaluje slabiny mateřského koncernu.  
 
Jaroslav Šantrůček 
Tržní hodnota středoevropského podniku 
Acta oeconomica pragensia, 2006, roč. 14, č. 1, s. 22-30 
Příspěvek zvažuje východiska a možnosti odhadu tržní hodnoty podniku v podmínkách střední Evropy 
a zejména České republiky. Vymezuje tržní hodnotu podniku, uvádí různé koncepční rámce a 
odlišnosti plynoucí z ekonomické teorie a oceňovací praxe, sleduje objektivizační kroky. Zabývá se 
též podmínkami dlouhodobého fungování podniku, souvislostmi mezi potřebou investic a vstupními 
parametry pro výpočet pokračující hodnoty podniku. Vzorce. Pozn. -- Čes. a angl. res. - Lit. Rubrika: 
Současné problémy oceňování podniků 
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Tomáš Novák 
Vybrané právní aspekty stanovení výměnného poměru při přeměnách, zejména akciových 
společností 
Právní rádce, 2006, roč. 14, č. 10, střed. příl. (16 s.) 
Cílem textu je pojednat o dílčích a právně zajímavých problémech souvisejících s nastavením 
výměnného poměru při přeměnách (zejména) akciových společností. Objasnění pojmu výměnný 
poměr. Některé limity stanovení výměnného poměru u fúzí akciových společností. Povinnost ocenění 
jmění zanikající společnosti podle § 69a odst. 6 obchodního zákoníku. Některé aspekty stanovení 
výměnného poměru u rozdělení. Doplněno příklady a přílohou (odůvodnění rozhodnutí Městského 
soudu v Praze ve věci zvýšení základního kapitálu s.r.o. v rámci fúze sloučením). Schémata. Praktická 
příručka. 
 
Petr Suchánek 
Vysoké daně MSP - mýtus, nebo realita? 
Moderní řízení, 2006, roč. 41, č. 11, s. 33-35 
Vliv daní na podnikání malých a středních podniků v ČR. V tabulkách vývoj sazby daně z příjmu 
právnických osob (podniků) v období 1993-2006, míra zdanění podniků ve vybraných státech a vývoj 
sazby daně z příjmu fyzických osob v letech 1993-2005. 3 tab. 
 
Daneš Brzica 
Vývoj firemných skupín ako dôsledok koncentrácie vlastníctva a kontroly po roku 1993: príklad 
Českej republiky a Slovenskej republiky 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 8, s. 771-784 
Vznik podnikových skupin a koncentrace vlastnictví v SR a ČR, typologie skupin (typ I - průmyslové 
skupiny, typ II - skupiny pyramidového typu, typ III - finanční skupiny, např. PPF Group, Penta 
Group, Istrokapitál aj.), dynamika vývoje kontroly a vlastnictví skupin typu III, restrukturalizační 
dynamika současných skupin typu III. 4 tab. - Angl. abstrakt - 25 lit. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Claus Berenz 
Contractual Trust Arrangements (CTA) und die gesetzliche Insolvenzsicherung der 
betrieblichen Altersversorgung durch den PSVaG 
Contractual Trust Arrangements (CTA) a zákonné jištění podnikového důchodového 
zabezpečení pro případ insolvence zaměstnavatele prostřednictvím Sdružení vzájemného 
zabezpečení důchodů 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 39, S. 2125-2127 
PSVaG je v Německu (a v Lucembursku) zákonným prostředkem jištění podnikového důchodového 
zabezpečení pro případ insolvence podniku; vzhledem k tomu, že modely CTA jsou stále častěji 
zapojovány do podnikového důchodového zabezpečení (umožňují zkrácení bilance sestavované podle 
účetního standardu IAS či US-GAAP), zkoumá příspěvek součinnost CTA a PSVaG při insolvenci 
zaměstnavatele. Plná, částečná a nulová ochrana před insolvencí prostřednictvím PSVaG.  - Odkazy. 
Rubrika: Arbeitsrecht 
 
Mária Husáková, Vojtech Stanek 
Európska aktívna sociálna politika 
Ekonomické rozhľady, 2006, roč. 35, č. 4, s. 455-465 
Příspěvek je zaměřen na vývoj sociální politiky v Evropské unii a na utváření budoucí podoby 
sociálního modelu EU. Představuje též dokumenty EU, které formulují společné cíle a zásady v oblasti 
sociální politiky a zavazují členské státy k jejich převedení do národních programů. 3 tab. Pozn. - 
Angl. res. - Lit. Rubrika: Diskusia [ER] 
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Jiří Malý 
Hliněný pilíř penzijních reforem 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 2, s. 30-56 
Zamyšlení nad reformou penzijního systému. Dva krajní způsoby financování systému důchodového 
zabezpečení (systém plně fondový a systém průběžného financování), další varianty. Souvislosti 
vývoje míry úspor a způsobu financování penzijního systému. Souvislosti vývoje veřejného dluhu a 
způsobu financování penzijního systému. Rozporuplné zkušenosti se systémem povinného spoření na 
důchod  v  Chile,  Maďarsku  a  Polsku.  Deset  mýtů  o  systémech důchodového zabezpečení. 7 tab., 
3 vlož. boxy. - Angl. abstrakt - 18 lit. 
 
Viktória Čejková, Ivana Bibzová 
Inovace ve vývoji zemědělského pojištění v ČR 
Pojistné rozpravy, 2006, č. 19, s. 108-115 
Pojištění  zemědělských rizik, vývoj zemědělského pojištění v ČR v letech 1990-2004, různé přístupy 
k podpoře pojištění zemědělských rizik. 2 tab. - Angl. resumé - 9 lit. 
 
Erika Pastoráková 
Javové podoby globalizácie na poistnom trhu v Slovenskej republike 
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 8, s. 785-802 
Cílem příspěvku je poukázat na dosud málo zdůrazňované souvislosti na pojistném trhu v SR 
vyplývající z globalizace. Odraz globalizace v legislativě upravující oblast pojišťovnictví na 
Slovensku. Projevy globalizace v procesech na pojistném trhu v SR (např. proces koncentrace, vznik a 
rozvoj nového pluralismu institucí). 1 tab. - Angl. abstrakt - 28 lit. 
 
The known unknowns : public-sector pensions 
Známé neznámé : penze ve veřejném sektoru 
The Economist, November 18th 2006, vol. 381, no. 8504, p. 50 
Jednotlivé americké státy mají problémy s plněním svých penzijních závazků vůči zaměstnancům 
veřejného sektoru. Podle agentury Standard & Poor představovala aktiva průměrného státního 
penzijního fondu v r. 2004 jen 84 % částky potřebné k pokrytí penzijních závazků. Díky novému 
pravidlu, které zavedla Vládní komise pro účetní standardy (GASB), budou nyní americké státy muset 
vykazovat i závazky v oblasti zdravotnictví stejným způsobem jako na úseku penzí: přiznávat celý 
rozsah svých budoucích závazků, nikoliv jen náklady tohoto roku. Diagr. 
 
zpracoval Josef Keller 
Pojistný trh ČR v roce 2005 
Kapitál, listopad 2006, č. 11, s. 14-16 
Celkový přehled vývoje pojistného trhu v ČR za minulé období. Růst pojistného v letech 2000-2005, 
struktura pojistného trhu v roce 2005, členské pojišťovny ČAP. České pojišťovnictví v evropském 
kontextu. Ve vloženém boxu o postavení životního pojištění v ČR v porovnání s vyspělými zeměmi 
EU. 4 grafy, 1 vlož. box. - Lit. 
 
Helmut Steuer 
Protest gegen Schwedens Arbeitsmarktpolitik 
Protest proti švédské politice trhu práce 
Handelsblatt, 6.11.2006, Nr. 214, S. 9 
Plánované změny v pojištění proti nezaměstnanosti ve Švédsku. Aktuální a budoucí podíl zaměstnance 
na pojištění, LO, A-kassa, úřední a skutečná nezaměstnanost.   
K tématu i HB, 19.9.2006, Nr. 181, S. 7. 
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Michaela Hoffmann 
Der reine Horror 
Naprostý horor 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 34, S. 34-37 
Plán  reformy   pečovatelského pojištění v Německu; výhled zvýšení příspěvku na pojištění z 1,7 na 
2,0 procenta, návrh úpravy výkonového katalogu, resp. pečovatelských sazeb pro stupeň I-III, podpora 
možnosti domácí péče, zvýhodnění stupně 0. Prognóza obdobných finančních problémů 
pečovatelského pojištění jako u nemocenského a důchodového pojištění (pokrok v medicíně umožňuje 
dosažení vyššího věku, kdy však lidé často trpí více nemocemi a bez profesionální pomoci se 
neobejdou). 2 grafy. 
 
Rita Reichenbach, Stefan Grüneklee 
Rente erst mit 67: Anpassungsbedarf für betriebliche Versorgungsregelung? 
Do důchodu až v 67 letech: je potřeba upravit ustanovení k podnikovým důchodům? 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 41, S. 2234-2239 
Německá vláda má v úmyslu zvýšit důchodový věk z 65 na 67 let, a proto se zkoumá dopad příp. 
úpravy na podnikové důchodové zabezpečení (zaměstnavatelům zatím nebyla pevně stanovena hranice 
pro plnění podnikového důchodu, zpravidla to bývá nejdříve od 60 let). K hlavním právním aspektům 
v případě adaptace zaměstnavatele na novou úpravu, termín splatnosti důchodu a výše 
nepropadnutelného nároku na důchod.  - Odkazy. Rubrika: Arbeitsrecht 
 
Sicher in Rente 
Bezpečně do důchodu 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 44, S. 124-153 
Příprava a plánování finančního zabezpečení v důchodu (v Německu); soubor příspěvků na téma 
důchodového spoření, životního a zdravotního pojištění, bydlení atd. Příklady, propočty, doporučení. 
Tab., grafy. 
 
kol. autorů 
Solvency II 
Pojistné rozpravy, 2006, č. 19, s. 6-31 
Shrnutí současného stavu, očekávaného vývoje a předpokládaných dopadů Solvency II pro pojišťovny 
v ČR. 1 obr., 1 schéma. K tématu viz přísp. Co je to Solvency (solventnost) II? na s. 32-34 téhož čísla 
čas. - Angl. resumé 
 
Jan Kubíček 
Srovnání průběžného a fondového penzijního systému v podmínkách ČR 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 2, s. 57-68 
Jak reformovat penzijní systém založený na průběžném financování. Průběžný penzijní systém 
(vymezení podmínek, za kterých je tento systém dlouhodobě udržitelný). Fondový penzijní systém. 
Růst mezd v ČR a míra reálného výnosu v ČR. Problematika přechodu od průběžného na fondový 
systém. 2 tab., 1 graf. - Angl. abstrakt - 13 lit. 
 
Eva Ducháčková 
Světový pojistný trh v roce 2005 
Pojistný obzor, 2006, roč. 83, č. 11, s. 15-16 
Vývoj na světovém pojistném trhu v roce 2005. Růst předepsaného pojistného na světovém pojistném 
trhu (1995-2005), pojištěnost v jednotlivých oblastech světa v roce 2005. 2 tab., 1 graf. - Lit. 
 
Dana Foltýnová 
Systémy sociálního pojištění v EU. 7. část, Francie 
Národní pojištění, 2006, roč. 37, č. 10, s. 8-11 
O francouzském systému sociálního zabezpečení (institucionální schéma, financování systému, 
nemocenské a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, invalidní důchody, důchodové pojištění, pojištění 
v nezaměstnanosti apod.).  
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Jörg Hülshorst, Frederik Rettinger 
Verrechnungspreise in der Versicherungswirtschaft 
Zúčtovací ceny v pojišťovnictví 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 38, S. 2032-2037 
Zúčtovací ceny, dokumentace přeshraničních transakcí v německém pojišťovnictví. K diskusnímu 
návrhu OECD o dělení zisku v provozovnách pojišťovnických institucí (zaměřeno na specifické 
aspekty pojišťovnictví), prezentovány jsou koncepty a možnosti řešení přiměřené dokumentace na 
vybraných transakcích operativních pojistných obchodů (interní zajišťovací obchody koncernu, využití 
nemateriálního podnikového majetku atd.).  - Odkazy. Rubrika: Steuerrecht [B] 
 
Klaus-Wilhelm Knauth, Thomas Schubert 
Výzvy pro dozor nad pojišťovnictvím - od schvalování produktů až po řízení podnikatelského 
rizika 
Pojistné rozpravy, 2006, č. 19, s. 45-51 
K novému systému dozoru nad pojišťovnictvím v rámci EU. Změny v chápání dozoru, metodické 
nástroje, nové trendy v pojišťovnictví (základy koncepce EU - Solvency II), nové pojmy v dozorovém 
právu, rozdílná rizika u pojišťoven a bank, dopady nových podmínek dozoru na řízení společností.  - 
Angl. resumé 
 
Martin Jaroš 
Zázraky neexistujú. Ani vo Švédsku 
Trend, 2006, č. 43, s. 24-27 
Švédský sociální model; trh práce, "zamaskovaná" nezaměstnanost podporovaná štědrým 
nemocenským pojištěním, relativní příjmová rovnost, ekonomická výkonnost jedince, významné 
postavení odborů.  Stručné historii švédského socialismu se věnuje i další příspěvek na s. 28-29. 
Rubrika: Téma [T] : Švédsky sociálny model, s. 24-29 
 
Karl Doemens 
Zweifel an stabilem Rentenbeitrag 
Pochybnosti o stabilním příspěvku na důchod 
Handelsblatt, 3./4./5.11.2006, Nr. 213, S. 4 
Sazba příspěvku na důchodové pojištění se v Německu zvyšuje od 1.1.2007 z 19,5 na 19,9 procenta - 
v této výši by měla být zachována do roku 2010. Ke (středně- až dlouhodobé) stabilizaci příspěvku by 
měla napomoci důchodová reforma, která by důchodovým pokladnám v období 2011-2030 měla 
ulehčit nižším dorovnáváním důchodů a také by v rozmezí let 2012-2029 mělo dojít k postupnému 
zvýšení důchodového věku na 67 let. 2 grafy. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Karlheinz Küting, Helmut Trappmann, Marco Keßler 
Die Eignung von Bodenrichtwerten zur Ausfüllung der bilanziellen Bewertungsmaßstäbe bei 
Grundstücken nach HGB und den IFRS 
Vhodnost směrné hodnoty půdy k vyplnění účetního měřítka ocenění pozemků podle 
Obchodního zákoníku a IFRS 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 35, S. 1853-1861 
Poslední vývoj v oblasti nemovitostí v Německu, jako je např. krize otevřených fondů nemovitostí či 
diskuse o zavedení Reits, posouvají problematiku oceňování nemovitostí do centra zájmu - výhledově 
bude totiž nutné oceňovat velká portfolia nemovitostí. Současně také však analytici v Německu již 
dlouho kritizují absenci spolehlivého zdroje informací o prodejních cenách nemovitostí. Zkoumá se, 
nakolik jsou směrné hodnoty půdy vhodné, aby stanovovaly hodnotu nezastavěného, resp. zastavěného 
pozemku a zda mohou fungovat jako měřítko následného ocenění. Ocenění pozemků podle HGB a 
IFRS, zásady zjišťování hodnoty pozemku, zásady zjišťování směrné hodnoty půdy atd.  - Odkazy. 
Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
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Světlana Rysková 
Obavy už jsou v ceně : bydlení 
Ekonom, 2006, roč. 50, č. 43, s. 16-20 
Obsáhlý materiál je věnován současné překotné snaze Čechů koupit si vlastní bydlení, vyvolané 
obavami z vyšší DPH a z dražších úvěrů. Autorka se podrobně zabývá otázkami kvality staveb, 
důvody  zvýšeného  zájmu  o  byty   v  panelových domech, zvýšením sazby DPH na stavební práce 
od r. 2008 a objasňuje pojem cenová bublina. 1 graf. K tématu viz i následující přísp. Všichni doufají 
v hladké   přistání,   převzatý z čas. The Economist, který se zabývá současnými cenami nemovitostí 
ve vyspělých zemích. Rubrika: Sonda 
 
Daniela Grabmüllerová 
Problematika nájemného z bytů a nová úprava možnosti jednostranného zvyšování nájemného 
Veřejná správa, 2006, roč. 17, č. 37, střed. příl. (s. I - IV) 
Nájemné v ČR, základní principy a působnost zákona o jednostranném zvyšování nájemného. Postup 
při vyhledání maximálního přírůstku měsíčního nájemného pro konkrétní byt. V úvodu k úpravě 
nájemného z bytů v evropských zemích. Tab. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Hans-Christoph Schimmelpfennig, Holger Wenning 
Arbeitgeber als Telekommunikationsdienste-Anbieter? : eingeschränkter Zugriff auf 
elektronische Geschäftskorrespondenz bei zugelassener Privatnutzung von E-Mail und Internet 
am Arbeitsplatz? 
Zaměstnavatel v pozici poskytovatele telekomunikačních služeb? : omezený přístup 
zaměstnavatele k obchodní korespondenci zaměstnance v případě povoleného soukromého 
využití e-mailu a internetu na pracovišti? 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 42, S. 2290-2294 
Kritický pohled na důsledky aplikace telekomunikačního zákona v případě pracovního poměru. Pokud 
zaměstnavatel v Německu povolí zaměstnancům využívat e-mail a (nebo) internet i k soukromým 
účelům, je potom povinen zachovávat poštovní tajemství a to nejen co do obsahu, ale i v ohledu 
zúčastněných osob; zákaz přístupu se pak týká i služební korespondence.  - Odkazy. 
 
Wolfgang Pointner 
Beschäftigungspolitische Effekte von Kündigungsschutzbestimmungen 
Vliv opatření na ochranu proti výpovědi na zaměstnanost 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 3, S. 50-65 
Studie zkoumá oprávněnost tvrzení, že opatření na ochranu proti výpovědi jsou jedním z hlavních 
důvodů vysoké nezaměstnanosti v zemích EU. Sleduje jednotlivé druhy a intenzitu této ochrany, 
vzájemnou interakci různých nástrojů používaných v této oblasti, nabízí též mezinárodní srovnání. 
Jsou uvedeny i výsledky empirických průzkumů sledujících dopady těchto opatření na různé 
demografické skupiny. 3 grafy. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Paul Hilbers and Jianping Zhou 
Danish flexicurity model holds lessons for rest of Europe 
Dánský model flexicurity je poučný i pro zbytek Evropy 
IMF Survey, 2006, vol. 35, no. 20, p. 316-317 
Dánský model trhu práce získal přezdívku "flexicurity" (flexibility + security) pro svou schopnost 
zajistit současně pružnost trhu i sociální bezpečí. V článku jsou popsány hlavní charakteristiky trhu 
práce v Dánsku a konstatuje se, že nezaměstnanost je v zemi na nejnižší úrovni za 30 let a ekonomika 
je  jedna  z nejsilnějších  v  Evropě.  Na závěr se rozebírá, zda by bylo možné uplatnit dánský model i 
v jiných zemích. Příspěvek vychází ze studie MMF. Součástí článku je vložený box pod názvem Bad 
memories drive economic reform. Grafy. - Odkaz. 
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Dagmar Brožová 
Diskriminace žen v ekonomické teorii : vybrané problémy 
Politická ekonomie, 2006, roč. 54, č. 5, s. 646-660 
Definice pojmu diskriminace a typy diskriminace na trhu práce (mzdová diskriminace, zaměstnanecká 
diskriminace, profesní diskriminace a diskriminace v přístupu k lidskému kapitálu). Teorie 
diskriminace na trhu práce, teorie statistické diskriminace, odlišná očekávání firem, nediskriminační 
faktory, souvislost diskriminace a institutu práva. 3 tab., 4 obr. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
Milan Cabrnoch 
Evropský parlament podpořil protekcionismus : pracovní trh 
Euro, 2006, č. 45, s. 92-93 
Autor informuje o hlavním tématu plenární schůze Evropského parlamentu v říjnu 2006, které se 
týkalo svobodného vysílání zaměstnanců do členských zemí EU. Představuje současnou platnou 
legislativu EU k tomuto problému a ukazuje, že nepřiměřený důraz na ochranu zaměstnanců se ve 
svém důsledku staví proti jejich svobodnému vysílání.  Rubrika: Hyde park 
 
Rolf Ackermann 
Explosive Dynamik 
Explozivní dynamika 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 43, S. 30, 32, 35 
Trh práce a nezaměstnanost v Německu, selhání sociálního státu. K problému "spodní" sociální vrstvy 
v Německu, tj. občanů v extrémně nejistých životních poměrech. "Rostoucí socializace využití 
státních  příjmů  a  rostoucí  závislost  na státu " předpověděná  Ludwigem  Erhardem,   která   vyústí 
v  "sociální  podřízenost  a  ochromení  hospodářského  rozvoje".  Růst  podílu   chudobných občanů 
(v nových německých zemích je pod hranicí chudoby každý pátý občan). Nutnost reforem ke 
zpružnění  trhu  práce  v  Německu,  příklad řešení Dánska. 4 grafy. K tématu také HB, 18.10.2006, 
Nr. 201, S. 3 (oba příspěvky) a 19.10.2006, Nr. 202, S. 3. 
 
Mathieu Kaiser 
The French labour market: the cyclical acid test 
Francouzský trh práce: periodická zkouška ohněm 
Conjoncture, 2006, no 8, p. 2-18 
Zaměstnanost byla prioritou všech francouzských vlád déle než 25 let. Nicméně nezaměstnanost 
zůstává neústupně nad 8,6 % (nejnižší hodnota z jara 2001 - což je vysoká úroveň dokonce i podle 
evropských standardů), ať hospodářství expanduje, nebo naopak. V první části je podrobně rozebrán 
současný cyklus a jeho neobvyklý vývoj (navzdory prudkému poklesu nezaměstnanosti poznamenán 
výrazně slabou tvorbou pracovních míst), ve druhé výjimečné faktory, které v posledních letech 
přerušily ozdravení pracovního trhu (především šoky vycházející z mezinárodního geopolitického a 
ekonomického prostředí, ale i domácí politika snižování pracovní doby na 35 hod. týdně). Podrobně 
ilustrováno množstvím číselných údajů. 29 grafů, 3 vlož. boxy. Pozn. - Bibliogr. - Vložené boxy: 
Přehled období francouzského hospodářského cyklu; Lillienův ukazatel stupně odvětvového 
přerozdělení pracovní síly; Vybrané definice. 
 
Petr Kolev 
Kdy doženeme mzdy v západní Evropě? 
Sondy, 2006, roč. 16, č. 42, s. 5 
Mzdy v ČR; mezinárodní porovnání průměrných hodinových mezd v období 2002-2005, vývoj 
průměrných mezd v ČR v období 1993-2005. 2 tab. Rubrika: Sondy - trh a my 
 
Alfred Stiglbauer 
Die (neue) OECD Jobs Study: eine Einführung und Bewertung 
 (Nová) studie OECD o zaměstnanosti 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 3, S. 66-84 
V   roce    1994  předložila  OECD  analýzu  příčin  vysoké  nezaměstnanosti v   Evropě   (šlo    zejm. 
o přeregulovanost trhu práce, množství zákonů) a navrhla deregulaci a liberalizaci trhu práce. 
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Empirické  výzkumy,  které  byly  od  této  doby   provedeny,  potvrzují závěry analýzy jen částečně. 
V červnu 2006 publikovala OECD vyhodnocení závěrů analýzy, ve kterém posuzuje dopady regulace 
na trhu práce podle různých skupin zemí a připouští i pozitivní vliv institucí na trhu práce na 
zaměstnanost. 2 tab., 2 grafy, 1 schéma. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Ludmila Tomandlová, Antonín Kottnauer 
Nový zákoník práce a navazující zákony. [1. část] 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2006, roč. 15, č. 10, s. 20-26 
Autoři, kteří se přímo podíleli na přípravě a projednávání zákona, vysvětlují základní přístupová 
hlediska a základní návod, jak s novým zákoníkem práce zacházet - jak jej prakticky používat a jak mu 
porozumět. Příprava návrhu, průběh projednávání a schvalování. Právní předpisy tvořící novou úpravu 
pracovněprávních  vztahů.  Základní  zpracovatelské přístupy nového zákoníku práce (např. propojení 
s občanským zákoníkem, soustředění úpravy pracovněprávních vztahů aj.).  
 
Martin Fassmann 
Stínová ekonomika. III, Práce na černo 
Pohledy, 2006, č. 3, s. 5-97 
Tato část navazuje na předchozí studie uveřejněné v Pohledy č. 1/2002 a č. 2/2003. Práce na černo - 
stínová ekonomika na trhu práce (jak definovat práci na černo, jak ji měřit, specifická omezení a 
specifické rysy trhu práce na černo, nabídka a poptávka po práci na černo aj.). V přehledu uvedeny 
údaje  za   EU-15,  za  nové  členské a kandidátské země EU a za země OECD. Výzkum práce na 
černo v ČR, charakteristiky práce na černo v ČR. Tab., grafy. Monotematické číslo. 
 
Iva Janovská 
Trendy zaměstnaneckých výhod 
Moderní řízení, 2006, roč. 41, č. 9, s. 69-71 
Zaměstnanecké benefity, funkce benefitů v ČR a v zahraničí. Benefity základní, benefity nad základní 
rámec, novinky v oblasti poskytovaných výhod. V grafu přehled a četnost poskytovaných benefitů. 
Graf. 
 

Právo 

Dietrich Creutzburg, Maximilian Steinbeis 
Bayern verzichtet auf längere Ladenöffnung 
V Bavorsku pozdější zavírací dobu v obchodech nezavedou 
Handelsblatt, 10./11./12.11.2006, Nr. 218, S. 3 
Možnost uvolnění v délce otevírací doby obchodů v Německu na základě reformy federalismu; 
připojen je heslovitý přehled o dalších právech přecházejících do kompetence zemí.  
 
Klaus Wimmer 
Gesetzentwurf zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens 
Návrh zákona ke zjednodušení konkurzního řízení 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 43, S. 2331-2334 
Snahou navrhovaného zákona je odstranit deficity vzniklé v posledních letech v podnikovém 
konkurzním řízení; návrh přináší podnikům a jejich poradcům význačné změny: konkurzní soud by 
např. měl v budoucnu mít možnost nařídit před otevřením konkurzního řízení zákaz zhodnocení a 
zabavení, který zabrání tomu, aby podnikové prostředky dlužníka nacházející se v majetku třetí osoby 
(v případě leasingu či nájmu) nemohly být staženy mimo obchodní činnost. Totéž platí pro podnikové 
prostředky dlužníka, který je převedl na věřitele (banky, dodavatel) např. za účelem zajištění 
pohledávky.  - Odkazy. Rubrika: Wirtschaftsrecht [B] 
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Kristian Csach 
Konkurenčné žaloby pri poskytovaní a odbúravaní subvencií v nemeckom hospodárskom práve 
Právník, 2006, roč. 145, č. 10, s. 1178-1204 
Náčrt problematiky (pokus o vymezení pojmu subvence a pojmu konkurenční žaloba, přehled druhů 
konkurenčních žalob apod.). Konkurenční žaloby proti správnímu aktu a žaloby vůči veřejnoprávním 
smlouvám. Vznesení žaloby před poskytnutím subvence a při odbourávání subvence.  - Něm. res. 
 
Daniel Schönwitz 
Niveau halten 
Udržet si životní úroveň 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 40, S. 154-159 
Porozvodové finanční vyrovnání mezi bývalými manželi v Německu; dělení majetku, podmínky 
určení alimentační povinnosti (pro děti a bývalého partnera), příklad propočtu přírůstku majetku. 
Možnosti daňového režimu u výživného. 2 tab. 
 
Filip Křepelka 
Omezení státních podpor právem ES a české soudy 
Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 6, s.7-13 
O dopadech státních podpor na hospodářskou soutěž a o shodě o výši podpor mezi státy, které 
vytvářejí integrovaný hospodářský prostor - jako odpovědi na narušení soutěže. Omezení právem 
WTO a jeho zprostředkování právem ES. Omezení právem ES - základní rysy. Očekávání a skutečnost 
součinnosti národních soudů. Antisubvenční právo ES v ČR před vstupem a po vstupu do EU.  
 
Petr Wawrosz 
Rozbor vybraných zákonů harmonizujících český právní řád s komunitárním právem 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 1, s. 87-111 
Autor v úvodu charakterizuje evropské a komunitární právo. V dalším textu se věnuje rozboru 
některých českých zákonů z hlediska transpozice směrnic ES (např. zákon o podmínkách obchodování 
s povolenkami, novela energetického zákona, novela zákona o poštovních službách aj.).  
 
Strains of sleaze : corruption 
Sklon ke špatnosti : korupce 
The Economist, November 11th 2006, vol. 381, no. 8503, p. 69 
Analýza každoročního hodnocení zemí z hlediska korupce podle Amnesty International se tentokrát 
zaměřuje na otázku, nakolik jsou podobné ratingy důvěryhodné. Tab. 
 
Jan Kocina 
Zákaz konkurence a důsledky jeho porušení 
Bulletin advokacie, 2006, č. 10, s. 15-25 
Institut  zákazu  konkurence,  vývoj  zákazu  konkurence  po  roce  1990  (úprava  zákazu konkurence 
u jednotlivých forem obchodních společností a u družstva). Důsledky porušení zákazu konkurence 
podle stávající právní úpravy (právní úprava podle obchodního zákoníku a podle trestního zákoníku). 
Navrhovaná právní úprava zákazu konkurence při rekodifikaci občanského a obchodního práva. 
Návrhy de lege ferenda pro rekodifikaci právní úpravy zákazu konkurence.  - Bibliogr. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Jurisprudence :  časopis o evropské, české a slovenské  judikatuře a evropském právu (EMP),  
2006,  roč.  15,  č.  6 
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.  
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Rozsudek ve věci Eurofood : středisko hlavních zájmů insolventní obchodní společnosti :  nařízení 
Rady (ES) 1346/2000 o insolvenčním řízení :  mezinárodní soudní pravomoc v insolvenčním řízení :  
středisko hlavních zájmů obchodní společnosti a insolvence korporačních skupin 
rozsudek ESD z 2.5.2006       C-341/04 
 
ČEZ, a.s. : české jádro na rakouských zahrádkách aneb výlučná mezinárodní příslušnost civilních 
soudů podle čl. 16 Bruselské úmluvy :  výlučná příslušnost pro řízení, jejichž předmětem jsou věcná 
práva k nemovitostem – žaloba na zabránění imisím nebo nebezpečí imisí, které jsou způsobovány 
pozemkům činností jaderné elektrárny na území státu, který sousedí se státem, kde se nacházejí 
pozemky :  Land Oberösterreich v. ČEZ, a.s.  
rozsudek  ESD z 18.5.2006       C-343/04 
 
Případ Watts – volný pohyb služeb a úhrada nákladů na nemocniční péči :  Yvonne Watts v. Bedford 
Primary Care Trust a ministr zdravotnictví  
rozsudek  ESD z 16.5.2006                  C-372/06 
 
Impala : rozhodnutí Komise o povolení spojení podniků zrušeno pro jeho nedostatečné odůvodnění :  
nařízení 4064/89 :  trhy nahrané hudby a on-line hudby :  kolektivní dominance, transparentnost trhu a 
zjevná chyba v posouzení :  Impala v. Komise 
rozsudek Soudu prvního stupně ESD z 13.7.2006    T-464/04 
 
Koebler   dotažený  do    konce – odpovědnost členského státu Evropských společenství za škodu 
způsobenou   soudním   orgánem   rozhodujícím v poslední instanci  :  škoda způsobená jednotlivci 
porušením komunitárního práva takovýmto soudním orgánem, možnosti omezení této odpovědnosti, 
rozvoj pravidel stanovených v rozsudku Koebler :  Traghetti del Mediterraneo SpA v. Italská 
republika : ECR 2006 00000 
rozsudek ESD z 13.6.2006       C-173/03 
 
Jurisprudence :  časopis o evropské, české a slovenské  judikatuře a evropském právu (EMP),   
2006,  roč.  15,  č.  7 
 
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.  
 
Další kolo rozsudků týkajících se boje Unie proti terorismu : Faraj Hassan v. Rada EU a Komise ES 
rozsudek  Soudu prvního stupně ESD z 12.7.2006    T-49/04 
 
Je tzv. klauzule pobytu v rozporu se svobodou volného pohybu a svobodou pobytu ve smyslu článku 
18 SES : plnění v nezaměstnanosti : podmínky skutečného pobytu v tuzemsku 
rozsudek  ESD z 18.7.2006        C-406/04 
 
Právní rozhledy,  2006,  roč. 14,  č.  20 
 
K volnému pohybu a pobytu nezaměstnaných osob :  čl. 17 a 18 SES : nařízení Rady 1408/71 :  
rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Tribunal du travail de Bruxelles (Belgie) : kontrola 
vyplácení příspěvků v nezaměstnanosti  v souvislosti s povinností mít trvalé bydliště ve státě, který 
tyto příspěvky poskytuje :  Gérard De Cuyper v. Office national de l'emploi 
rozsudek ESD z 18.7.2006       C-406/04 
 
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 

Sigrid Fritsch 
Erwerbstätigkeit in Deutschland : Beschleunigte Veröffentlichung gesamtwirtschaftlicher 
Erwerbstätigenzahlen. Teil 1 
Výdělečná  činnost v Německu : urychlené zveřejnění souhrnných národohospodářských údajů 
o počtu výdělečně činných osob. Část 1. 
Wirtschaft und Statistik, 2006, Nr. 9, S. 934-946 
První díl  příspěvku  věnovaného  statistikám zaměstnanosti v Německu popisuje důvody, které vedly 
k urychlenému zveřejnění souhrnných národohospodářských údajů o počtu výdělečně činných osob na 
německém trhu práce, a zabývá se též metodikou, která tento aktuální přehled dat umožnila. Dále 
navazuje na předchozí studii a doplňuje metodiku podchycování zaměstnanosti v souhrnných 
národohospodářských účtech. 1 tab., 2 přehledy, 2 schémata. Pozn. -- Viz též příspěvek 
Erwerbstätigkeit in Deutschland - Methodische Grundlagen und Ergebnisse der 
Erwerbstätigenrechnung  in  den   Volkswirtschaftlichen   Gesamtrechnungen, Wirtschaft und Statistik 
č. 2/2004. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil 
 
Giuseppe Carone, Declan Costello 
L'Europe peut-elle se permettre de vieillir? 
Může si Evropa dovolit stárnout? 
Finance & development, Septembre 2006, Vol. 43, No 3, p. 28-31 
Jak ukázaly poslední propočty, stárnutí obyvatelstva v EU způsobí značný ekonomický a rozpočtový 
problém. Jak by se na to EU měla již dnes připravovat. Číselné a grafické podklady. (K problematice 
nákladů stárnutí a celkového problému penzí viz také další články v časopise.) 1 tab., 5 grafů. - 
Bibliogr. 
 
Patricia Fahrngruber 
Zehn Jahre "Special Data Dissemination Standard" des Internationalen Währungsfonds 
Deset let statistického standardu MMF "Standard zveřejňování speciálních dat" 
Statistiken - Daten & Analysen, 2006, Nr. 4, S. 43-49 
Příspěvek se zabývá mezinárodně platnými standardy pro zveřejňování dat důležitých pro přístup 
země na  mezinárodní  kapitálové  trhy, které  byly vypracovány a přijaty Mezinárodním měnovým 
fondem v březnu 1996 - Special Data Dissemination Standard (SDDS). U příležitosti desetiletého 
výročí probírá základní ustanovení SDDS a úkoly, které je třeba dále v této oblasti řešit. Pozornost je 
věnována i realizaci standardů SDDS v Rakousku. 1 přehled. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: 
Analysen 
 
Vladimír Piskáček 
Změna ve statistice nejspíš zvýší inflaci : výši inflace v Česku ovlivňuje rok od roku více luxusní 
spotřeba 
Hospodářské noviny, 7.11.2006, roč. 50, č. 216, s. 6 
K úpravě spotřebního koše, kterou Český statistický úřad chystá od ledna 2007. Spotřební koš, ze 
kterého se vypočítává inflace, se neměnil již šest let a podle ekonomů je nejvyšší čas na to, aby ČSÚ 
tento krok udělal. Statistici doplní nové položky a upraví jejich váhy podle toho, jakou měrou se na 
výdajích lidí podílejí (ČSÚ začne např. nově sledovat školné na vysokých školách, ceny donášky 
oběda, dražší léčiva apod.). Doplněno přehledem Co kdy Češi "potřebovali k životu", zpracovaným na 
základě změn složení spotřebního koše ČSÚ (za roky 1995, 2000 a 2007). 1 obr. K tématu viz další 
přísp. Spotřeba Čechů je stále pestřejší a Marketingová spleť udolala i odborníky na téže straně HN. 
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Účetnictví 

Libuše Müllerová 
Evropská unie stanovila nová pravidla pro audit účetních závěrek 
Účetnictví, 2006, č. 10, s. 8-15 
Ke směrnici 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných 
účetních závěrek a k doplněním některých dalších směrnic ES. Cílem příspěvku je stručná rekapitulace 
pravidel pro audit účetních závěrek, která uvedená směrnice upravuje. Definice používaných pojmů, 
schvalování statutárních auditorů, vzdělání a odborná způsobilost auditorů, registrace auditorů a 
auditorských společností, otázky profesní etiky, auditorské standardy a zpráva auditora apod.  
 
Vladimír Hruška 
IAS/IFRS - požadavky na zveřejňování. (15), IAS 7 - Výkazy peněžních toků 
Účetnictví, 2006, č. 10, s. 15-16 
IAS 7   z hlediska  požadavků   na   zveřejňování.   V úvodu   o  tom, co tento standard upravuje, dále 
o rozdělení vykazování peněžních toků do tří oblastí (o nich pak podrobněji).  
 
Jörg Baetge, Hans-Jürgen Kirsch, Carl-Friedrich Leuschner, Lothar Jerzembek 
Die Kapitalabgrenzung nach IFRS - ein Vorschlag zur Modifizierung des IAS 32 
Vymezení kapitálu podle IFRS - návrh modifikace IAS 32 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 40, S. 2133-2138 
Neuspokojivá situace při vymezování vlastního kapitálu dle standardu IAS nutí Radu pro mezinárodní 
účetní standardy (IASB) zvážit, zda by se za určitých předpokladů neměly vypověditelné finanční 
instrumenty  vykazovat  v závěrce dle IFRS jako vlastní kapitál. Zatím musí nekapitálové společnosti 
v Německu, tj. třeba osobní společnosti či družstva, které mají významný podíl na ekonomice a stále 
více využívají standardu IFRS, vykazovat značné části svého vlastního kapitálu jako cizí kapitál. 
Systematika vymezení kapitálu IAS 32, koncepční požadavky na předpis k vymezení kapitálu dle 
IFRS, návrh novelizace systematiky vymezení vlastního kapitálu na základě analýzy IAS 32. Schéma. 
- Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Barbara E. Weißenberger, Michael Maier 
Der Management Approach in der IFRS-Rechnungslegung: Fundierung der 
Finanzberichterstattung durch Informationen aus dem Controlling 
Management Approach ve výkazu hospodaření dle IFRS: finanční výkaznictví podložené 
informacemi z controllingu 
Der Betrieb, 2006, Jg. 59, Heft 39, S. 2077-2083 
Výkaznictví podle standardu IFRS využívá stále více informací, které jsou v rámci interního 
controllingového procesu využívány pro podnikové řízení (Management Approach). Zkoumá se, které 
controllingové informace jsou pro transfer informací do výkaznictví zásadně potřebné, a pozornost je 
věnována i problémovým oblastem finančního výkaznictví na základě Management Approach (MA). 
Základ koncepce MA, oblasti aplikace MA. Graf. - Odkazy. Rubrika: Betriebswirtschaft [B] 
 
Šárka Straková 
Mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor IPSAS 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, září 2006, č. 3, s. 1-12 
Úvod do problematiky (vznik Výboru pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor, přehled 
standardů IPSAS a jejich rozdělení do dvou skupin). Věcné zaměření jednotlivých Mezinárodních 
účetních standardů pro veřejný sektor IPSAS. Právní úprava účetnictví veřejného sektoru v ČR. 
Shrnutí hlavních rozdílů mezi IPSAS a právní úpravou účetnictví veřejného sektoru v ČR. Doplněno 
česko-anglickým slovníčkem základních pojmů používaných v IPSAS. 1 tab. - Bibliogr. 
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Libor Vašek 
Pravidla vykazování a oceňování nehmotných aktiv podle IAS 38 
Účetnictví, 2006, č. 10, s. 78-89 
Nejnovější změny v IAS 38 - Nehmotná aktiva. Definice uvedené v IAS 38; nehmotné aktivum, jeho 
vymezení a aplikace IAS 38; uznání a oceňování nehmotných aktiv; oceňování po prvotním uznání; 
doba použitelnosti nehmotných aktiv; požadavky na zveřejnění. Doplněno příklady. Schémata. 
 
Tomáš Jaroš 
Sankce za porušení zákona o účetnictví 
Daňový expert, 2006, roč. 2, č. 5, s. 20-27 
O osobách, kterým lze pokutu uložit, o typech pokut dle zákona o účetnictví, o lhůtách pro uložení 
pokuty, o případech porušení zákona, za která lze uložit konkrétní výši pokuty.  
 
Torsten Riecke 
US-Wirtschaft fordert Reform 
Americká ekonomika požaduje reformu 
Handelsblatt, 15.11.2006, Nr. 221, S. 21 
Prevence účetních manipulací. Plán reformy sporného zákona Sarbanes-Oxley, resp. uvolnění 
přísných a nákladných kontrolních předpisů pro podniky kótované na americké burze. Doporučení pro 
audit.  
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 12/2006  
Obsah daňové evidence, evidence majetku. Ocenění majetku v cizí měně, kurzové rozdíly. Hmotný 
majetek v daňové evidenci. Pohledávky v daňové evidenci. Automobil v podnikání; pracovní cesta 
podnikatele vlastním automobilem, pracovní cesta podnikatele najatým automobilem a výdaje. Úroky 
z úvěrů - daňová uznatelnost.  
 
 
Účetní TIP  
 
č. 24/2006  
Pohledávky a závazky vůči společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení. Postřehy z daňové a 
účetní praxe - kontrolní vazby a logické kontroly účetnictví. Nejvýznamnější změny v odměňování 
zaměstnanců v novém zákoníku práce. Zamezení dvojího zdanění - Malta.  
 
č. 25-26/2006  
Hlavní změny provedené novým zákoníkem práce. Postřehy z daňové a účetní praxe - předčasné 
zahájení oprav. Dokladové inventury - správné provedení podle zákona o účetnictví. Vlastnické změny 
v obchodních společnostech. Zamezení dvojího zdanění - Německo. Přehled legislativních změn.  
 

Veřejná správa 

Friedrich Thelen ... [et al.] 
Das Kabinett im Leistungscheck 
Hodnocení výkonů německé vlády 
WirtschaftsWoche, 2006, Nr. 45, S. 32-34, 36-37 
Hodnocení výkonů jednotlivých ministrů spolkové vlády v prvním roce působení velké koalice.  
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Veřejné finance. Rozpočet 

L. Jakobson 
Bjudžetnaja reforma: federalizm ili upravlenije po rezul'tatam? 
Rozpočtová reforma: federalismus, nebo řízení podle výsledků? 
Voprosy ekonomiki, 2006, no. 8, s. 31-45 
V příspěvku se rozebírají dva alternativní přístupy k prioritám rozpočtové reformy v Rusku. Analýza 
se zaměřuje především na otázku důvěryhodnosti vlády při dodržování rozpočtových omezení a 
sociálních závazků. Vyjmenovává přednosti kombinace obecně centralizovaného přístupu ke 
strategickému plánování a obecně decentralizovaného užívání výkonových ukazatelů pro efektivní 
rozpočtování.  - Angl. res. - Odkazy. 
 
S. B. Pachomov 
Dolgovoje agentstvo dlja razvitija municipalitetov 
Dluhová agentura pro rozvoj obcí 
Finansy, 2006, no. 8, s. 10-14 
Význam dluhových agentur pro zajištění přístupu obcí k levným půjčkám a řízení jejich dluhu, 
zkušenosti z Dánska, Nizozemska, Švédska a Finska, možná podoba dluhové agentury v Rusku.  
 
Ann Mettler 
Europe must take an honest long-term fiscal view 
Evropa se musí poctivě a dlouhodobě zaměřit na fiskální problematiku 
Financial Times, 6.11.2006, no. 36223, p. 13 
S hospodářským oživením se lepší i fiskální situace zemí EU. Hrozí tak, že nedojde k velmi potřebné 
veřejné diskusi o fiskální udržitelnosti. Evropa však ještě zdaleka není v bezpečí a měla by k otázce 
fiskální politiky zaujmout poctivé dlouhodobé stanovisko. Autorka upozorňuje na opomíjené pravidlo, 
že v rámci obchodního cyklu by rozpočty měly být blízko k vyrovnanosti, nebo v přebytku, což se 
neděje. Pakt stability měl fungovat jako strážce fiskální disciplíny, ale místo toho je z něj jen hra mezi 
evropskými institucemi a členskými zeměmi.  
 
Ivana Dostálová 
Fiskální politika České republiky ve světle hodnocení mezinárodních organizací 
Scientia et Societas, 2006, roč. 2, č. 2, s. 89-98 
Postavení České republiky v mezinárodních organizacích, ochota řídit se doporučeními mezinárodních 
organizací a přistupovat k reformám, vstup ČR do EU a závazky vyplývající z tohoto kroku pro 
fiskální politiku, postup EU proti ČR při nadměrném deficitu. Fiskální doporučení MMF. Ve 
vložených boxech se připomínají fiskální konvergenční kritéria pro vstup do eurozóny, doporučení 
MMF k transparentnosti veřejných financí, revize Paktu stability a růstu, stanovisko Rady EU ke 
Konvergenčnímu programu ČR z ledna 2006 aj. 3 tab., 3 vlož. boxy. - Angl. abstrakt - 7 lit. 
 
Guy de Jonquieres 
No need to panic about Japan's debt mountain 
Kvůli výši japonského dluhu není třeba propadat panice 
Financial Times, 2.11.2006, no. 36220, p. 11 
Japonský veřejný dluh dosahuje 170 % HDP a v zemích OECD je zdaleka největší. Podle autora však 
nejde o krizi. Např. po odečtení vládních aktiv poměr klesá pod 90 %, přičemž rozpočtový deficit se 
od r. 2002 v poměru k HDP neustále snižuje a nové půjčky jsou na snesitelné úrovni.  
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V. A. Gurtov, S. V. Sigova 
O finansirovanii obrazovanija 
O financování vzdělání 
Finansy, 2006, no. 8, s. 49-52 
Výše výdajů na vzdělání v Rusku, index rozpočtových výdajů, srovnávací analýza objemů financování 
vzdělání za celou zem a za jednotlivé subjekty federace. Tab. 
 
Rozpočtové určení daní : zruší Ústavní soud koeficienty velikostních kategorií obcí? 
Obec & finance, 2006, roč. 11, č. 4, s. 18-19 
Veřejné finance ČR; k návrhu na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní tak, aby nebyl 
porušován ústavou garantovaný princip rovnosti v právech mezi územními samosprávnými celky. 
Tab. 
 
Helvi Kinnunen 
Spending rules bring stability to fiscal policy in Finland 
Výdajová pravidla přinášejí stabilitu do fiskální politiky ve Finsku 
Bank of Finland - Bulletin, 2006, Vol. 80, No. 3, p. 83-89 
Úloha veřejných výdajů ve finské fiskální politice. Limity výdajů jsou používány k regulování fiskální 
politiky ve Finsku od začátku 90. let. Faktory, které jsou spojovány s výdajovým limitem, a jak se 
projevují v realitě. 2 grafy. - Bibliogr. 
 
Pavel Vaněk 
Úskalí čerpání dotací : ověřte si na příkladech, jak "málo" stačí k sankcím a jak tomu lze 
zabránit 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2006, roč. 14, č. 20, s. 31-35 
Cílem příspěvku je poukázat na problémy, se kterými se potýkají příjemci dotací, návratných 
finančních výpomocí, ale i jiných forem prostředků účelově poskytovaných ze státního rozpočtu, 
státních fondů a Národního fondu, a rovněž poradit, jak těmto problémům předcházet a jak je případně 
řešit.  Rubrika: Hospodářství, obchod, finance 
 
Jaroslava Marhounová 
Změny rozpočtové skladby v České republice v roce 2006 a 2007 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, září 2006, č. 3, s. 28-32 
Základní charakteristika rozpočtové skladby a změny připravované v roce 2006 pro nadcházející 
období.  Podrobněji  o  těch   úpravách,   které   jsou  vyvolány změnami právních předpisů, změnami 
v důsledku zavedení statistické klasifikace Cofog aj.  - Lit. 
 

Zemědělství 

Karel Janda 
Analysis of the budgetary costs of the Supporting and Guarantee Agricultural and Forestry 
Fund 
Analýza rozpočtových nákladů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu 
Finance a úvěr, 2006, roč. 56, č. 9-10, s. 416-434 
Příspěvek analyzuje rozpočtové náklady spojené s financováním činnosti Podpůrného a garančního 
rolnického a lesnického fondu (PGRLF) v České republice. Nejprve stručně popisuje hlavní náplň 
činnosti PGRLF a vývoj jeho aktivit a dále se zaměřuje na otázky financování fondu a jeho 
rozpočtových nákladů. Tato empirická analýza problematiky je doplněna teoretickou analýzou 
(modelem) rozpočtových nákladů různých vládních programů podpory zemědělských úvěrů. 5 tab., 
vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Statě / Articles 
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L. Čechura 
The role of credit rationing in Czech agriculture - the case of large agricultural enterprises 
Role úvěrového omezení v českém zemědělství - případ velkých zemědělských podniků 
Agricultural economics, 2006, Vol. 52, No. 10, p. 477-488 
Článek se zabývá rolí úvěrového omezení v českém zemědělství na příkladu velkých zemědělských 
podniků. Pro tento účel odvozuje obecný teoretický model (model CR-AS) a provádí vyčíslení modelu 
CR-AS za použití běžných ekonometrických technik. V porovnání se skupinou velkých zemědělských 
podniků zvažuje též možné dopady úvěrového omezení na podniky střední a malé. Dále analyzuje roli 
PGRLF ve vztahu k eliminaci úvěrového omezení na zemědělském úvěrovém trhu. 2 grafy, vzorce. 
Pozn. - Angl. a čes. res. - Lit. 
 

Životní úroveň 

Always with us : the super-rich 
Stále s námi : superbohatí 
The Economist, October 21st 2006, vol. 381, no. 8500, p. 45-46 
Majetek bohatých v Británii roste, ale zdá se, že to celkem nikomu nevadí. Jedním z důvodů může být, 
že na rozdíl od situace před pouhými deseti lety byla většina tohoto bohatství získána pracovní 
činností, nikoliv dědictvím. Podle článku má růst bohatství v Británii trojí původ: práci v City, 
zahájení vlastního podnikání a třetí skupinu tvoří lidé, kteří byli bohatí již předtím, než se v Británii 
usadili. Graf, diagr. 
 
Nhu-Nguyen Ngo 
China: impressive economic expansion has mixed consequences on social development 
Čína: impozantní hospodářský rozmach má smíšené dopady na sociální rozvoj 
Conjoncture, July 2006, no 7, p. 2-9 
Pozoruhodný rozmach čínské ekonomiky se odrazil ve velmi silném tempu růstu, rychlé integraci do 
mezinárodního obchodu a v rostoucím vlivu na světovou ekonomiku. Tento silný hospodářský výkon 
je doprovázen rostoucí finanční a sociální nerovnováhou. Rozdíly mezi městskými a venkovskými 
oblastmi, pokud jde o příjmy, vzdělání a péči o zdraví, se stále zvyšují. Opakující se znepokojení 
ohledně čínské politické a sociální stability zesílilo s rostoucími a stále neústupnějšími sociálními 
nepokoji v posledních letech. Tyto nepokoje, odrážející skrytou nespokojenost hromadící se a 
narůstající mezi znevýhodněným obyvatelstvem, které bylo "vynecháno" z hospodářského růstu, jsou 
stále větší hrozbou pro čínskou vládu, která se bojí, že by sociální nestabilita mohla oslabit současný 
režim. Číselné údaje srovnávají podíl Indie, Číny, Japonska, USA a EU na celosvětovém reálném 
HDP a na exportu v 80. a 90. letech 20. stol. a v r. 2005, porovnávají závislost stupně rozvoje a 
majetkové nerovnosti, vývoj životních podmínek a výdaje na zdraví ve vybraných zemích. Vývoj 
hlavních hospodářských ukazatelů Číny za posledních cca 20 let je zobrazen zvlášť pro městské a 
venkovské oblasti. 9 grafů. Vysvětl. - Odkazy. 
 
V. A. Il'jin, K. A. Gulin 
Ekonomičeskoje položenije naselenija Rossii v postsovetskij period 
Hospodářská situace ruského obyvatelstva v postsovětském období 
EKO, 2006, no. 9, s. 3-24 
Článek upozorňuje na změny, k nimž došlo od počátku 90. let v úrovni příjmů a spotřeby obyvatel 
Ruska, a také na procesy sociální a majetkové diferenciace obyvatelstva. Údaje o příjmech jsou 
uvedeny za regiony a odvětví. 13 tab. Vysvětl. - Odkazy. 
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(r) 
Měli se naši předkové lépe než my? : v roce 1991 došlo k rekordnímu zvýšení spotřebitelských 
cen 
Sondy, 2006, roč. 16, č. 37, s. 5 
Krátké historické srovnání mezd a platů obvyklých před 100 či 70 lety, příklady cen některých 
potravin, spotřebního zboží a nájmu. Index spotřebitelských cen. Tab. Rubrika: Sondy - trh a my 
 

Ostatní 

Mendicant scholars : financing universities 
Žebraví učenci : financování univerzit 
The Economist, November 11th 2006, vol. 381, no. 8503, p. 43-44 
Vedle otázek řízení a struktury univerzit v Oxfordu a Cambridgi se článek zaměřuje na způsob jejich 
financování a srovnává finanční postavení britských a amerických vysokých škol. Diagr. 
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ZKRÁCENÉ PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 

Anders Aslund 
Economics, not politics, is central Europe’s big problem 
Velkým problémem střední Evropy je ekonomika, ne politika 
Financial Times, 8.11.2006, p. 15 
 
Politický neklid ve střední Evropě přilákal mezinárodní pozornost. Vlády v regionu jsou slabé, roste 
populismus a nacionalismus. Tyto politické problémy jsou v příkrém rozporu s dobrými 
hospodářskými výsledky. 
 
Nicméně hospodářská výkonnost střední Evropy je působivá jen ve srovnání s Evropskou unií. 
V období 2000-2005 dosahovalo Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko v průměru 
čtyřprocentního  ročního  hospodářského  růstu, kdežto  15 bývalých sovětských republik vykazovalo 
8 % ročně. I v tomto roce hospodářské prosperity dosáhne střední Evropa jen 5 % růstu, kdežto bývalý 
Sovětský svaz téměř 9 %. Nejlepšími výsledky se může pochlubit Arménie, Ázerbájdžán a 
Kazachstán. 
 
Chtějí-li středoevropské země dohnat západní Evropu, musí růst dvakrát rychleji, protože jsou sotva 
z poloviny tak bohaté. Nedostatečná konvergence plodí pocit neustálého zaostávání. V Polsku je stále 
vysoká nezaměstnanost, plných 15 procent. Země střední Evropy často hospodaří s rozpočtovým 
schodkem, který v Maďarsku vyskočil až na 10 % HDP. Kromě Slovenska neprovedla žádná z těchto 
zemí v posledních pěti letech žádné zásadní reformy.  
 
Nedobrý ekonomický stav se časově shoduje se vstupem zemí do EU. Ve své prorocké studii z r. 1996 
varovali Jeffrey Sachs a Andrew Warner, že země střední Evropy nedoženou hospodářsky západní 
Evropu, pokud nesníží své vysoké daně, neomezí nadměrné sociální transfery a nederegulují své trhy 
práce. O deset let později se veřejné výdaje ve střední Evropě drží na úrovni 46 % HDP, což je průměr 
EU. 
 
Formálně EU nenutila tyto země k zachování vysokých veřejných výdajů, ale její sociální charta a 
politické tlaky je takto usměrňují. Vstup do EU nejdříve přispíval k deregulaci, ale na závěr převládly 
neliberální kapitoly, jako společná zemědělská politika. 
 
Od vstupu do EU se země střední Evropy chovají jako Řecko pod vedením ministerského předsedy 
Andrease Papandrea v letech 1981-1996. Řecko si udržovalo velký rozpočtový deficit, spoléhalo na 
dotace z EU a provedlo jen málo reforem. Jeho růst byl slabý. Dobře míněné stížnosti z Bruselu 
nemají žádný význam, pokud neovlivňují příliv dotací.  
 
Dvě třetiny výrazně vyššího růstu v bývalých sovětských zemích lze vysvětlit jejich daleko nižšími 
veřejnými výdaji. Jediným dalším podstatným faktorem je vysoká světová cena ropy. Země bývalého 
Sovětského svazu jsou součástí území s vysokým růstem, které se táhne od Číny přes Indii až 
k Pobaltí, a spíše než na EU se zaměřují na ekonomický model východní Asie s nízkými daněmi, 
omezenými sociálními transfery a volným trhem práce.  
 
Až do roku 1998 šly dobré věci ruku v ruce – privatizace, liberalizace, makroekonomická stabilizace, 
demokracie, dobré řízení a hospodářský růst. Cynici říkali, že čím blíž je země k Bruselu, tím je na 
tom lépe. Nyní platí, že čím dál je země od Bruselu, tím vyšší vykazuje růst. Bodem zvratu byl 
finanční krach v Rusku v r. 1998. Ten přinutil bývalé sovětské země provést velké škrty ve veřejných 
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výdajích, aby rozpočty byly vyrovnané. S výjimkou Běloruska, Turkmenistánu a Uzbekistánu je 
postkomunistický svět ovládán soukromým podnikáním, volnými trhy a nízkou inflací. 
 
Jistěže, pobaltské země jsou členy EU a mají dobré výsledky, vykazují růst ve výši kolem 8 % ročně, 
vyrovnaný rozpočet, nízké sazby daní a umírněné veřejné výdaje. Nicméně příčinou jejich šťastného 
osudu není to, že vstoupily do EU, ale že mají v živé paměti strašlivé finanční krize a uvědomují si 
ruskou hrozbu. Uměly se také ubránit obviněním západoevropských vůdců z daňového a mzdového 
dumpingu. 
 
Problémem střední Evropy není politická nestabilita. Až donedávna měla relativně stabilní, ale 
neodpovědné vlády, které se jen málo snažily řešit prohlubující se hospodářské problémy. Současný 
politický zmatek může být vítanou výzvou k probuzení. Pobaltské země dosahují svých hvězdných 
výkonů tím, že každý rok mění vládu.  
 
Velký maďarský ekonom János Kornai poznamenal v r. 1992, že středoevropské země si předčasně 
vytvořily západoevropský systém sociálního blahobytu. Jejich základní dilema spočívá v ekonomice, 
což platí pro celou EU. Stejně jako Evropská unie musí i střední Evropa překonat svou slabou 
hospodářskou dynamiku nižšími daněmi, redukovanými sociálními transfery a volnějšími trhy práce. 
Mezi možné léky patří rostoucí daňová soutěž z východu a volnější pohyb pracovních sil v rámci EU. 
 
Zpracovala Mgr. M. Tichá 
 
 
 
Martin Hüfner 
Die Kerninflation führt auf die falsche Fährte 
Jádrová inflace zavádí na falešnou stopu 
Auszüge aus Presseartikeln, 19. Oktober 2006, Nr. 44, S. 10-11. 
 
Jak vysoká je inflace v USA? 3,8 %, jak to udává index spotřebitelských cen? Nebo jen 2,8 %, jak 
ukazuje jádrová inflace, vypočítaná z celkového indexu po odečtení cen energií a sezónně 
podmíněných potravin? Většina Američanů odpoví údajem nižším, 2,8 % - vyšší údaj jim prý není 
znám. Jinak je tomu v Evropě: každý investor ví, že skutečně naměřené znehodnocení peněz pro 
eurozónu v měsíci srpnu činilo 2,3 %. Ale jen málokterý ví, že jádrová inflace dosáhla pouhých 1,5 %. 
Tam, kde se obchoduje, se přesto těší koncepce jádrové inflace rostoucí oblibě. Je považována za 
inteligentnější,  jak    už  sám  název  napovídá. Když  se mluví  o  skutečně  naměřené   inflaci    jako 
o „headline inflation“, vystupuje do popředí fakt znehodnocení, zatímco výraz „core inflation“ nabízí 
jakoby hlubší ponor k jádru věci.   
 
Pojem jádrové inflace má svoje nepopiratelné přednosti. Vyčleňuje nestálé a těžko ovlivnitelné prvky. 
To je důležité, neboť klesající ceny ovoce v létě nebo rostoucí ceny benzinu nemají s inflací nic 
společného. Kromě toho zní údaje o jádrové inflaci méně dramaticky: 2,8 % nebudí takový rozruch  
jako 3,8 %. Je však třeba říci, že tato přednost nalézá uplatnění jen v dobách stoupajících cen ropy. Ne 
náhodou byl koncept jádrové inflace vypracován v sedmdesátých letech, v souvislosti s ropnou krizí. 
V osmdesátých letech, kdy ceny ropy výrazně poklesly, se o jádrové inflaci téměř nemluvilo. Tehdy 
totiž  byla  jádrová  inflace s naměřenými 4 % dočasně vyšší než skutečně naměřená inflace ve výši 
1,8 %. 
 
Vůči výhodám koncepce jádrové inflace stojí totiž v protikladu výrazné nevýhody. Jádrová inflace 
neříká nic o tom, jak se vyvíjí hodnota peněz v národním hospodářství. Občan (a investor) chce vědět, 
kolik zboží a služeb si za své konkrétní peníze bude moci koupit a jak se jejich hodnota bude vyvíjet 
v průběhu doby. Jádrová inflace též nepomůže investorům při základních rozhodnutích, jako například 
jak rozdělit svůj příjem mezi současnou a budoucí spotřebu, kolik by měl tedy vlastně spořit. 
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Rozhodujícím faktorem pro tyto úvahy je reálný úrok (nominální úrok po odečtení nárůstu cen), který 
stanovuje, kolik zboží a služeb střadatel dostane v budoucnu za to, že se dnes zříká spotřeby. Tento 
reálný úrok musí být vypočítán z indexu všech spotřebitelských cen, nejen na bázi jádrové inflace. Je 
přitom lhostejné, pro jaké produkty se investor v budoucnu rozhodne. V praxi, zejména v USA, se 
často k výpočtu reálného úroku používá právě míra jádrové inflace: v tomto případě vyjde reálný úrok 
pro desetileté státní dluhopisy na 2 %, zatímco správný propočet činí v USA pouhé 1 %. To je málo a 
nepodněcuje to příliš ke spoření. V Evropě se pohybuje správně vypočtený reálný kurz kolem 1,5 %.  
 
Lze ovšem namítnout, že koncepce jádrové inflace nebyla vynalezena pro investory, nýbrž pro peněžní 
politiku. Pro investora má význam jen tehdy, když si dělá starosti s budoucí politikou centrální banky. 
Jádrová inflace je skutečně důležitým ukazatelem pro peněžní politiku. Ukazuje, jak vysoký je podíl 
znehodnocení, který je domácího původu a lze ho tudíž ovlivnit. Za exogenní šoky, jako například 
nárůst cen ropy, nemusejí strážci peněžního oběhu zodpovídat. Nemohou proti němu ani bojovat, jen 
se musí snažit zabránit, aby to nedalo podnět odborům k boji za vyšší mzdy – což ve svém důsledku 
vede k růstu inflace. 
 
Nicméně i mnohé centrální banky – především v Evropě – v posledních letech vyjadřují svoje 
pochybnosti o koncepci jádrové inflace. Důvod je jednoduchý. Jádrová inflace má vyčlenit exogenní 
šoky, které měnová politika nemůže ovlivnit. Takovéto šoky se objevovaly v sedmdesátých a 
osmdesátých letech minulého století, kdy OPEC omezoval nabídku ropy a vyháněl vysoko ceny. 
Zdražení ropy v první polovině roku 2006 naproti tomu nebyl nějaký exogenní šok, nýbrž mimo jiné 
důsledek vysokého hospodářského růstu v Číně. Ten na jedné straně vyhání nahoru inflaci v důsledku 
vysokých cen ropy, na druhé straně ji snižuje díky levným importům čínského textilu. Pokud bychom 
tedy chtěli pro potřeby peněžní politiky „čínský šok“ vyeliminovat, museli bychom z indexu 
spotřebitelských cen odečíst nejen ceny ropy, ale i snížené ceny textilních dovozů. Pak by byla míra 
jádrové inflace zřetelně vyšší.  Souvislost mezi drahou ropou a levnými dovozy ukazuje, že nárůst cen 
ropy z posledních let ovlivnil hodnotu peněz méně, než by se na základě zkušeností z minulých let 
dalo očekávat.  
 
Tento argument by bylo možno zevšeobecnit. Na to opakovaně poukazovala i Banka pro mezinárodní 
platby (BIS) v Basileji. Globalizace způsobuje, že nejen výroba a obchod se stávají stále více 
internacionálními. Také znehodnocení peněz je stále více ovlivňováno celosvětovými vlivy. Pro 
centrální banky tím vyvstávají nové úkoly. Nesmějí se – jak jim to vnucuje jádrová inflace – zajímat 
jen o domácí inflaci, nýbrž je nutno se zabývat též mezinárodními tendencemi znehodnocování peněz. 
Národní peněžní politika v dlouhodobém pohledu nestačí. BIS doporučuje – mimo jiné – větší 
spolupráci centrálních bank v mnohostranných iniciativách, například když potřebují výrazněji 
zohlednit vnější vývoj při svých pravidelných posuzováních rámce peněžní politiky.  
 
Pro investory to znamená, že i při prognózách úroků musejí s pojmem jádrové inflace zacházet 
opatrně. Konec konců je to relikt z minulých dob národních států. Čím více postupuje proces 
globalizace, tím více musejí investoři brát ohled na mezinárodní aspekty, které mohou ovlivnit úroveň 
cen, a nikoli je vyřazovat, jak tomu bylo u měření jádrové inflace. Při rozhodování o svých 
investičních záměrech se investoři dávno oprostili od národních koncepcí. Měli by to udělat i při 
sledování vývoje inflace.  
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 
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C. Schumacher 
Schwerer Abschied von der D-Mark 
Těžké loučení s německou markou 
Handelsblatt, 29.11.2006, Nr. 231, S. 28 
 
Němci doma schraňují asi 14 miliard marek 
 
Michael Nüsse stojí u přepážky  ve frankfurtské filiálce Bundesbanky  a už asi půl hodiny  rozstříhává 
sáčky s německými mincemi, které pak  vysypává do šedého kontejneru, aby je mohl směnit za eura.  
Od  zastavení  výroby  německé marky určené pro platební styk uplynulo již deset let;  euro sice bylo 
v Německu zavedeno až v roce 2002, zásoby staré měny však byly dostačující a navíc už se začalo 
počítat s místem pro novou měnu. To také vysvětluje, proč se velmi brzy začaly do oběhu uvolňovat 
rezervy mincí přechovávané v trezorech a nové mince už se nerazily, důvodem je i delší životnost 
mincí oproti bankovkám, které bývají po třech letech opotřebované, kdežto mince vydrží i 30 let. 
Starou  měnu  se  však  asi  hned  tak  nepodaří  stáhnout:  Němci  ještě  mají  doma  německé  marky 
v hodnotě 14,44 miliard, mince z toho představují 7,17 miliard. 
 
Neomezená výměna 
Michael Nüsse má před sebou asi 100 plastových sáčků - jeho zemřelý strýc za několik desetiletí 
nashromáždil pořádnou sbírku: sadu mincí za každý rok a z každé mincovny - dnes jich sebou má 
k výměně za 1460 marek, tj. 746,49 eur při použitém kurzu 1,95583, který je i přes velký počet 
desetinných míst mezi Němci nejznámějším číslem. 
Německá Bundesbanka se zavázala, že německou marku bude za euro  vyměňovat v neomezené lhůtě 
a bezúplatně. V případě mincí tomu tak v EU je pouze ve Španělsku, Irsku a Rakousku. Bundesbanka 
se však k takovému postoji vůči občanům cítí být povinována, protože německá marka představovala 
část národní identity.  
A Němci sami toho řádně využívají: 18 000 lidí denně přichází do 61 pobočky Bundesbanky, aby tam 
směnili starou měnu za novou, v průměru každý mívá okolo 500 marek. 
Zaměstnanci bank nasypávají mince do velkého trychtýře, pak jsou strojově spočítány a roztříděny 
podle hodnoty. Mince se potom sesypávají do jutových pytlů a odvážejí - co se s nimi děje potom, už 
se lidé obvykle nedozví.  
Jedním z úkolů Bundesbanky je zásobovat úvěrové instituce a hospodářství hotovostí, nebo jako 
v případě marky zorganizovat její stažení z oběhu. V prvních letech po zavedení eura bývaly staré 
mince znehodnocovány přímo na místě tzv. decoinery, dnes již Bundesbanka šrotuje pouze bankovky; 
mince jsou shromažďovány a skladovány v podzemních trezorech tak dlouho, dokud se jejich 
transport  nevyplatí. Mince  stažené  z  filiálek  Bundesbanky  se  přepravují  v kontejnerech   o obsahu 
650 kg do logistického centra Bundesbanky v Mohuči a zde odpovědnost Bundesbanky končí. Vše 
další pak už řídí Spolkové ministerstvo financí. Zaměstnanci pěti německých mincoven v Hamburku, 
Berlíně, Mnichově, Stuttgartu a Karlsruhe, jimž se mince přidělují, z nich dělají šrot - z decoinerů 
vycházejí mince rozválcované a zbrázděné vrypy - takže pak už jsou v očích úřadů pouhým odpadem. 
 
Cenný mincovní šrot 
Tento šrot se v žádném případě nelikviduje, měď a nikl se recyklují. Surovina přechází do firmy 
VEBEG, která zužitkovává resp. prodává vše, co stát už nepotřebuje - od starých psacích stolů přes 
pancéřové řetězy až po mincovní šrot. Právě o něj je mezi firmami zájem, cena vychází z aktuálního 
kurzu, v průměru činí výnos mincovní suroviny zhruba 5-6000 i více eur za tunu, které plynou do 
pokladen ministerstva financí. Mezi firmami, které mají o mincovní šrot zájem, jsou i zpracovatelské 
podniky zaměřené na výrobu kotoučků, z nichž se později razí nové mince.  
Tento proces potvrzuje naději F.-Ch. Zeitlera z předsednictva Bundesbanky, že stejně jako přechod 
z marky na euro se uskuteční přechod z národní identity na evropskou.  
Není tedy vyloučeno, že Michael Nüsse bude jednou platit drobnými, které vznikly přetavením staré 
sbírky německých mincí. 
 
Zpracovala M. Beránková 
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