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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 duben). 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/bulletin.php

 
V tomto      čísle     jsou z českých titulů    podchyceny např. zkušenosti s používáním nového 

zákoníku práce, problematika regulace bank a pojišťoven v Evropské unii, otázky vstupu evropských 
uzavřených fondů do ČR, návrhy na zlepšení efektivnosti a kvality českého legislativního procesu, 
srovnání nových zákonů regulujících zprostředkování pojištění v ČR a SR a také výroční zpráva 
Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006. 

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např.    na    příspěvky     týkající    se  
vlivu evropského práva na přímé zdanění,  mezinárodních daňových důsledků obchodovatelných 
povolenek, malých úvěrových (internetových) platforem, prvních výsledků nových statistik o příjmech 
a životních podmínkách v Německu, nezdanitelných paušálů na náklady poslanců Spolkového sněmu 
a zavádění britského přístupu k podpoře zaměstnanosti v Německu. Zajímavé jsou i články přinášející 
výsledky dosavadní diskuse k návrhu Evropské komise na vytvoření jediného shromažďovacího místa 
pro zdanění všech obratů podniků (vně země usídlení) a zamyšlení nad souvislostí mezi zavedením 
eura a  zdražením v Německu.  

V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Mafiánské zboží 
(prohibičně vysoké tabákové daně podporují organizovaný zločin a poškozují fiskál), Jak se realizuje 
zlaté pravidlo (návrh na zachování vyrovnaného státního rozpočtu v  Německu) a Čína překonává 
Maovo dědictví  (ochrana soukromého vlastnictví). 
 
 
 
       Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete.   
  

      
 
 

Mgr. A. Sahánková 
     VO 303 
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Redakce:  Ing. J. Böhmová, Mgr. A. Sahánková, A. Mazaná,  Mgr. M. Tichá 
Do čísla přispěly: M. Beránková, Ing. K. Gubová, A. Mazaná, 
                               Mgr. J. Němečková, Mgr. M. Tichá 
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Daně 

Joachim Berner 
Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer im Rahmen der Netzentgeltkalkulation 
Propočet kalkulační živnostenské daně v rámci kalkulace úplaty za užívání sítě 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 11, S. 585-586 
Přiměřenost cen energií je v současnosti v centru zájmu německé veřejnosti; součástí ceny energie je i 
úhrada za užívání sítě, kterou musí schválit Agentura spolkové sítě. Poukazuje se na objektivně 
chybné postupy regulační  praxe   při  stanovování  živnostenské  daně;  používaná  metodika  výpočtu  
je  v   rozporu s převažujícím názorem a systematicky vede k příliš nízké kalkulaci živnostenské daně. 
Přiblížení metodických chyb regulačního úřadu je doloženo správným propočtem živnostenské daně. 2 
tab. Pozn. 
 
Andreas Hoffbauer 
China kassiert mehr von Investoren 
Od investorů inkasují v Číně více 
Handelsblatt, 16./17./18.3.2007, Nr. 54, S. 7 
Vyrovnání sazeb korporační daně pro domácí a zahraniční podniky etablované v Číně. Graf. 
 
Petr Koblic 
Chyba, nebo dárek do Švýcar? 
Hospodářské noviny, 20.-22.4.2007, roč. 51, č. 78, s. 10 
Kritická reakce generálního ředitele pražské burzy na chystané zrušení ustanovení o nedanění 
kapitálových výnosů po uplynutí šestiměsíčního období (v rámci přípravy nových daňových zákonů). 
Autor zmiňuje negativní dopady tohoto rozhodnutí a domnívá se, že očekávaný výnos - půl miliardy 
korun - je nepřeváží.  
 
Václav Benda 
Chyby při vystavování daňových dokladů 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 4, s. 46-50 
Obecná  pravidla  pro vystavování  daňových  dokladů  podle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. Chyby při vystavování daňových dokladů (nevystavení daňového dokladu 
na přijatou zálohu, použití nesprávného přepočítacího kurzu, nesprávné vystavení souhrnného 
daňového dokladu apod.). Typy daňových dokladů a chyby při jejich vystavení. Daňové doklady při 
opravě základu daně a výše daně. Daňové doklady při opravě sazby daně a výše daně.  
 
Petr Gola 
Daňová soustava Ruska 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 4, s. 56-57 
Daňová soustava (daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, ostatní daně). Sociální pojištění. Trh práce a 
mzdy. Podnikatelské prostředí.  - Lit. 
 
Václav Benda 
DPH u prodeje použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 5, s. 17-21 
Vymezení základních pojmů. Základní podmínky uplatnění zvláštního režimu zdanění přirážky pro 
obchodníky s použitým zbožím. Zvláštní režim při prodeji uměleckých děl, sběratelských předmětů a 
starožitností. Příklady aplikace zvláštního režimu.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
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Zdeněk Kuneš 
DPH u sociálního bydlení 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 5, s. 1-5 
Ke končící možnosti uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty pro bytovou výstavbu na 
základě výjimky, která byla ČR udělena na přechodné období (do 31.12.2007). Po uplynutí této lhůty 
může Česká republika podle směrnice č. 2006/112/ES aplikovat sníženou sazbu daně pouze na bydlení 
v rámci sociální politiky. Vymezení pojmu sociálního bydlení, návrh novely zákona o DPH. Opravy, 
renovace, technické zhodnocení.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Václav Benda 
DPH ve zdravotnictví a sociální péči. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 7, s. 21-24 
K uplatňování DPH v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Vymezení daňových subjektů a jejich 
registrace. Vymezení předmětu daně a místa plnění. Služby zdravotní a sociální péče jako zdanitelné 
plnění. Doplněno příklady.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Marcela Alföldi Šperkerová 
Dvakrát nic s vodou : daňová reforma 
Euro, 2007, č. 17, s. 60-61 
Článek upozorňuje, že snížení daní jakožto hlavní motto navrhované daňové reformy v ČR nebude mít 
pro podnikatelskou sféru tak výrazný efekt, neboť se rozšiřuje základ daně. Naopak navrhované 
změny přinesou nejen podnikatelům, ale i státu řadu dalších nákladů.  - Součástí příspěvku je vložený 
box O jaké zásadní položky tedy budou muset podnikatelé rozšířit svůj daňový základ? Rubrika: 
Události : Veřejné finance 
 
Thomas Sigmund 
Erbrechtsreform hilft nicht allen Familienunternehmern 
Reforma dědického práva všem rodinným podnikům nepomůže 
Handelsblatt, 21.3.2007, Nr. 57, S. 18 
Hlavní body reformy daňového práva v Německu; krátce k efektu reformy z hlediska zabezpečení 
posloupnosti rodinného podniku - k doporučení řešit podnikové následnictví darováním (plán nového 
privilegia pro dary), doplněno příkladem a propočtem. Tab. 
 
Dana Trezziová 
Financování společnosti vlastním kapitálem a úvěrem : reforma daní 
Euro, 2007, č. 15, s. 76-77 
Autorka upozorňuje, že jednou z oblastí, kterou by měly řešit daňové reformy, je omezení ztrát 
efektivnosti zdanění  vyvolané daňovou  distorzí. U  zdanění  příjmů  právnických  osob  jde zejména 
o distorzi vzniklou rozdílným daňovým zacházením s příjmy z úvěru a z vloženého kapitálu využívané 
v řadě daňových optimalizací.  Rubrika: Hyde park 
 
Roland Ismer 
Glück im Spiel - Pech für die Dogmatik? : zur Einkommensteuerbarkeit von Spielgewinnen 
Štěstí ve hře - smůla pro daňovou dogmatiku? : zdanitelnost herních zisků daní z příjmu 
Finanz-Rundschau, 5. März 2007, Jg. 89, Heft 5, S. 235-240 
Autor zkoumá problematiku zdanění výher z loterií a dalších her daní z příjmů. Upozorňuje, že 
argumenty o nezdanitelnosti těchto příjmů při bližším prozkoumání plně neuspokojují, a probírá 
dogmatické otázky spojené s kritérii tohoto zdanění. Pro ilustraci problematiky vychází z nového 
soudního rozhodnutí Finančního soudu v Šlesvicku-Holštýnsku týkajícího se výhry v televizní show.  
Pozn. - Lit. Rubrika: Kurzbeiträge [FR] 
 
 
 
 
 

 5



Dokumentace českého a zahraničního tisku          Informace odborné knihovny MF  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Michael Fischer 
Grenzen der Verlustvortragsbeschränkung nach § 10d Abs. 2 EStG bei Kapitalgesellschaften 
Omezení odpočtu daňových ztrát podle § 10d odst. 2 zákona o dani z příjmů u kapitálových 
společností 
Finanz-Rundschau, 20. März 2007, Jg. 89, Heft 6, S. 281-286 
Autor  se  zabývá  problematikou  omezení  odčitatelnosti  daňových ztrát  u kapitálových společností 
v Německu (podle § 10d odst. 2 zákona o dani z příjmů). Dokládá, že připravovaná úprava omezení 
odčitatelnosti v rámci reformy podnikových daní 2008 je ještě hodně vzdálena od žádoucích změn 
omezení v případech, kdy z různých důvodů přichází v úvahu minimální zdanění.  Pozn. - Res. - Lit. 
Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Bettina Spilker, Maciej Chrzan 
Importbesteuerung von Gegenständen und Dienstleistungen in Deutschland und in Polen 
Dovozní zdanění předmětů a služeb v Německu a v Polsku 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. März 2007, Jg. 56, Heft 6, S. 207-214 
Přeshraniční dodávky zboží a služeb mezi členskými státy EU nabývají na důležitosti, přičemž systém 
zdanění DPH vycházející z jednotné evropské směrnice je v jednotlivých zemích  realizován rozdílně. 
Autoři upozorňují na takto vznikající hospodářské a právní problémy a na konkrétních příkladech 
zdanění dovozů v Německu a Polsku je popisují a vysvětlují.  Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Michael Keen, Jon Strand 
Indirect taxes on international aviation 
Nepřímé daně na mezinárodní lety 
Fiscal studies, 2007, vol. 28, no. 1, p. 1-41 
Příspěvek k diskusi o možném použití mezinárodně koordinovaných nepřímých daní na mezinárodní 
leteckou dopravu použitelných na krytí nákladů na hospodářský rozvoj a na redukci ekologických 
škod. Podává přehled o některých zatím užívaných formách zdanění letecké dopravy, zvažuje 
ekologické dopady letecké dopravy a finanční zdroje na jejich nápravu. Dále modelovým způsobem 
zkoumá optimální sazby letecké daně a příjmy, které vyprodukují. Zabývá se též praktickou otázkou 
správy a přijetí těchto daní. 12 tab., vzorce. Pozn. - Res. - Lit. 
 
Alexander Fortuin 
The influence of European law on direct taxation - recent and future developments 
Vliv evropského práva na přímé zdanění - současný a budoucí vývoj 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 3, p. 144-148 
Zpráva  o  kongresu  Evropské   fiskální    konfederace (CFE),  který  se   konal   24.  listopadu   2006 
v Amsterodamu. Vnitřní trh a národní daňové jurisdikce; legislativa týkající se zahraničních 
společností a zneužívání práva ES; volný pohyb kapitálu a nečlenské země: důsledky pro přímé 
zdanění; právo ES a zdanění podniků: hledání rovnováhy mezi fiskálními zájmy Společenství a 
členské země  a další témata.  Odkazy, vysvětl. Rubrika: What's going on in... 
 
Katalin Csikós 
International tax implications of tradable allowances 
Mezinárodní daňové důsledky obchodovatelných povolenek 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 3, p. 135-143 
Článek  se  zaměřuje na mezinárodní daňové aspekty obchodování s emisními povolenkami, zejména 
v návaznosti  na  pravidla  Vzorové  smlouvy  OECD. Protože k většině zjištěných problémů dochází 
v domácím kontextu, je rozebírán daňový, účetní a právní režim povolenek v Maďarsku, Velké 
Británii a Spojených státech, který pak slouží jako základ pro mezinárodní analýzu.  Odkazy, vysvětl. 
 
Dana Trezziová 
Jaké daňové výhody chceme rušit 
Hospodářské noviny, 17.4.2007, roč. 51, č. 75, s. 11 
Stručně k návrhu Ministerstva financí na zrušení některých daňových úlev v oblasti daně z příjmů, 
které se týkají jak fyzických, tak i právnických osob.  
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Jana Dlouhá, Jarmila Mikšíčková, Vítězslav Píša 
K novele zákona o spotřebních daních platné od 1.1.2007 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2007, roč. 15, č. 1, s. 8-14 
Komentář k novele zákona o spotřebních daních. Shrnutí hlavních změn, podrobněji k jednotlivým 
ustanovením. Zvláštní pozornost je věnována problematice minerálních olejů, lihu, vína a tabákových 
výrobků. 1 tab. 
 
Marcela Aimová 
Lhůty pro vyměření daně : daňový judikát 
Účetnictví, 2007, č. 3, s. 60-62 
K problematice lhůt pro vyměření či doměření daně podle zákona o správě daní a poplatků. Autorka 
seznamuje s případem (rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích 10 Ca 64/1999) a uvádí 
stanoviska všech zúčastněných - poplatníka (žalobce), správce daně (žalovaného) a krajského soudu.  
 
Vladimír Šretr 
Lhůty v daňovém řízení 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 7, s. 1-5 
Cílem článku je připomenout možné postupy směřující k prodloužení stanovených lhůt, které pro 
daňové subjekty vyplývají z příslušných ustanovení zákona o správě daní a poplatků. Lhůty zákonné a 
lhůty stanovené správcem daně. Možnost prodloužení lhůty zákonné, prodloužení lhůty stanovené 
správcem daně. Právní fikce povolení prodloužení.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Franz Wassermeyer 
Modernes Gesetzgebungsniveau am Beispiel des Entwurfs zu § 1 AStG 
Moderní úroveň legislativy na příkladu návrhu k § 1 zákona o zahraničním zdanění 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 10, S. 535-539 
Návrh reformy podnikových daní z 5.2.2007, kritika návrhu na změnu 1 AStG k problematice 
zúčtovacích cen.  Pozn. 
 
Dagmar Fitříková, Karel Janoušek 
Mýtné a poplatky za používání pozemních komunikací z hlediska ZDP a ZDPH 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2007, č. 6, s. 19-25 
Časový poplatek, mýtné, místní poplatky; daňově uznatelné náklady. Výběr mýtného z pohledu DPH, 
mýtné jako vedlejší výdaj poskytovatele přepravní služby, nárok na odpočet DPH. Doplněno několika 
příklady.  Rubrika: 12 - Daň z příjmů, s. 871-877 
 
Peter Marčan, Kristian Slovák 
Mýto na spadnutie 
Trend, 2007, č. 14, s. 14-15 
Přípravy zavedení elektronického výběru mýtného v SR, předpokládaný rozsah zpoplatnění a výše 
poplatku.  
 
Olga Holubová 
Nemovitosti v Šesté směrnici. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 5, s. 27-30 
Tato část příspěvku je zaměřena na zvláštní případy nájmu - např. předčasné ukončení nájemní 
smlouvy, postoupení práv a závazků vyplývajících z nájemní smlouvy z jednoho nájemce na druhého, 
nárok na odpočet, vklady nemovitostí do obchodního majetku apod. - v rozhodnutích ESD.  Rubrika: 
Právo 
 
Monika Diekert, Jiří Nekovář, Kristýna Šimáčková 
Německo čeká daňový průvan : německá daňová reforma 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 15, s. 70-73 
K chystanému postupnému prosazování nových daňových norem v SRN včetně zavedení daňové 
reformy v roce 2008. Klíčové otázky, na které hledají němečtí reformátoři odpověď. Přehled 
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zásadních změn (snížení sazby daně z příjmů právnických osob, zavedení tzv. horní úrokové meze, 
nové možnosti v odpočtu ztrát z předchozích období, zavedení jednotné 25% daně z příjmů v podobě 
úroků, dividend apod.). 1 tab., 1 vlož. box. - Součástí čl. je vlož. přísp. s názvem Dosavadní systém a 
sazby. 
 
Marjaana Helminen 
Non-discrimination and the Nordic multilateral double taxation convention 
Nediskriminace a mnohostranná úmluva severských zemí o zamezení dvojího zdanění 
Bulletin for international taxation, 2007, vol. 61, no. 3, p. 103-108 
Poslední ze série tří článků o mnohostranné úmluvě severských zemí o zamezení dvojího zdanění se 
zaměřuje na dopad článku 27 úmluvy o nediskriminaci na daňový režim přeshraničních 
hospodářských  vztahů  mezi  státními  příslušníky  nebo  rezidenty  dvou  různých  skandinávských 
zemí.  V článku  jsou  rozebírána  rovněž  příslušná  ustanovení  Smlouvy  o  založení  ES  a  Dohody 
o společném hospodářském prostoru.  Odkazy, vysvětl. 
 
Ondřej Denkstein 
Novela zákona o spotřebních daních k 1. lednu 2007 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2007, č. 7 
Podrobný  komentář  k jednotlivým    ustanovením  novely  zákona    o  spotřebních  daních    (zákon 
č. 575/2006 Sb.).  Rubrika: 15 - Spotřební daně, s. 1-19 
 
Ralph Korf, Stefanie Schnee 
Optionen und Termingeschäfte : Zugleich eine Anmerkung zu BFH, Urt. v. 30.3.2006 - V R 
19/02, UR 2006, 696- 
Opce a  termínové  obchody  :  zároveň  poznámka  k  rozhodnutí  Spolkového  finančního dvora 
z 30.3.2006 - V R 19/02, UR 2006, 696- 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. April 2007, Jg. 56, Heft 7, S. 246-259 
Autoři přehledně vykládají problematiku daně z obratu u opčních a termínových obchodů v Německu. 
Vycházejí přitom z rozboru rozsudku Spolkového finančního dvora z 30.6.2006 týkajícího se 
obratového  zdanění  u  těchto typů obchodů. Na konkrétních příkladech z praxe zvažují jeho aplikaci 
v souladu se směrnicemi Evropské unie. Schéma. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Diskussionsbeitrag [UR] 
 
N. A. Poponova 
Opyt bor'by s uklonenijem ot uplaty nalogov 
Zkušenosti s bojem s vyhýbáním se placení daní 
Finansy, 2007, no. 1, s. 74-77 
Úřady, které se zabývají bojem se snahou podniků vyhnout se placení daní v některých vyspělých 
zemích;  legislativa  těchto  zemí  a  EU;  situace  v Rusku  -  velmi  nízké procento odhalení přestupků 
v daňové oblasti.  Odkazy. 
 
Libor Frýzek, Jiří Teichmann 
Ošidné převodní ceny 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 13, s. 62-63 
K problematice převodních cen a správy daní. O možnosti žádat správce daně o závazné posouzení 
způsobu  stanovení  převodních  cen,  o  důkazním  břemenu  dle  zákona  o  správě  daní  a  poplatků, 
o    některých    záludnostech   zmíněného  zákona,  o  předložení  tržní  ceny  správcem  daně  a    také 
o nedostatku judikatury, která by se zabývala primárně převodními cenami.  
 
Eva Sedláková 
Pořizování, provozování a vyřazování hmotného majetku z hlediska daně z příjmu. Část 1. 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2007, roč. 15, č. 1, s. 19-23 
Vymezení samostatných věcí movitých a souboru movitých věcí, výdaje spojené s pořizováním 
samostatných věcí movitých a souborů (uvedení samostatné věci movité do užívání, časový test pro 
stanovení vstupní ceny jako pořizovací ceny, kupní smlouva s výhradou vlastnictví po zaplacení aj.). 
Ilustrováno na četných příkladech.  
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D. G. Černik, Ju. D. Šmelev 
Primenenije nalogovych l'got po nalogu na dochody fizičeskich lic 
Uplatňování daňových úlev u daně z příjmů fyzických osob 
Finansy, 2007, no. 1, s. 33-37 
Analýza stávajícího mechanismu poskytování daňových úlev v Rusku s využitím standardních a 
nestandardních srážek a hodnocení jeho efektivnosti a sociálního zaměření. 4 tab. 
 
Josef Šrotýř 
Problémy správních orgánů s vymáháním neuhrazených pohledávek 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 5, s. 30-33 
Co  trápí  některá  města  či  obce - také jako správce daně - při vymáhání neuhrazených pohledávek. 
K otázce, zda může správní orgán v postavení správce daně sjednat smlouvu, jejímž předmětem je 
vymáhání neuhrazených pohledávek, s ryze soukromým podnikatelským subjektem (např. advokátní 
kanceláří),  který nemá ze zákona zmocnění vymáhat pohledávky daňového charakteru. Dále k obavě 
z porušení zásady mlčenlivosti a neveřejnosti. Také k problému možné úhrady vzniklých nákladů 
(spojených  s vymáháním  daňových  nedoplatků) ryze soukromému subjektu (např. AK), který nemá 
k této činnosti zákonné zmocnění.  Rubrika: Právo 
 
by Xavier Bosc, Ian MacDonald 
Risk management in theory and practice: the experiences of European tax administrations 
Řízení rizika v teorii a praxi: zkušenosti evropských daňových správ 
Tax tribune, 2006, no. 1 (issue 22), p. 22-25 
Rizikové řízení v daňové správě: filozofie řízení rizika, typy rizik, přínosy úspěšného řízení (lepší 
provádění fiskálních aktivit, optimální efektivnost, vyšší míra dobrovolného plnění daňových 
povinností, vyšší kvalita služeb daňovým poplatníkům, omezení daňových úniků).  
 
Dana Trezziová 
Různé sazby, stejný základ : daň z příjmů 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 12, s. 68-71 
Ke snaze o zavedení Společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (Common 
Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB) v rámci EU. Teoretické cíle projektu CCCTB, postup 
prací, "společný" a "konsolidovaný" základ daně. Vyhlídky projektu, otázka možné implementace 
projektu CCCTB v ČR. 1 vlož. box. 
 
Pavel Nesnídal 
Silniční daň a její porovnání 
Finanční management, 2007, roč. 4, č. 3, s. 56-57 
Porovnání silniční daně ČR a německé daně z vozidel (vč. zdanění motocyklů), praxe daně z vozidel 
ve Velké Británii. V tabulkách sazby silniční daně ČR a platné sazby německé daně z vozidel na 
každých 100 cm3 objemu motoru. 2 tab. 
 
Christian Waldhoff 
Die steuerfreie Kostenpauschale der Abgeordneten des Deutschen Bundestags 
Nezdanitelné paušály na náklady poslanců Spolkového sněmu 
Finanz-Rundschau, 5. März 2007, Jg. 89, Heft 5, S. 225-235 
Autor zdůvodňuje, proč jsou daněprosté paušály na náklady poslanců Spolkového sněmu (parlamentu 
SRN) ve shodě s ústavou. V této souvislosti též zkoumá obtížně vymezitelné rozdíly mezi dietami 
podléhajícími zdanění na jedné straně a mezi náklady spojenými s výkonem mandátu poslance, 
případně s činností v soukromé sféře, na straně druhé. Věnuje se též vlivu právního postavení poslanců 
na zkoumání rovnosti před zákonem.  Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
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By Renato Salerno 
Unique approaches to risk management : the experience of the Swiss direct tax administration 
Ojedinělé přístupy k řízení rizika : zkušenosti švýcarské správy přímých daní 
Tax tribune, 2006, no. 1 (issue 22), p. 40-42 
Cílem článku je popis švýcarského přístupu k řízení rizika spojeného s neplněním daňových 
povinností. Na rozdíl od mnoha jiných zemí se ve Švýcarsku používá metoda, kterou lze označit jako 
převážně decentralizovanou a neautomatizovanou. Dalším specifickým rysem je, že Švýcarsko je 
jednou z mála zemí, kde se u přímých daní nepoužívá žádný režim vlastního určování daní.  
 
N. Winkeljohann, E. Sievert 
Die Unternehmensteuerreform 2008 ist ein zweischneidiges Schwert 
Reforma podnikových daní od roku 2008 je dvojsečnou zbraní 
Handelsblatt, 21.3.2007, Nr. 57, S. B7 
Rekapitulace a zhodnocení dopadů návrhu reformy podnikových daní v Německu; tezaurační zdanění, 
(efektivita tezaurační rezervy, koncepce odloženého zdanění). V tabulce porovnání daňového zatížení 
s tezaurací/bez tezaurace a dle současného práva a dle reformního návrhu. Tab. 
 
Ursula Ley, Guido Bodden 
Verschmelzung und Spaltung von inländischen Kapitalgesellschaften nach dem SEStEG (§§ 11-
15 UmwStG n.F.) 
Sloučení a rozdělení domácích kapitálových společností podle SEStEG (§§ 11-15 UmwStG - 
zákona o daňových změnách - v novém znění) 
Finanz-Rundschau, 20. März 2007, Jg. 89, Heft 6, S. 265-280 
V souvislosti s evropeizací práva společností a potřebou jeho harmonizace byl v Německu přijat 
SEStEG - zákon o doprovodných daňových opatřeních k zavedení evropské společnosti a o změně 
dalších daňových předpisů s platností k 13.12.2006. V oblasti daňové úpravy sloučení a rozdělení 
domácích kapitálových společností s domácím podnikovým majetkem a domácími podílníky (§§ 11-
15 zákona o daňových změnách při podnikové transformaci v novém znění zohledňujícím SEStEG) 
vznikají nové možnosti, které autoři podrobně analyzují. Upozorňují též na protiústavnost některých 
nových pravidel.  Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Matthias Feldt 
Vorsteuerabzug im Zusammenhang mit der Veräußerung von Beteiligungen und 
Geschäftsaktivitäten 
Srážka vstupní daně z obratu v souvislosti s prodejem podílů a obchodními aktivitami 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. März 2007, Jg. 56, Heft 5, S. 161-169 
Autor analyzuje problematiku spojenou s daní z obratu v případě "získání, držení a prodeje účastí". 
Vychází přitom z rozboru konkrétních rozhodnutí Evropského soudního dvora, případně Spolkového 
finančního dvora týkajících se sporů kolem odpočtu daně z obratu na vstupu při získání, držení a 
prodeje účastí. Z hlediska daně z obratu zdůrazňuje nutnost oddělení aktivních (hospodářských) a 
ostatních činností.  Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
 
Jan Široký, Kateřina Maková 
Výjimky v recastu 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 14, s. 73 
K otázce daňové harmonizace v EU v oblasti daně z přidané hodnoty, zejména ke směrnici rady 
2006/112/ES (recast Šesté směrnice) a jejímu uplatňování v České republice. Podrobněji o některých 
zvláštních  režimech a odchylkách, které směrnice umožňuje (např. uplatňování snížených sazeb daně 
z přidané hodnoty).  
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Stephan Filtzinger 
Was bringt die einzige Anlaufstelle? 
Co přinese jedno jediné shromažďovací místo? 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. März 2007, Jg. 56, Heft 5, S. 169-178 
Příspěvek shrnuje výsledky dosavadní diskuse k návrhu Evropské komise na vytvoření tzv. jediného 
shromažďovacího místa ("One-Stop-Shop") pro zdanění všech zahraničních obratů podniků, které 
podléhají zdanění daní z obratu v prostoru vnitřního trhu EU. Uvádí některé praktické dopady 
navrhovaných řešení a upozorňuje, že diskuse je dosud vedena spíše povrchně.  Pozn. - Res. - Lit. 
Rubrika: Diskussionsbeitrag [UR] 
 
Hans Fehr, Heinrich Jess 
Who benefits from the reform of pension taxation in Germany? 
Kdo profituje z reformy zdanění důchodů v Německu? 
Fiscal studies, 2007, vol. 28, no. 1, p. 73-101 
Autoři kvantifikují příjmové a distribuční dopady, příp. dopady na efektivnost, u nedávných reforem 
důchodového zdanění v Německu. Vycházejí z nové legislativy zavádějící odložené zdanění 
důchodových příjmů s platností od roku 2005. Srovnávají tuto reformu s alternativní variantou 
přechodného období navrženou Federací německých institucí důchodového pojištění (VDR) 
zamezující dvojímu zdanění za cenu vyšších ztrát příjmů z výběru. 12 tab., 1 graf, vzorce, příloha. 
Pozn. - Res. - Lit. 
 
Danuše Nerudová 
Zdaňování příjmů rezidenta České republiky ze zdrojů v zahraničí 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 4, s. 31-37 
Definice daňového rezidenta - fyzické i právnické osoby - dle zákona o daních z příjmů. Definice 
daňového rezidenta - fyzické i právnické osoby - dle mezinárodních smluv o zamezení dvojího 
zdanění.  Změna  daňového domicilu poplatníka. Zdaňování příjmů daňových rezidentů ČR ze zdrojů 
v zahraničí. Doplněno několika příklady a přehledem mezinárodních smluv o zamezení dvojího 
zdanění, které uzavřela ČR k datu 1.3.2007. 1 tab. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 5/2007  
Základ daně (2.) v příkladech. Stravné při pracovních cestách. Zaměstnanecké benefity v roce 2007. 
Prodej automobilu a daň z příjmů. Odpočet darů poskytnutých zaměstnanci. Převod podniku - systém 
zdanění. Otázky z praxe k dani z příjmů. Prodej automobilu a DPH. Převod stavby - oprava sazby 
daně. Uplatňování DPH - aktuální problémy.  
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 11-12/2007  
Po daňovém přiznání přichází… . Proč podnikají v zahraničí. K dani z nemovitosti, která tak rozčeřila 
současnou veřejnou a politickou hladinu. Fyzická osoba a daň z nemovitosti při nákupu či prodeji. 
Daňová soustava a vysílání pracovníků do zahraničí.  
 
č. 13-14/2007  
Cestovní náhrady. Zaměstnanecké výhody a daň z příjmů. Převodní ceny.  
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Daňový TIP 
 
č. 8/2007  
D-300 - 6. část - Části pokynu věnované právnickým osobám. Institut tichého společenství. Limity 
cestovních náhrad při cestě do zahraničí. Roční zúčtování daně u zaměstnance s více pracovními 
poměry. Parkovné v daňových nákladech firmy.  
 
č. 9/2007   
D-300 - 7. část -  Co jsme nezmínili v předchozím. Daňové dopady kupní smlouvy s výhradou 
vlastnictví. Prodej automobilu pořízeného na úvěr. Účtování energií při opravách a rekonstrukcích. 
Odpočet DPH v případě poštovních známek. Nefunkční registrační pokladny a odpočet daně z příjmů. 
 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

A. Krasil'nikov 
Evoljucionnyje modeli v teorii ekonomičeskogo rosta 
Evoluční modely v teorii hospodářského růstu 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 1, s. 66-81 
Článek je zaměřen na úlohu evoluční ekonomie v rozvoji teorie hospodářského růstu. Popisuje a 
analyzuje různé typy evolučních modelů a srovnává je s neoklasickými modely.  Odkazy. - Angl. res. 
 
O. Zamulin 
Uroki Felpsa - dlja mira i dlja Rossii : Nobelevskaja premija po ekonomike 2006 goda 
Ponaučení od Phelpse pro svět i Rusko : Nobelova cena za ekonomii za rok 2006 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 1, s. 55-65 
Hodnocení přínosu Edmunda Phelpse, laureáta Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2006, pro rozvoj 
ekonomické teorie.  Odkazy, vysvětl. - Angl. res. - Edmundu Phelpsovi je věnován i článek v čas. 
EKO, 2007, č. 1, s. 2-22. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Annual report [Deutsche Bundesbank] 2006 : Deutsche Bundesbank 
Výroční zpráva Německé spolkové banky za rok 2006 
Deutsche Bundesbank - Annual Report, 2006, p. 8-149 
Výroční zpráva Deutsche Bundesbank seznamuje s výsledky činnosti této centrální banky v roce 2006. 
Obsahuje všeobecné hodnocení hospodářského vývoje a měnové politiky Deutsche Bundesbank a 
rozbor  aktuální   problematiky  mezinárodního  měnového  systému  ve  vztahu  k Evropské   unii   a 
k německému měnovému a finančnímu systému. Dále představuje jednotlivé sektory činnosti této 
banky a její závěrečný účet. Tab., grafy, vložené boxy. Pozn. - Lit. 
 
O. L. Rogova 
Antiinfljacionnyj sindrom bjudžetnoj i denežno-kreditnoj politiki 
Protiinflační syndrom fiskální a měnové politiky 
EKO, 2007, no. 1, s. 23-38 
Rozbor  omylů  a chybných  postupů,  k  nimž  došlo  v rozpočtové a měnové politice Ruské federace 
v průběhu reforem v rámci boje s inflací; od ekonomiky deficitu zboží k ekonomice deficitu investic. 
Tab. 
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Michael Maisch 
Aufsicht warnt vor Rohstoff-Crash 
Dozor varuje před krachem surovinových trhů 
Handelsblatt, 28.3.2007, Nr. 62, S. 29 
Prudce rostoucí trhy surovin (plodiny, energie, kovy) podle britského Úřadu  finančního dohledu  
(FSA) ohrožují stabilitu finančního systému. V posledních letech zaznamenaly tyto trhy výrazný 
vzestup, silně roste poptávka z emerging markets (Čína, Indie) a proto i ceny. Rekordní zájem o 
suroviny a energie přitahuje firmy, které se derivátovými obchody snaží zabezpečit proti náhlým 
cenovým výkyvům, do těchto obchodů pronikají hedžové fondy, investiční banky i správci velkých 
majetků - FSA se proto chce zaměřit především na velké investory, kteří agresivní obchodní strategií a 
obrovským obratem kladou na tradiční investory zcela nové požadavky.  
 
Jaroslava Bauerová 
Basel II platí, budou další obezřetnostní pravidla? 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 3, s. 28-29 
Ke směrnicím ES, kterými se implementuje nový koncept kapitálové přiměřenosti Basel II, a které po 
několikaleté přípravě nabyly účinnosti 1. ledna 2007. Změny podle Basel II, prověřování vybraných 
oblastí  regulatorních pravidel  (definice  kapitálu,  pravidla angažovanosti, likvidita, obchodní aktivity 
s komoditami), chystané menší úpravy směrnic v průběhu roku 2007. Fot. 
 
Martin Uzsák 
Co se o squeeze-out(u) nepíše. (1. část) 
Bulletin advokacie, 2007, č. 3, s. 15-21 
V této části příspěvku o některých obecnějších otázkách institutu squeeze-out. Právo squeeze-outu. 
Základní přístupy k ocenění při squeeze-outu. Squeeze-out podle směrnice ES o nabídkách převzetí (a 
nad její rámec).  
 
Radek Urban 
Co skutečně potřebuje české tržní prostředí : finanční trh 
Euro, 2007, č. 17, s. 90-93 
Autor reaguje na předchozí diskusi o zlepšení českého tržního prostředí (viz Euro 3/2007 a Euro 
8/2007) a upozorňuje, že finanční trh potřebuje praktické kroky směrem k lépe fungující 
infrastruktuře. Na konkrétních příkladech představuje některé viditelné a nejrychleji řešitelné 
problémy omezující podnikání na českém finančním trhu a navrhuje možnosti nápravy.  Rubrika: 
Hyde park 
 
Cracks in the façade : America's housing market 
Trhliny na fasádě : americký bytový trh 
The Economist, March 24th 2007, vol. 382, no. 8521, p. 73-75 
Podrobný  rozbor  amerického  bytového  trhu  z hlediska  jeho financování,  situace  na trhu hypoték 
v kategorii "subprime", selhání regulace, rizika pro vývoj americké ekonomiky. Viz i článek na s. 11 
pod názvem The trouble with the housing market. 2 tab. Rubrika: Briefing 
 
Wolfgang Munchau 
Cross-border banks require a single regulator 
Přeshraniční banky potřebují jednotný regulační úřad 
Financial Times, 2.4.2007, no. 36346, p. 11 
Ve stále více integrovaném evropském bankovním trhu je efektivní regulace stále obtížnější. Podíl 
přeshraničních bank přitom od r. 1999 vytrvale stoupá. Systém se vylaďuje, ale národní dohližitelé 
rozhodují na základě národních zájmů. Důvodem k zachovávání současného systému je stále oblíbené 
pojetí "národních šampionů", které by celoevropský regulátor pravděpodobně dlouhodobě nechránil.  
Odkaz. 
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Tatiana Lichnerová 
Čoraz viac platobných kariet nesie aj nebankové logo 
Trend špeciál, 2007, č. 15, příloha (s. 19-21) 
Využívání cobrandových (dodatkových platebních - např. Nay, Yes) karet v SR; v tabulkách přehledy 
poplatků vázaných na vydání, blokaci, obnovení platební karty, poplatky za výběr z automatu. 4 tab. 
 
Ralph Atkins and Norma Cohen 
The ECB steels itself for a leap outside the realm of rates 
ECB se chystá k radikálnímu kroku mimo oblast úrokových sazeb 
Financial Times, 17.4.2007, no. 36358, p. 9 
Od zavedení eura došlo ke značnému rozmachu přeshraničního obchodování cennými papíry, a to jak 
v eurozóně tak mimo ni. Roztříštěný systém vypořádání těchto obchodů však způsobuje, že pohyb 
kapitálu je těžkopádný a nákladný. ECB je situací znepokojena natolik, že uvažuje o vytvoření 
společné platformy pro vypořádání obchodů s akciemi a dluhopisy uzavřených v eurech. Tím se ale 
odchyluje od obvyklé úlohy centrální banky jako strážce měny. V článku se rozebírají názory pro a 
proti uvedenému projektu. Diagr. 
 
Sven Afhüppe 
Erleichterung für Fonds 
Úleva pro fondy 
Handelsblatt, 2.4.2007, Nr. 65, S. 22 
Reforma investičního zákona v Německu (směrovaná na zjednodušení a redukci informačních 
povinností fondů). Ke změnám v přepracovaném návrhu novely zákona, která respektuje kritiku ze 
strany odvětví fondů, takže nebude např. realizován původní záměr zavést dvě kategorie otevřených 
fondů nemovitostí, mění se podmínky cizího financování, a menšinový podíl kapitálové investiční 
společnosti na fondu nemovitostí bude zvýšen ze 20 na 30 procent (investiční hranice u nepřímo 
držených nemovitostí zůstává zachována). Zmínka k transakčním nákladům.  Rubrika: Finanzzeitung 
 
Gabriela Jarošová 
Euro klope firmám na dvere 
Trend, 2007, č. 15, s. 36-37 
K přípravám v SR spojeným s přechodem na euro, technické a finanční nároky a podmínky (úprava 
softwaru), absence legislativy (především chybí všeobecný zákon o zavedení eura). Přehled 
významných událostí a termínů při přechodu na euro.  
 
Vladimír Tomšík 
Euro si musíme odpracovat : Česká národní banka 
Euro, 2007, č. 14, s. 58-59 
Autor rozebírá otázku časového harmonogramu zavedení eura v České republice. Upozorňuje, že stav 
veřejných financí v ČR je překážkou zavedení společné evropské měny a že jejich reformu nelze 
odvozovat od vnějšího cíle - zavedení eura - nýbrž kvůli nastavení dlouhodobě udržitelných trendů 
rozvoje  české  ekonomiky.  Teprve  poté  nastane  správná  doba pro stanovení termínu zavedení eura.  
K tématu viz též příspěvek Jana Žižky na s. 56-57 v témže čísle časopisu (2012: Ano, či ne?). Rubrika: 
Události : Česko a EU 
 
Franz-Christoph Zeitler 
Europäische Rechtsharmonisierung im Finanzmarktbereich - Herausforderungen und Chancen 
für Unternehmen 
Evropská harmonizace práva v oblasti finančních trhů - výzvy a možnosti pro podniky 
Auszüge aus Presseartikeln, 7. März 2007, Nr. 11, S. 3-7 
Autor se zaměřuje na některé důležité kroky v oblasti evropské harmonizace práva ve finanční sféře. 
Jde zejména o směrnici o prospektu, směrnici o finančních trzích, úpravu platebního styku a 
účetnictví. Ukazuje dosažené výsledky i přetrvávající sporné body v uvedených oblastech a uvádí i 
přístup německé centrální banky k probíraným problémům.  Pozn. - Lit. 
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Lucie Vávrová, Jan Skuhravý 
Evropské uzavřené fondy vstupují do ČR : kapitálové trhy 
Euro, 2007, č. 14, s. 84-85 
Autoři upozorňují, že přestože obchodování s evropskými uzavřenými fondy na českém kapitálovém 
trhu tuzemské zákony znemožňují, lze díky evropskému právu tento nedostatek překlenout. V ČR 
bude možné s přímým odkazem na směrnici o prospektu (směrnice č. 2003/71/ES) veřejně nabízet 
cenné papíry zahraničních uzavřených fondů na základě prospektu schváleného příslušným orgánem 
jiného členského státu ES, aniž by se k tomu požadovalo další povolení ČNB.  Rubrika: Hyde park 
 
Tomáš Indruch 
Evropskému bankovnímu trhu chybí konkurence : zpráva o šetření Evropské komise v odvětví 
retailového bankovnictví 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 3, s. 25-27 
K výsledkům šetření EK, které se týkalo hospodářské soutěže v odvětví retailového bankovnictví. 
Zpráva upozorňuje na fragmentaci evropského bankovního sektoru a vyjadřuje znepokojení nad 
vysokou  ziskovostí  tohoto  sektoru.  Terčem kritiky  se  staly  zejména  vysoké  rozdíly  v  poplatcích 
u bankovních  karet,  bariéry  vstupu  do  odvětví  platebních systémů  a  úvěrových  registrů, 
překážky v mobilitě klientů a "balíčkování" produktů.  - Součástí čl. je příspěvek s názvem Karetní 
soutěž v EU, věnovaný kritice způsobu fungování platebních karet. 
 
Norbert Häring 
EZB nabelt sich von der Fed ab 
ECB se odpoutává od americké Fed 
Handelsblatt, 27.3.2007, Nr. 61, S. 23 
Světové finanční trhy předpokládají protichůdný vývoj hlavního úroku v Evropě a v USA, který má 
být důkazem přerušení dosavadního jednotného postupu Fed a ECB; komentář však přibližuje i 
protiargumenty zastánců přetrvávajícího vlivu amerických konjunkturálních údajů na chování ECB. 
Graf. Překlad viz Informace odborné knihovny MF č. 5/2007. 
 
From cheque books to checking pulses : retirement and banks 
Od šekových knížek ke kontrole tepu : odchod do důchodu a banky 
The Economist, April 14th 2007, vol. 383, no. 8524, p. 77-78 
S tím, jak v USA narůstá počet důchodců, přicházejí banky s nabídkou pomocné ruky. Velké banky 
tak činí prostřednictvím malých soukromých bank se zavedenou klientelou. Programy se různí, někdy 
se jedná o poskytování nejen finančních, ale i osobních služeb. Největší potenciál představuje bytový 
trh, protože podle odhadu více než 80 % Američanů, kteří jsou v důchodu nebo předdůchodového 
věku, mají majetek v podobě nemovitostí v hodnotě více než 3 biliony USD. Formou obrácené 
hypotéky si mohou na tento majetek půjčovat peníze, což ale nese s sebou určitá rizika pro dlužníka i 
věřitele.  Rubrika: Finance and economics 
 
Peter Thal Larsen 
Global, universal, unmanageable? Why many are wary of bank mega-mergers 
Globální, univerzální, nezvládnutelné? Proč jsou velké obavy z bankovních megafúzí 
Financial Times, 29.3.2007, no. 36343, p. 13 
Dojde-li k zamýšlenému nákupu nizozemské banky ABN Amro, stane se britská banka Barclays pátou 
největší finanční skupinou na světě. V článku se rozebírá účelnost takových megafúzí. Diagr. 
 
Gerard Caprio, Jr. 
The great innumeracy epidemic 
Velká epidemie negramotnosti 
The Financial regulator, March 2007, vol. 11, no. 4, p. 37-44 
Autor upozorňuje na nebezpečí spojená s rostoucí finanční negramotností spotřebitelů a na nutnost 
řešení této situace ze strany vlád a regulačních úřadů.  Odkazy, vysvětl. 
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Sonia Shinde 
Grenzenlose Geschäfte 
Obchodování bez hranic 
Handelsblatt, 29.3.2007, Nr. 63, S. 24 
Předpoklad výrazné bankovní konsolidace po zavedení celoevropsky jednotného platebního standardu 
Sepa od roku 2008.  Rubrika: Finanzzeitung 
 
Aleš Vacek 
Indikátory pro Margin Trading 
Finanční management, 2007, roč. 4, č. 2, s. 17-18 
K pojmu margin trading, který označuje obchodování klientů bank s akciemi s pákovým efektem 
(metodika je implementována v Bawag Bank CZ). Margin call, margin call limit, stop loss limit. 
Hraniční cena margin call. Tab., vzorce. 
 
Justin Keay 
Interview: Slavomir Stastny 
Rozhovor se Slavomírem Šťastným 
The Financial regulator, March 2007, vol. 11, no. 4, p. 45-48 
Rozhovor s členem Bankovní rady Slovenské národní banky o přenesení všech pravomocí v oblasti 
finanční regulace na SNB, o dosavadních největších problémech finančního trhu, o současných 
hlavních regulatorních prioritách pro Slovensko a o přijetí eura.  
 
François Faure 
Is the rapid growth of lending in Central and Eastern Europe a cause for concern? 
Je prudký růst půjček ve střední a východní Evropě důvodem k obavám? 
Conjoncture, 2007, no 2, p. 2-13 
Od r. 2003 se hospodářský růst v členských zemích EU ze střední a východní Evropy prudce zrychlil – 
stoupl  z  2,5 % na  5 %  u  "první  vlny" (Polsko, Maďarsko, ČR,  SR  a Slovinsko) a z 5 % na 6,5 % 
u Bulharska a Rumunska, které se připojily k EU v lednu 2007. Toto zrychlení růstu lze přisuzovat 
nejen dynamickému exportu, který u první vlny těchto zemí byl stimulován členskými zeměmi EU - 
zvl. v Polsku a ČR, ale také rychlému rozvoji domácích půjček společnostem (korporacím) i 
domácnostem. Běžné tempo nárůstu vnitrostátních půjček je výrazně vyšší než v západní Evropě. To 
vyvolává otázky ohledně makroekonomické stability těchto zemí a rizika úvěrové krize a na ty se 
studie zaměřuje. V prvé části je popsána současná situace se zaměřením na hlavní charakteristiky 
vnitrostátních půjček v uvedených zemích. Do přehledu je přidáno Chorvatsko, neboť je kandidátem 
na členství v blízké budoucnosti a je srovnatelné s Bulharskem a Rumunskem. Ve druhé, analytické 
části je pomocí dvou doplňujících se modelů (vycházejících jednak z vyváženosti poměru úvěrů a 
HDP, jednak ze srovnání s asijskými krizemi v letech 1997-98) hledána odpověď na otázku, zda 
poskytování  půjček  narůstá  příliš  vysokým tempem. Vše je doplněno množstvím číselných údajů. 
12 grafů, 9 tab., vlož. box. Pozn. - Bibliogr. 
 
Petr Zahradník 
K aktuální situaci vztahu euro a Česká republika 
Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 3, s. 13-15 
Výčet kvalifikačních  kritérií  (resp.  domácích  úkolů)  pro  vstup do eurozóny, předpokládané efekty 
z jejich splnění, možná rizika. Dále o důvodech, proč Česká republika (na rozdíl od jiných) s přijetím 
eura nespěchá.  K tématu viz též přísp. Miroslava Ševčíka s názvem Euro není všelékem na s. 15-17 
téhož čísla čas. 
 
Nicole Bastian, Oliver Voss 
Kleinkredite wie bei Ebay 
Malé úvěry jako u Ebay 
Handelsblatt, 11.4.2007, Nr. 70, S. 30 
Německým bankám zřejmě vyroste nová konkurence v tzv. úvěrových (internetových) platformách, 
které umožňují soukromým osobám či malému podniku získat výhodně malý úvěr od soukromé 
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osoby. Modely Smava, Eloly, Auxmoney; podmínky registrace zájemců o investici či úvěr, 
poskytování záruk "investorům". Krátce k praxi v USA a Velké Británii.  
 
mm/pk 
Labour setzt Private Equity unter Druck 
Private equity pod tlakem labouristické vlády 
Handelsblatt, 9./10./11.3.2007, Nr. 49, S. 23 
Private equity; na rozdíl od Německa se na půjčky společníků (vlastníků podniku) ve Velké Británii 
vztahují výrazné daňové úlevy. V současné době však sílí požadavky např. ze strany odborů na 
přezkoumání těchto "neregulovaných a nezodpovědných" finančních aktivit, které "vedou k likvidaci 
pracovních míst  a finančnímu vysílení převzatých firem". Vláda přislíbila přezkum daňového režimu 
v odvětví private equity - tedy poskytovaných daňových výhod jako jsou odpisy úroků za úvěry, jimiž 
fondy private equity převzetí financují. Investoři private equity však argumentují, že touto formou 
financování přispívají k modernizaci ekonomiky, navíc statistiky dokazují dlouhodobý pozitivní vliv 
na vytváření pracovních příležitostí.  Rubrika: Finanzzeitung 
 
Jan Frait, Luboš Komárek 
Monetary policy and asset prices: what role for central banks in new EU member states? 
Měnová politika a ceny aktiv: jaká je role centrální banky v nových členských zemích EU? 
Prague economic papers, March 2007, Vol. 16, No. 1, p. 3-23 
V souvislosti s nebezpečím vzniku cenových bublin u cen aktiv (zejména u cen domů, bytů, pozemků 
apod.) autoři zkoumají, zda by měnová politika centrálních bank měla zahrnout tyto ceny do svých 
rozhodovacích procesů a reagovat na inflaci cen aktiv změnami úrokových měr. Zaměřují se přitom na 
čtyři nové členské země EU - Českou republiku, Polsko, Maďarsko a Slovensko. 11 grafů, příloha. 
Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Articles [PEP] 
 
Haig Simonian and Nikki Tait 
Open to abuse? How the boom in private banking may breed fraud 
Snadno zneužitelné? Jak rozmach soukromého bankovnictví může vést k podvodům 
Financial Times, 11.4.2007, no. 36353, p. 11 
Mezi řadou příkladů, svědčících o nárůstu podvodů ve sféře privátního bankovnictví v Evropě, je 
uvedena i žaloba českého státu na švýcarskou bankovní skupinu UBS. Diagr. 
 
Keith Boyfield 
Overrated, over-sold and over here 
Přeceňovaný, hodně nabízený a nadměrný 
The Financial regulator, March 2007, vol. 11, no. 4, p. 27-33 
Autor hodnotí možný dopad a náklady Akčního plánu EU pro finanční služby (FSAP) na britský 
sektor finančních služeb. Tab. 
 
Jiří Jonáš 
Pětileté výročí eura: skončí dominantní postavení dolaru? 
Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 3, s. 4-6 
Zamyšlení nad tím, jak si nová evropská měna vedla během prvních let své existence. Autor 
konstatuje, že se euro nyní stalo po americkém dolaru druhou nejdůležitější rezervní měnou, a dále 
uvádí příčiny dynamického rozvoje finančního trhu eurozóny. V závěru vyslovuje obavu, že samotné 
euro  k  vyššímu  růstu  stačit  nebude.   K tématu  viz  i  další  příspěvky v tomto čísle čas. - Na cestě 
k rozšíření eurozóny: nové členské státy ve světle makroekonomické konvergence, Koruna ano, euro 
ne!, Euro: mýdlová opera britské politiky. 
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Julie Hrstková 
Plán je, datum není : euro 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 15, s. 76-77 
K Národnímu plánu zavedení eura (pět fází). Podrobněji k tomu, jak se zavedení eura promítne do 
právních dokumentů, zda euro přinese zdražení a jaké budou náklady přechodu na euro. 1 vlož. box. - 
Součástí čl. je vložený přísp. s názvem Slovensko vidí samé plusy. 
 
F. Bijeta, G. Mil'de, S. Smiljanec 
Povedenčeskije riski v finansovom sektore ekonomiki 
Behaviorální rizika ve finančním sektoru ekonomiky 
EKO, 2007, no. 1, s. 148-158 
Článek je zaměřen na otázku nepřípustnosti uplatňování stochastických mechanismů při oceňování 
rizik v bankovnictví. Argumentace vychází z logických závěrů o podstatě rizik ve finančním sektoru 
ekonomiky. Ta mají charakter behaviorálních rizik a proto stochastický mechanismus nevede ke 
spolehlivým výsledkům při jejich oceňování. Jako nový přístup jsou navrženy modely a metody teorie 
her a je uveden příklad výpočtu ceny opce podle této metody. 2 schémata. 
 
Štěpán Onder 
Regulace bank a pojišťoven v Evropské unii 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 3, s. 30-31 
O pravidlech řízení rizik platných pro banky a pojišťovny v zemích EU. Přínosy Basel II, 
implementace Basel II. Moderní koncept Solvency II a jeho budoucí implementace. Implementační 
plán. 2 vlož. boxy. - Ve vlož. boxech o dopadech implementace Basel II a o výhodách budoucí 
implementace Solvency II. 
 
Petr Šafránek 
Regulace v zájmu klienta? : finanční trh 
Euro, 2007, č. 15, s. 80 
Autor se vyjadřuje k připravované změně právní úpravy investičního zprostředkování v ČR v rámci 
zavedení směrnice Evropského parlamentu o trzích finančních nástrojů MiFID. Upozorňuje, že 
zpřísní-li se zavedením MiFID podmínky pro zprostředkování podílových fondů, regulační asymetrie 
se ještě více prohloubí. Dokládá, že nová regulace není ani v zájmu klienta.  Rubrika: Hyde park 
 
Soros on the cheap 
Levně podle Sorose 
The Economist, April 7th 2007, vol. 383, no. 8523, p. 69 
Finančníkovi Georgi Sorosovi se podařilo zbohatnout na měnových spekulacích, ale většina lidí je 
považuje za ztracenou hru. Protože však jsou důkazy o tom, že investice do měn mohou zhodnotit 
portfolio, přináší článek stručné informace o tom, jaké modely využívají k měnovým investicím banky 
Deutsche Bank a Merril Lynch.  Rubrika: Finance and economics 
 
Untangling Europe's wires : euro payments 
Rozmotávání evropských drátů : platby v eurech 
The Economist, March 31st 2007, vol. 382, no. 8522, p. 82-83 
Stručná informace k dosavadním krokům na vytváření jednotného platebního systému v Evropě. 
Technický rámec, označovaný jako SEPA, legislativní rámec. Očekávané přínosy jednotného 
platebního systému.  Rubrika: Finance and economics 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Elias Mossialos, David Brogan et Tom Walley 
Prix des médicaments: comment concilier les intérets de la société avec ceux de l'industrie? 
Ceny léků: jak sladit zájmy společnosti a průmyslu? 
Problemes économiques, 2007, no 2914, p. 41-48 
Průměrné výdaje na farmaceutické výrobky v průmyslových zemích v posledních dvaceti letech 
neobyčejně vzrostly - z průměrných 13 % celkových nákladů na zdravotní péči v r. 1980 přešly na 
18,1 % začátkem r. 2000. Tyto rostoucí náklady vedly k zavedení různých předpisů a politik v případě 
tarifikace farmaceutických výrobků. Klasická opatření k přímému a nepřímému řízení cen nedospěla 
dodnes k udržení rovnováhy mezi potřebami společnosti ohledně zdraví a často konkurujícími zájmy 
průmyslu. Zdá se, že pokud se má dosáhnout optimalizace zdrojů od státu a pacientů a přitom 
zaměřovat výzkum na oblasti důležité z klinického hlediska, bude nejslibnějším řešením přijetí 
systému  integrace  rozhodovacích  procesů  v případě  cen  a, často  velmi odlišných, způsobů úhrady. 
2 tab. 
 
Estelle Honthaas 
Les services a la personne en France, un secteur méconnu mais porteur 
Služby pro osoby (jednotlivce) ve Francii: neuznávaný, ale nosný sektor 
Problemes économiques, 2007, no 2914, p. 39-41 
Velmi skutečné, ale dosud málo známé služby pro fyzické osoby - ekonomům činí velké potíže je 
definovat a ohodnotit - přesto se ve Francii jedná o nejdynamičtější sektor: představuje 3 % HDP a 
zaměstnává více než 1,3 mil. osob. Průzkumy ukazují, že tyto služby mají významný kladný 
makroekonomický dopad na společnost: přispívají k jejímu blahobytu, nabízejí množství pracovních 
míst a vytvářejí značný potenciál hospodářského růstu. Plán, který předložil ministr pro zaměstnanost, 
sociální soudržnost a bydlení Jean-Louis Borloo v červnu 2004, přispívá ostatně k jejich podpoře. 
Autorka se nicméně vrací k překážkám jejich rozšiřování. Roztříštěnost nabídky služeb pro jednotlivce 
a nerovnoměrné rozložení služeb v domácnostech jak z geografického, tak sociálního hlediska vede 
spíše k omezování jejich kladného vlivu na ekonomiku. 4 grafy. 
 
Danielle Besson 
La baisse de la consommation de tabac s'accentue depuis 2003 
Pokles spotřeby tabáku [ve Francii] od r. 2003 sílí 
Problemes économiques, 2007, no 2915, p. 38-42 
Od zavedení Evinova zákona v r. 2001 ceny tabáku ve Francii silně vzrostly. Nákupy za stálé ceny 
klesaly v průměru o 3,4 % ročně. Pokles spotřeby tabáku se zostřil v nedávné době, kdy objem 
obchodu s tabákem spadl ve Francii mezi lety 2002 a 2004 cca o 30 %. Nákup tabáku v zemích 
hraničících s Francií nicméně v této době vzrostl a představoval téměř 6 % nákupů na území Francie. 
Ta část rozpočtu, kterou Francouzi věnovali tabákovým výrobkům, činí 1,7 %, což je méně než 
evropský průměr (2 %). S vyššími cenami a nižší spotřebou než ve většině zemí EU se tak zdá, že 
legislativní  opatření  pro  boj  se škodlivými účinky nikotinu ve Francii některé spotřebitele odradila. 
3 grafy, 2 tab., vlož. boxy. - Bibliogr. 
 
Norbert Räth, Albert Brakmann, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Bruttoinlandsprodukt 2006 
Hrubý domácí produkt 2006 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 1, S. 17-30 
První přehled předběžných výsledků souhrnných národohospodářských účtů za právě uplynulý rok 
2006 (Německo). Výpočty vycházejí z informací dostupných k lednu 2007, data za prosinec jsou 
odhadována. První propočty vývoje německého HDP v roce 2006 dokládají jeho vzestup oproti 
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předchozímu roku o 2,5 %. Příspěvek dále podrobně rozebírá vývoj tohoto ukazatele. 13 tab., graf. 
Pozn. - Res. Rubrika: Textteil 
 
Klaus Stratmann 
Deutschland kämpft um Rohstoffe 
Boj Německa o suroviny 
Handelsblatt, 21.3.2007, Nr. 57, S. 3 
Příslib německé vlády zabezpečit podnikům informační podporu a finanční pomoc při těžbě a nákupu 
nerostných surovin. Mapka. K tématu také WW, 2007, Nr. 12, S. 14. 
 
Brooke Unger 
Dreaming of glory : a special report on Brazil 
Sen o slávě : zvláštní zpráva o Brazílii 
The Economist, April 14th 2007, vol. 383, no. 8524, centr. sect. (16 p.) 
Hospodářsko-politický přehled o Brazílii se zaměřuje na otázky nadměrné daňové zátěže, příznivého 
dopadu nižší inflace na finance a průmysl, nerostného bohatství, snahy o snížení chudoby a 
nerovnosti, vzdělávání aj. Viz i článek na s. 14 pod názvem Should try harder: Brazil. Tab., grafy, 
diagr. Rubrika: Special report [Ec] 
 
Český statistický úřad 
Ekonomický a sociální vývoj České republiky ve 4. čtvrtletí 2006 : předběžné údaje 
Bulletin ČSÚ, 2006, č. 4, s. A 1-62 
Základní tendence vývoje hospodářství, vývoj makroekonomických ukazatelů. Situace v hlavních 
produkčních odvětvích (průmysl, energetika, stavebnictví a bytová výstavba, zemědělství, služby). 
Vývoj cen. Vnější ekonomické vztahy (zahraniční obchod, platební bilance, devizový kurz koruny). 
Měnový vývoj (peněžní zásoba, vklady a úvěry, úrokové sazby). Údaje o obyvatelstvu, zaměstnanosti 
a mzdách, o příjmech a výdajích domácností. Hospodaření státního rozpočtu a rozpočtů územních 
samosprávných celků. Vlastnická, právní a organizační struktura hospodářství ČR. Tab., grafy. 
 
Walter Pudschedl 
Forschung sichert die Zukunft : mehr Geld ist nicht alles 
Výzkum zajišťuje budoucnost : víc peněz není všechno 
Report, 2007, Nr. 1, S. 12-13 
Autor upozorňuje, že pro trvalé zajištění hospodářského růstu musí Rakousko změnit průmyslovou 
strukturu a místo na dovoz nových technologií se musí spoléhat na vlastní inovace a technologické 
impulsy. V této souvislosti je důležitá i otázka objemu vynaložených prostředků na vědu a výzkum a 
zejména jejich efektivní využití. 2 grafy. - Res. Rubrika: Fokus 
 
Irmtraud Beuerlein 
Fünf Jahre nach der Euro-Bargeldeinführung - War der Euro wirklich ein Teuro? 
Pět let po zavedení eura jako hotovostního platidla - znamenalo euro opravdu zdražení? 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 2, S. 208-211 
V souvislosti s diskuzí o vlivu eura na výši cen u příležitosti pátého výročí zavedení eura jako 
hotovostní měny v Německu příspěvek seznamuje s výsledky statistik Spolkového statistického úřadu 
na toto téma. Vysvětluje vývoj spotřebitelských cen po zavedení eura a souvislosti tohoto vývoje, 
sleduje výsledky průzkumů spojených s touto tématikou. Vysvětluje příčiny rozdílu mezi vnímáním 
cenové hladiny ze strany spotřebitelů a ze strany úředně měřené inflace. 3 grafy. Pozn. - Res. - Lit. 
Rubrika: Textteil : Preise 
 
Peter Bleses 
Input-Output-Rechnung 
Bilance vstupů a výstupů 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 1, S. 86-96 
Příspěvek nejprve  popisuje  roli  bilance  vstupů  a výstupů a zkoumá postavení této účetní kategorie 
v rámci mezinárodního systému souhrnných národohospodářských účtů - zejména Evropského 
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systému národohospodářských účtů ESVG 1995. Dále se věnuje koncepčním otázkám. Na základě dat 
za  účetní rok 2002 vysvětluje jednotlivé typy tabulek v těchto bilancích vstupů a výstupů. Představuje 
též  publikační    program  bilance  vstupů  a  výstupů  Spolkového  statistického   úřadu   a   informuje 
o možném  využití  těchto  bilancí.  5  tab.,  3  grafy,  1  schéma.  Pozn.  -  Res.  - Lit. Rubrika: Textteil 
: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
 
A new sick man of Europe : the Portuguese economy 
Další "turecké hospodářství" : portugalská ekonomika 
The Economist, April 14th 2007, vol. 383, no. 8524, p. 32, 34 
Pohled na portugalské hospodářství, které z hlediska růstu HDP zaostává za všemi ostatními zeměmi 
EU. Opatření, která byla přijata ke snížení rozpočtového schodku. Příčiny horších hospodářských 
výsledků ve srovnání se sousedním Španělskem. Graf. 
 
John Thornhill 
Not working: why France may find its social model exacts too high a price 
Nefunkční: proč Francie může zjistit, že cena za její sociální model je příliš vysoká 
Financial Times, 16.4.2007, no. 36357, p. 11 
V souvislosti s prezidentskými volbami se rozebírají problémy Francie. Ekonomiku země brzdí rigidní 
trh  práce  a  plíživá  rozpínavost    francouzského  státu. Francie  je    jedinou  zemí  eurozóny,   která 
v posledních deseti letech nesnížila finanční břemeno, představované veřejným sektorem. Výsledkem 
je ztráta konkurenceschopnosti země. Řešení problémů existuje, jak ukazují zkušenosti jiných států, 
ale odpor vůči reformám je silný. Grafy, diagr. 
 
Bertrand Benoit 
Overhauled: why Germany is again the engine of Europe 
Po generálce: proč je Německo opět motorem Evropy 
Financial Times, 30.3.2007, no. 36344, p. 11 
Příčiny hospodářského oživení v Německu; trh práce, nezaměstnanost; mzdová politika, nárůst 
domácích investic; podíl na světovém vývozu, offshoring; poučení pro další evropské země. Grafy, 
diagr. 
 
Günther Wolf 
Österreichs Fremdenverkehr : besteht im internationalen Wettbewerb 
Rakouský cizinecký ruch : obstojí v mezinárodní konkurenci 
Report, 2007, Nr. 1, S. 7-8 
Autor hodnotí vývoj a současnou pozici Rakouska v oblasti zahraničního cestovního ruchu. 
Upozorňuje, že cestovní ruch (v porovnání s ostatními obory podílejícími se na tvorbě národního 
důchodu) roste v Rakousku výrazně rychleji a přispívá významně k tvorbě nových pracovních míst. 
Dobrých výsledků dosahují segmenty trhu s vysokými příjmy (zimní turistika, městská turistika a 
zdravotní turistika). 2 grafy. - Res. 
 
Martin Wolf 
The pain in Spain will follow years of rapid economic gain 
Po letech rychlého hospodářského vzestupu nastanou Španělsku potíže 
Financial Times, 28.3.2007, no. 36342, p. 15 
Ke konjunktuře ve Španělsku přispěly nízké úrokové sazby eurozóny, růst zaměstnanosti (včetně 
imigrantů), domácí spotřeba a investice, především ve stavebnictví. Mezitím se rok od roku zhoršovala 
zahraniční bilance - schodek běžného účtu v r. 2006 byl druhý nejvyšší na světě. Důvodem k obavám 
z budoucího vývoje je mj. ztráta konkurenceschopnosti, nízká produktivita i možné přitvrzení měnové 
politiky ze strany ECB. Grafy, diagr. 
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Brigitta Redling 
Pilotstudie "Dienstleistungsumsätze nach Arten 2004" 
Pilotní studie "Obraty v sektoru služeb podle druhů 2004" 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 2, S. 180-192 
Příspěvek  informuje  o  výsledcích  pilotní  studie  zaměřené  na  zjišťování  obratů  v sektoru služeb 
v Německu v roce 2004 podle druhu poskytovaných služeb. Zvláštní pozornost je přitom věnována 
dynamicky se rozvíjející oblasti zpracování a ukládání dat a oblasti služeb, které v jiných šetřeních 
nejsou podchyceny (služby využívané podniky). 4 tab., 9 schémat. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Textteil 
: Dienstleistungen 
 
Irmtraud Beuerlein ... [et al.] 
Preisentwicklung 2006 
Vývoj cen v roce 2006 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 1, S. 113-126 
Příspěvek podává nejprve souhrnný přehled vývoje cen v Německu v roce 2006 a dále rozebírá 
jednotlivé aspekty cenového vývoje a ty skupiny zboží, které cenový vývoj ve sledovaném roce 
nejvíce ovlivňovaly. Tab., 8 grafů. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Textteil : Preise 
 
Dominic Ziegler 
Reaching for a renaissance : a special report on China and its region 
Obrození na dosah : zvláštní zpráva o Číně a okolí 
The Economist, March 31st 2007, vol. 382, no. 8522, centr. sect. (16 p.) 
Hospodářský a politický přehled o Číně, vztahy se sousedními zeměmi, zahraniční obchod, 
hospodářský rozmach země jako hrozba pro životní prostředí aj. Viz i článek na s. 12 pod názvem The 
great game in Asia: China and its region. Grafy, diagr. Rubrika: Special report [Ec] 
 
Debora Revoltella 
Regionaler Überblick CEE 
Regionální přehled vývoje zemí střední a východní Evropy 
Report, 2007, Nr. 1, S. 10-11 
Příspěvek  hodnotí hospodářský  vývoj zemí střední a východní Evropy v roce 2006 a odhaduje vývoj 
v roce 2007. Charakterizuje hlavní vývojové tendence a problémy v jednotlivých sledovaných zemích 
regionu a dotýká se i otázek spojených se začleněním těchto zemí do Evropské unie, příp. do Evropské 
měnové unie.  
 
doh/noh 
Steueranstieg trifft Verbraucher kaum 
Zvýšení daně spotřebitele příliš nepostihne 
Handelsblatt, 16./17./18.3.2007, Nr. 54, S. 4 
Zvýšení sazby DPH v Německu ze 16 na 19 procent se projevilo počátkem roku mírným zvýšením 
cen, maloobchod počítá s průměrným zvýšením cen v průběhu roku 2007 ve výši 1,5 procenta (podle 
Svazu německého maloobchodu způsobí zvýšení sazby DPH ztrátu kupní síly v objemu cca 8 mld. 
eur). 2 grafy. 
 
Martin Fassmann 
Stínová ekonomika. IV, Boj proti stínové ekonomice 
Pohledy, 2007, č. 1, s. 5-71 
Závěrečná část studie je zamyšlením nad způsobem boje se stínovou ekonomikou a prací na černo. 
Teoretická východiska, EU v boji proti stínové ekonomice a práci na černo (klíčové dokumenty, 
přijímaná opatření, příklady z praxe), boj proti práci na černo a stínové ekonomice v ČR (navržená a 
přijatá legislativně organizační opatření, národní plán boje proti stínové ekonomice a práci na černo). 
Tab. příl. - Monotematické číslo. - Lit. 
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Peter Marčan 
Zelenú energiu čaká ďalší boom 
Trend, 2007, č. 13, s. 26-27 
Avizo  výraznější  státní   podpory  obnovitelných    zdrojů  energie  v  SR;  v tabulkách  výše   dotací 
u jednotlivých obnovitelných zdrojů a přímá podpora energetických zdrojů v konečné ceně v roce 
2007. 2 tab. Podpoře zelené energie na úrovni domácností se věnuje příspěvek na s. 29. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Jana Zelinková 
Čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období 2004-2006 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 15, s. 12, 21-22 
Politika hospodářské a sociální soudržnosti v EU (politika HSS); k náplni tří schválených cílů 
regionální a strukturální politiky. Operační programy v ČR, alokace (v Kč) vztažené na jednotlivé 
strukturální fondy. Celkový přehled čerpání k 31.12.2006. 4 tab. 
 
Petr Ponikelský 
Financování projektů měst a obcí v programovacím období 2007-2013 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 15, střed. příl. (s. III-VIII) 
Základní  přehled  o    rámci    strukturální   politiky  v   ČR   v programovacím   období    2007-2013, 
k možnostem čerpání finančních prostředků na realizaci municipálních a regionálních projektů z fondů 
Evropské unie. Politika soudržnosti, globální rozvojové strategie. Tematické operační programy 
(podnikání a inovace, výzkum a vývoj pro inovace, vzdělávání pro konkurenceschopnost, životní 
prostředí, doprava atd.).  
 
Finanční prostředky z fondů Evropské unie pro období 2007-2013 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 15, střed. příl. (s. I-II) 
NSRR, Národní strategický referenční rámec ČR. Čerpání finančních prostředků z fondů EU, přehled 
operačních programů vypracovaných ČR pro období 2007-2013 s uvedením zodpovědných řídících 
institucí, výše příspěvků EU k jednotlivým operačním programům. Programy cílů Konvergence, 
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, Evropská územní spolupráce. 2 tab. 
 
The non-functioning myth 
Mýtus o špatném fungování 
The Economist, April 14th 2007, vol. 383, no. 8524, p. 36 
Článek zaměřený na otázku funkčnosti Evropské unie se snaží vyvrátit mýtus, oblíbený i mezi 
některými evropskými politiky. Jedná se o představu, že EU je paralyzována rozšířením na 27 členů a 
nyní musí provést rozsáhlé institucionální reformy, aby vůbec mohla fungovat dál. Podle studie 
Sciences Po však Evropská unie nyní přijímá nová pravidla a předpisy výrazně rychleji, než před 
rozšířením.  Rubrika: Charlemagne 
 
Franz Birk, Stefan Schaller 
Österreich  in  der Europäischen Union : eine Bilanz nach 12 Jahren Mitgliedschaft aus Sicht 
der Meinungsforschung 
Rakousko v Evropské unii : bilance po dvanácti letech členství z pohledu průzkumu veřejného 
mínění 
Report, 2007, Nr. 1, S. 14-15 
Příspěvek seznamuje s výsledky šetření veřejného mínění v Rakousku ohledně členství země v EU a 
budoucích očekávání s tím spojených. Průzkumy provádí od roku 1995 Rakouská společnost pro 
evropskou politiku (Österreichische Gesellschaft für Europapolitik - ÖGfE). Sleduje například vývoj 
názorů na výhody a nevýhody členství země v EU podle věku a vzdělání dotazovaných, otázky dalšího 
rozšiřování EU, vnímání komunikačních problémů aj. Graf. Pozn. - Res. Rubrika: Fokus 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Jean-Marie Paugam ... [et al.] 
Commerce mondial: avec ou sans l'OMC? 
Světový obchod: se Světovou obchodní organizací, nebo bez ní? 
Problemes économiques, 2007, no 2915, p. 1-29 
Soubor článků k problematice Světové obchodní organizace. Je WTO obětí globalizace? Rozbor 
důvodů neúspěchu jednání v Dauhá. WTO mezi regionalismem a multilateralismem. Dopad 
obchodních vyjednávání na podniky. Návrh reforem nutných pro vyvedení WTO z krize. Grafy, tab., 
vlož. boxy. - Lit. Rubrika: Dossier 
 
Eric Vergnaud 
The Doha Round: in three months or three years? 
Jednání v Dauhá: za tři měsíce, nebo za tři roky? 
Conjoncture, 2007, no 2, p. 14-21 
Kolo jednání v Dauhá o mnohostranném obchodu, které začalo v r. 2001, se minulé léto dostalo do 
slepé uličky a je nyní akutní je obnovit. Současné problémy jsou nejhorší, jaké WTO zažila od svého 
založení 1.1.1995. Po krachu dohody tří hlavních obchodních bloků - USA, Evropy a rozvojových 
zemí - rozhodl generální ředitel WTO Pascal Lamy v červnu 2006 definitivně jednání přerušit. 
Závanem čerstvého vzduchu bylo Ekonomické fórum v Davosu v lednu 2007 - členské země WTO 
chtějí zabránit tomu, aby se jednání odložila o několik let, nebo dokonce zastavila úplně. "Okno nové 
šance" je ale velmi úzké - rozšířená pravomoc udělená prezidentu Bushovi v r. 2002 k dojednání a 
přijetí bloku dohod (Kongres znovu zavedl institut tzv. Trade Promotion Authority - TPA, dříve 
nazývaný "fast track", který umožňuje administrativě přímo sjednávat obchodní smlouvy, se kterými 
Kongres může nesouhlasit, ale nemůže je změnit ani omezit jejich platnost) vyprší na konci června 
2007. Nebude-li TPA obnoveno, dojde ke zmrazení kola z Dauhá a může se čekat do volby nového 
prezidenta a podepsání dohod se posune až na r. 2010... Článek přináší podrobný rozbor situace a 
možného vývoje jednání. Vlož. box. Pozn. - Odkazy. 
 
Roman Horváth, Luboš Komárek 
Equilibrium exchange rates in the EU new members: methodology, estimation and applicability 
to ERM II 
Rovnovážné směnné kurzy v nových členských zemích EU: metodologie, odhady a použitelnost 
pro ERM II 
Prague economic papers, March 2007, Vol. 16, No. 1, p. 24-37 
Studie se zabývá metodologickými, provozními, empirickými a teoretickými aspekty modelů částečné 
rovnováhy reálných rovnovážných směnných kurzů. Dále analyzuje, do jaké míry jsou výsledné 
odhady aplikovatelné pro stanovení centrální parity před vstupem do pásma ERM II v nových 
členských zemích EU.  Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Articles [PEP] 
 
Wolfgang Munchau 
Fiscal fallacy of decoupling from America 
Falešná fiskální představa o odloučení od Ameriky 
Financial Times, 16.4.2007, no. 36357, p. 13 
Autor nesouhlasí s názorem, že svět již není tak závislý na hospodářském vývoji v USA. Velké 
světové ekonomiky nemají stejnou míru růstu ani nejsou ve stejné fázi hospodářského cyklu, ale 
rozhodně nejsou od sebe odděleny. Dobrou zprávou je, že se zlepšily obranné systémy - mnoho 
evropských zemí přijalo dokonalejší makroekonomický rámec, řada zemí eurozóny se těší nebývalé 
stabilitě.  Špatnou  zprávou  je,  že  v globalizovaném  světě  existuje  více kanálů, jimiž se mohou šířit  
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katastrofy. Klasický obchodní kanál není podle autora již tak důležitý, naopak na významu nabývají 
finanční a nemovitostní trhy.  Odkaz. 
 
The non-aligned movement : foreign aid 
Nevyrovnané hnutí : zahraniční pomoc 
The Economist, April 7th 2007, vol. 383, no. 8523, p. 55-56 
Podle nových údajů OECD se chudým zemím dostalo v r. 2006 pomoci ve výši 104 mld. USD, což je 
o 5 % méně než v přechozím roce. Dárcovské země také neplní své závazky ohledně harmonizace 
pomoci a její koordinace s prioritami vlád obdarovávaných zemí. Graf. 
 
Frits Bolkestein, Lüder Gerken 
Protektionismus und Regulierungswut 
Protekcionismus a regulační zběsilost 
Handelsblatt, 22.3.2007, Nr. 58, S. 6 
Komentář k ohrožení perspektivy EU protekcionismem a nadměrnou regulací; ke čtyřem nálezům 
dokládajícím chybný směr politiky vnitřního trhu EU: 1) ztráta schopnosti EU chránit vnitřní trh před 
zesilujícím protekcionismem členských zemí, 2) vnitřní trh stále více ztrácí na svém významu 
"průkopníka" při redukci nadměrné regulace, 3) evropský vnitřní trh je stále více přetěžován 
požadavkem,  že  "je  potřeba  chránit  evropský  sociální  model", 4) vnitřní trh je stále více zneužíván 
k neadekvátním politickým cílům (prezentován příklad cen zahraničního roamingu).  
 
John Grieve Smith 
Wanted: a guardian of the world's financial system 
Hledá se strážce světového finančního systému 
Financial Times, 13.4.2007, no. 36355, p. 13 
Podle autora je čas na zásadní diskusi o aktualizaci brettonwoodských dohod, na jejichž základě vznikl 
Mezinárodní měnový fond. Není správné, aby MMF hlavně dohlížel na hospodářskou politiku 
jednotlivých zemí, místo aby působil jako strážce globálního finančního systému. Fond by měl úzce 
spolupracovat s BIS a jejím Fórem finanční stability na zlepšení finanční regulace.  
 

Podnik a podnikání 

Dorian Fischbach, Markus Schmal 
Die Bürokratiekostenmessung am Beispiel des Gesetzes über elektronische Handelsregister und 
Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister (EHUG) aus Sicht des 
Wirtschaftsprüfers 
Měření byrokratických nákladů na příkladu zákona o elektronickém obchodním, družstevním 
jakož i podnikovém registru z pohledu auditora 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 10, S. 529-533 
Zřízením Národní rady pro kontrolu standardů začala německá vláda realizovat plán redukce 
byrokratických nákladů způsobených zákony (jde o náklady z titulu plnění informačních povinností 
stanovených fyzickým či právnickým osobám), cílem je dosažení 25procentního snížení nákladů. Na 
základě zákona EHUG se zkoumá, jak je měření možné provést pomocí modelu standardních nákladů. 
Na rozdíl od představ vlády, že by taková měření prováděli pracovníci ministerstev a spolkového 
statistického úřadu, autoři příspěvku navrhují pověřit tímto úkolem auditory. Přehled informačních 
povinností vyplývajících pro podniky ze zákona EHUG, identifikace informačních povinností, 
zjišťování množstevních a cenových komponentů (např. personální náklady na příslušné 
zaměstnance), odhady byrokratických nákladů.  Pozn. 
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Norbert Seeger 
Contractual Trust Arrangements auf dem Prüfstand 
Přezkoumání Contractual Trust Arrangements 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 13, S. 697-703 
Contractual Trust Arrangement (CTA). Nejen kvůli riziku insolvence je v Německu mezi velkými 
podniky běžnou praxí, že majetek na penzijní závazky podniku převádějí v rámci modelu CTA na 
externí subjekt. K právní konstrukci modelu CTA, možnosti nastavení cíle v rámci tvorby CTA 
(optimalizace cash-flow, řízení rizik), aplikace CTA z hlediska podnikové ekonomiky. 2 schémata. 
Pozn. 
 
Miroslav Bratrych 
Kdo s kým a za kolik : fúze a akvizice 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 13, s. 64-65 
Přehled fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě v posledních letech (podle studie 
PricewaterhouseCoopers). 2 tab. 
 
T. Dolgopjatova 
Koncentracija akcionernoj sobstvennosti i razvitije rossijskich kompanij : empiričeskije 
svidetel'stva 
Koncentrace akciového vlastnictví a rozvoj ruských podniků : empirické důkazy 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 1, s. 84-97 
Vývoj vlastnictví v ruských podnicích; struktura akciového vlastnictví: nové empirické výsledky; 
zvláštnosti správy a řízení podniků v podmínkách koncentrovaného vlastnictví; hospodářský stav 
podniků na základě rozdílů v koncentraci kapitálu. K problematice správy a řízení podniků v Rusku 
viz i další články v tomto čísle čas. na s. 98-139. 5 diagr., 5 tab. Odkazy, vysvětl. - Angl. res. 
 
Klaus Stratmann 
Neue Steuerbürokratie belastet Firmen 
Nová daňová byrokracie zatíží firmy 
Handelsblatt, 26.3.2007, Nr. 60, S. 3 
Reforma podnikových daní zřejmě přinese německým podnikům vyšší výdaje (např. plánovaná změna 
v odpisu drobného investičního majetku bude pro 5 miliónů podniků znamenat další celkové výdaje ve 
výši 180 mil. eur); podmínky současného a plánovaného odpisu. V grafu zátěž podniků způsobená 
administrativními úkoly ve vybraných evropských zemích a USA (ČR = 3,3 % HDP).  
 
Karl-Heinz Pesch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Unternehmensstrukturen in ausgewählten Dienstleistungsbereichen 2004 
Struktura podniků ve vybraných oblastech služeb v roce 2004 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 1, S. 58-67 
Autoři představují výsledky pravidelného šetření struktury podniků a zařízení za rok 2004 ve 
vybraných oblastech služeb prováděných v Německu od roku 2000 každoročně. Zabývají se nejprve 
metodou šetření, včetně možnosti dále snižovat zátěž sledovaných podniků při realizaci šetření. Dále 
uvádějí podrobně členěná data o struktuře zkoumaných podniků např. podle odvětví, obratu, počtu 
zaměstnanců aj. 5 tab., 3 grafy, 1 tab. příloha. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Textteil : Dienstleistungen 
 
Carl W. Barthel 
Unternehmenswert: Expected Utility Theory versus Similitary Theory 
Hodnota podniku: teorie očekávaného užitku versus teorie podobnosti 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 11, S. 586-591 
Zjišťování  hodnoty  podniku  v  Německu.  Aplikované  oceňovací metody  zpravidla  vycházejí  buď 
z teorie očekávaného užitku - zvláště pak metodiky hodnoty výnosu a metodiky DSF (discounted 
cash-flow) nebo z teorie podobnosti a zvláště aplikace multiples (tj. empiricky pozorovatelných sazeb 
ke zjištění hodnoty). Teoretické rámcové porovnání a posouzení kvality z hlediska odvození tržní 
hodnoty.  Pozn. 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

Michal Vaněk, Jana Bartoňová, Jana Magnusková 
Dvě strany jedné mince : řešení problémů důchodového systému mají v rukou rodiny s dětmi 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 15, s. 54-55 
Ke   stávajícímu   důchodovému   systému,  k  úzkému  propojení  rodinné  a  důchodové   politiky   a 
k nepříznivému demografickému vývoji v ČR. Autoři vycházejí z údajů Ministerstva práce a 
sociálních věcí a na modelových příkladech předkládají možnosti spoření v rámci penzijního 
připojištění (s přispěním zaměstnavatele). Ze závěrů vyplývá, že hledání společensky přijatelného 
řešení není pouze v restrikcích důchodového systému, ale i v jiném přístupu k příjmové stránce tohoto 
systému, a tou je jednoznačně podpora rodiny a promyšlená systematická propopulační politika. 1 tab. 
 
Petr Gola 
Evropské sociální systémy a nezaměstnanost v Evropské unii 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 3, s. 11-18 
Fungování sociálních systémů ve vybraných evropských státech (ilustrováno na příkladu 
Lucemburska).  Přehled  státních  výdajů  na  "sociální  systém"  v EU (tab.). Nezaměstnanost v EU - 
v porovnání se světem, obavy z nezaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti v jednotlivých členských 
zemích EU, životní úroveň nezaměstnaných, regionální rozdíly v nezaměstnanosti apod. Tab. 
 
Zdeněk Drabeš 
Národní politický kompromis aneb Proč se Dánové nebojí stáří 
Sondy, 2007, roč. 17, č. 14, s. 1 
Modely sociální ochrany v Evropě; charakteristika středoevropského, skandinávského, katolického 
modelu.  
 
Marek Loužek 
Pension reform in the Czech Republic : a contribution into the debate 
Důchodová reforma v České republice : příspěvek do diskuse 
Prague economic papers, March 2007, Vol. 16, No. 1, p. 55-69 
Příspěvek rozebírá problematiku penzijní reformy v České republice i v zahraničí. Upozorňuje, že 
současná diskuse se odvíjí od dvou extrémních názorů: od zachování nezměněného systému 
průběžného financování po zavedení povinného vlastního spoření na důchod. Ukazuje, že obě tato 
řešení skrývají závažná rizika, a nabízí evoluční přístup založený na postupném snižování průběžného 
financování v kombinaci s dobrovolným spořením. 1 tab., vzorce. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Articles 
[PEP] 
 
Pavel Hellebrand 
Srovnání nových zákonů regulujících zprostředkování pojištění v ČR a SR 
Pojistný obzor, 2007, roč. 84, č. 3, s. 7-8 
Porovnání zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 
pojistných událostí, a obdobného slovenského zákona č. 340/2005 Z.z. Úprava zprostředkovatelské 
činnosti v pojištění, pojišťovací agent (vymezení), definice pojišťovacího makléře, odpovědnost za 
škodu způsobenou při výkonu zprostředkovatelské činnosti, proces registrace aj.  
 
Martin Gerth, Anke Henrich, Heike Schwerdtfeger 
Wohin mit dem Geld? 
Kam s penězi? 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 11, S. 136-142 
Soukromé zabezpečení na stáří v Německu, možnosti a předpokládané výše úspor jsou prezentovány 
na (vzorové) měsíční investici 100 eur. Rekapitulace výhledových změn vzhledem k zavedení 
definitivní srážkové daně v roce 2009. 4 tab., 2 grafy. 
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Thomas Haustein und Mitarbeiterinnen 
Wohngeld in Deutschland 2005 : Ergebnisse der Wohngeldstatistik 
Příspěvek na bydlení v Německu v roce 2005 : výsledky statistik příspěvku na bydlení 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 2, S. 200-207 
Příspěvek seznamuje s výsledky statistik příspěvku na bydlení v Německu v roce 2005. V tomto roce 
pobíralo příspěvek cca 781 000 domácností (2 % z celkového počtu). Průměrná měsíční výše 
nárokovaného  příspěvku  činila  95  eur.  Do  výsledků  se  promítly změny sociálního zákonodárství 
s platností od 1.1.2005 (Hartz IV), které výrazně snížily počet domácností oprávněných k této sociální 
dávce. 7 tab., 2 diagr. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Textteil : Sozialleistungen 
 
Klaus Heubeck, Michaela Seybold 
Zur Besteuerung der betrieblichen Altersversorgung nach dem Alterseinkünftegesetz - 
Übergang vom Drei-Säulen- zum Drei-Schichten-Modell nur halbwegs gelungen 
Ke zdanění podnikového důchodového zabezpečení podle zákona o starobních důchodech - 
přechod od třípilířového modelu k tříúrovňovému modelu se podařil jen zčásti 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 11, S. 592-597 
Při realizaci ústavního požadavku na novou úpravu zdanění výdajů na starobní zabezpečení a starobní 
příjmy vycházeli zákonodárci a finanční správa z doporučení tzv. "Rürupovy komise"; klasický 
třípilířový model byl nahrazen třívrstvým modelem, jehož systém umožňuje specifické zdanění 
jednotlivých úrovní (1. úroveň - k základnímu zákonnému zabezpečení se nově přiřazují i náklady, 
které mají formou kapitálového krytí sloužit k tvorbě zabezpečení; nelze je zdědit, ani kapitalizovat 
atd. - pro pojištěnce daňově zvýhodněny. 2. úroveň - dodatkové zabezpečení tj. podnikové 
zabezpečení, 3. úroveň - produkty kapitálových investic). Kritické připomínky k důsledkům 
nesystémových úprav. 5 schémat. Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

-FM- 
Devizový zákon a prodej půdy 
Finanční management, 2007, roč. 4, č. 2, s. 59-62 
Prezentace návrhu novely devizového zákona, který by měl usnadnit nákup půdy v ČR cizincům z EU. 
Zjednodušený nákup zemědělské půdy formou registrace jako zemědělský podnikatel. Závaznost 
práva EU, dvě přechodná období ČR. Závazky ČR vůči osobám ze třetích zemí. K pojmu tuzemec a 
cizozemec; problematika vedlejšího bydlení, objekty vedlejšího bydlení. Tuzemský cizozemec. 
Rozpory devizového zákona s bodem 2/2 Aktu o přistoupení. Nedostatky zákona o podmínkách 
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.  
 
J. Němec, J. Kučera 
Land market development after the accession to the EU 
Rozvoj trhu s půdou po vstupu do EU 
Agricultural economics, 2007, Vol. 53, No. 4, p. 154-160 
Článek informuje o vývoji trhu zemědělské půdy v ČR po roce 2002, kdy se ČR stala členem EU. 
Sleduje prodej státní půdy i půdy individuálních vlastníků a upozorňuje, že roční prodej a nákup 
pozemků (2,9 % celkových zdrojů půdy) je nejvyšší ze všech zemí EU. Přitom ceny zemědělské půdy 
se  po  vstupu  do  EU  zvýšily jen mírně a jsou stále výrazně nižší než v EU-15. 8 tab., graf. Pozn. -- 
K tématu rozvoje trhu s půdou a hospodaření na půdním fondu po rozšíření EU viz též další příspěvky 
tohoto čísla mapující diskuzi na mezinárodním semináři z října 2006 ve Smokovci ve Vysokých 
Tatrách. - Angl. a čes. res. - Lit. 
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Richard Haimann 
Nullrunde für den deutschen Fiskus 
Nulové kolo pro německý fiskál 
Handelsblatt, 9./10./11.3.2007, Nr. 49, S. B6 
Reits; akciové společnosti nemovitostí v Německu. Příprava zákona o Reits utlumila dřívější nadšení 
ohledně hojných daňových příjmů státu, zemí a obcí v prvních pěti letech existence Reits, nového 
instrumentu kapitálových investic, který měl oživit trhy nemovitostí v Německu. Daňový režim Reits. 
Rizika a negativa zákazu investic do bytů pro obce a nájemníky (předpokládá se, že finančně 
vyčerpané obce své bytové podniky raději prodají zahraničním investorům, ztratí tak ale vliv nad 
místním trhem s byty. Současně dojde k eliminaci místních nájemníků coby zdanitelných akcionářů, 
zahraniční akcionáři pak dle smlouvy o dvojím zdanění odvedou německému fiskálu pouze 15 procent 
z dividendy).  - Problematice vstupu společností Reits na burzu se věnuje příspěvek v HB, 18.4.2007, 
Nr. 75, S. 24. 
 
Daniela Grabmüllerová 
Podpora bydlení v roce 2007 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 6, s. 27-32 
K formám přímé státní finanční podpory v oblasti bytové výstavby, oprav bytového fondu i bydlení. 
Státní podpora mladých rodin v oblasti bydlení v roce 2007 (jednotlivé formy pomoci).  Rubrika: 
Hospodářství, obchod, finance 
 
JaN 
S novým stavebním zákonem přišly i vyhlášky 
Stavitel, 2007, roč. 15, č. 4, s. 72-73 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. (platí od roku 2007 a nahrazuje dřívější zákon o územním plánování a 
zákon o stavebním řádu) a prováděcí vyhlášky (o autorizovaných inspektorech a o obecných 
požadavcích na využívání území). Dokumentace staveb, územní plánovací informace, zjednodušené 
územní řízení, územní souhlas, další nové doplňující vyhlášky.  K tématu také příspěvek v Obec & 
finance, 2007, č. 2, s. 28-29. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Peter Haan, Michał Myck 
Apply with caution: introducing UK-style in-work support in Germany 
Používat opatrně: zavádění britského přístupu k podpoře zaměstnanosti v Německu 
Fiscal studies, 2007, vol. 28, no. 1, p. 43-72 
Předběžné propočty dopadů nedávných britských reforem v oblasti přímých daní a dávek dokládají 
významný vliv na úroveň zaměstnanosti. Autoři potvrzují tyto odhady na základě modelového 
zpracování dopadů podobných opatření na trh práce v Německu. Sledují přitom různé skupiny rodin, 
porovnávají data pro obě země a ukazují, že "import" britského systému podpory zaměstnanosti do 
Německa (in-work tax credit) založený na rodinném příjmu by dále oslabil motivaci druhé výdělečné 
osoby a snížil by úroveň zaměstnanosti jak pro muže, tak pro ženy žijící v páru. 9 tab., 3 grafy, vzorce, 
2 přílohy. Pozn. - Res. - Lit. 
 
Robert Bezecný 
Daňové souvislosti vyslání pracovníků do zahraničí 
Finanční management, 2007, roč. 4, č. 2, s. 51-53 
Přeshraniční pohyb pracovníků ČR; k základním možnostem vysílání pracovníků do zahraničí a 
dopadům nového zákoníku práce. Přímé zaměstnání v zahraniční společnosti. Vyslání (dočasné 
přidělení) k výkonu práce do zahraničí. Sociální zabezpečení pracovníka v rámci systému země, kde je 
vykonávána práce; výjimky. Poskytování cestovních náhrad pro dvě kategorie zaměstnanců dle 
nového zákoníku práce.  
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Martin Wolf 
Employment policies can ensure a fair share of the feast 
Politika zaměstnanosti může zajistit spravedlivý podíl na požitcích 
Financial Times, 11.4.2007, no. 36353, p. 13 
Pro trhy práce vysokopříjmových zemí jsou charakteristické dvě skutečnosti: nabídka pracovní síly 
využívané globálně se v posledních dvou desetiletích zečtyřnásobila, přičemž největší podíl na tomto 
vývoji má obchod, nikoliv imigrace; podíl pracovních příjmů na HDP za stejné období klesl. Podle 
autora je tou správnou politikou podporovat zaměstnanost při zvětšování příjmů málo placených osob 
nebo aspoň výrazném snížení daňového zatížení práce. Grafy. Odkaz. 
 
Pavel Janíčko 
Minimální mzda spoluvytváří evropský sociální model 
Sondy, 2007, roč. 17, č. 13, s. 5 
Minimální mzda v EU; ke snahám zavést v ČR minimální mzdu na evropské úrovni. 2 tab. 
 
Petr Gola 
Mzdy v Evropské unii 
Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 3, s. 55-58 
Průměrná hrubá mzda v jednotlivých zemích EU, růst reálných mezd, vliv inflace, rozdíly v příjmech, 
mzdy učitelů a lékařů, nakládání s úsporami. Doplněno přehledem mzdových ukazatelů v EU. 1 tab. - 
Lit. 
 
Ivan Tomší 
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 2, s. 19-22 
K nařízení vlády č. 564/2006 Sb., které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2007. Zařazení zaměstnance 
do platové třídy; platové tarify; první, druhá a třetí stupnice platových tarifů; příplatek za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí; zvláštní příplatek. 3 příl. 
 
Nataša Randlová, Barbora Suchá 
Odstupné, dovolená a nemocenská 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 14, s. 70-72 
O podmínkách zaměstnávání ve střední a východní Evropě. Stručně o pracovních kodexech a 
smlouvách, o pracovních podmínkách a výpovědích, o nemocenské a o mateřské dovolené. Doplněno 
přehledným srovnáním pracovněprávních předpisů v zemích SVE (základní pracovněprávní prostředí, 
podmínky přijímání do zaměstnání, dovolená na zotavenou, podmínky individuálního propouštění aj.). 
Tab. 
 
Ius laboris ; zpracovatelé české verze příručky Nataša Randlová, Matěj Daněk 
Pracovněprávní legislativa v Evropě 
Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 3, střed. příl. (12 s.) 
Přehled údajů, které se týkají např. imigračního práva, pracovní smlouvy, pracovní doby, výše 
minimální mzdy, dovolené, skončení pracovního poměru atd. v jednotlivých evropských zemích.  
 
Jaroslav Jakubka 
První zkušenosti s používáním nového zákoníku práce 
Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 3, s. 15-22 
Principy aplikace nového zákoníku práce, základní zásady pracovněprávních vztahů, problematika 
rozporu s dobrými mravy (§ 14 odst. 1 ZP), právo na informace a projednání (§ 37), ochrana osobních 
údajů v pracovněprávních vztazích. Přehled dosud známých výkladových problémů zákoníku práce.  
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Jiří Stýblo 
Řízení pracovního výkonu a výkonnosti z méně tradičních i tradičních pohledů 
Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 4, s. 50-56 
Méně obvyklé přístupy a řešení zvyšování výkonnosti, perspektivy managementu kvality, hodnocení 
výkonnosti zaměstnanců (hodnotící metoda BARS), hodnocení výkonnosti a odměňování manažerů 
apod. Doplněno vzorovou klasifikační stupnicí.  
 
Martin Fenski 
Urlaubsrecht im Umbruch? 
Proměna v právu na dovolenou? 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 12, S. 686-691 
Pracovní právo; k problematice právní úpravy dovolené v Německu. Platnost úmluvy Mezinárodní 
organizace práce, platnost směrnic EU. Příspěvek zkoumá působení rozhodnutí Evropského soudního 
dvora a usnesení zemského pracovního soudu v Düsseldorfu na právo dovolené v Německu. Ke 
směrnici ES o pracovní době a minimální dovolené, rolled-up holliday pay, k otázce propadnutí 
nároku na dovolenou v případě nemoci.  Pozn. 
 

Právo 

Ekkehart Reimer 
Das Anerkennungsprinzip im Europäischen Ertragsteuerrecht 
Princip uznání v evropském právu daně z příjmu 
Finanz-Rundschau, 5. März 2007, Jg. 89, Heft 5, S. 217-225 
Autor upozorňuje, že v evropském a mezinárodním daňovém právu se stále častěji objevuje 
argumentace "principem uznání". Vysvětluje tento pojem v dogmatice základních svobod podle 
evropského práva. Dále zkoumá, do jaké míry se tento princip vzájemného uznání vztahuje na 
evropské a mezinárodní právo daňové (systematické začlenění, uznání zahraničních zjištění 
skutkového děje, uznání zahraničních rozhodnutí, aktivní aplikování zahraničního práva aj.).  Pozn. - 
Res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Zdeněk Husták, Jan Hart 
Co schází českému legislativnímu procesu? : zákonodárství 
Euro, 2007, č. 16, s. 88-89 
Autoři dokládají, že srovnání legislativního procesu v České republice s přístupy v západoevropských 
zemích nedopadá pro ČR dobře. Rozebírají tento legislativní proces a navrhují některá opatření, která 
by mohla přispět ke zlepšení jeho efektivnosti a kvality.  Rubrika: Hyde park 
 
Radka Zahradníková 
Institucionální rozhodčí řízení. 2. část, American Arbitration Association (AAA) 
Obchodní právo, 2007, roč. 16, č. 2, s. 20-26 
Tato část příspěvku je věnována činnosti Americké rozhodčí asociace (AAA). Popis instituce, pohled 
do historie (počátky rozhodčího řízení v USA), orgány AAA, členství, rozhodčí řády, jmenování 
rozhodců apod.  
 
Jaroslav Salač 
K některým otázkám evropského insolvenčního práva - nad rozhodnutím ESD ve věci Eurofood 
(Parmalat) 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 6, s. 209-213 
V úvodu  o  nařízení  Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000 o insolvenčním (úpadkovém) řízení a 
o jeho poměrně rezervovaném přijetí právní teorií i praxí. Především mu bylo vytýkáno, že 
nedostatečně upravuje některé oblasti a aspekty insolvenčního práva (zvl. pak koncernovou 
insolvenci). Dále k zásadnímu rozhodnutí ESD ve věci Eurofood, které kritiku do určité míry otupilo. 
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Podrobněji k případu, k východiskům rozhodnutí ESD a k argumentaci ESD. Ze závěrů vyplývá, že 
rozsudek ESD ve věci Eurofood znamená určitý posun v možnostech aplikace zmíněného nařízení.  
 
G. Satarov 
Kak izmerjat' i kontrolirovat' korrupciju 
Jak měřit a kontrolovat korupci 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 1, s. 4-10 
Článek se zaměřuje na dvě stránky problematiky korupce: jak měřit úroveň korupce a jaké strategie lze 
použít k jejímu snížení. K problematice viz i další články na s. 11-54. Grafy, tab. Odkazy. - Angl. res. 
 
Petr Taranda 
Konkurz jako jeden ze způsobů řešení dlužníkova úpadku v novém insolvenčním zákoně 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 4, s. 60-62 
K  zákonu  č.  182/2006  Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon).  Podrobněji 
k   účinkům  prohlášení    konkurzu  a   jejich  vazbě  na  zveřejnění  rozhodnutí  o    této   skutečnosti 
v insolvenčním rejstříku. Tzv. nepatrný konkurz.  
 
Miloslava Prudilová 
Nový stavební zákon. (1. část) 
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 3, střed. příl. (15 s.) 
Nový stavební zákon a související vyhlášky. Nejvýznamnější změny v novém stavebním zákoně. 
Výkon veřejné správy podle nového zákona. Působnost správních orgánů ve věcech územního 
plánování a stavebního řádu. Územní plánování, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí, 
územní řízení, územní souhlas, územní opatření.  - Praktická příručka. 
 
Petr Taranda 
Oddlužení - pojem dosud neznámý 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 7, s. 27-30 
K procesní  úpravě  oddlužení,  obsažené v zákoně  o  úpadku  a  způsobech  jeho řešení (s účinností 
od 1. července 2007). K náležitostem návrhu na povolení oddlužení, k realizaci oddlužení, k možnosti 
zneužití oddlužení a také k některým diskutabilním otázkám, např. zda se lze oddlužit nebo 
oddlužovat.  Rubrika: Právo 
 
Pavel Zářecký 
Zákonná zmocnění pro vládu, ministerstva a jiné správní úřady k vydávání prováděcích 
právních předpisů 
Správní právo, 2007, roč. 40, č. 2, s. 65-80 
K normotvorné činnosti orgánů moci výkonné, zejména pak k problematice zákonných zmocnění. 
Zamyšlení nad tím, co ovlivňuje kvalitu zmocňovacích ustanovení, dále k problematice formulace 
zákonného zmocňovacího ustanovení a jeho realizace. Také k otázce spojitosti mezi stále existujícím 
prováděcím předpisem a již zrušeným zákonem.  
 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Hans-Peter Hafner, Rainer Lenz, Frauke Mischler 
Einzeldaten der Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 2001 als Scientific-Use-File 
Dílčí data z šetření struktury mezd a platů 2001 jako databáze pro vědecké účely 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 2, S. 144-149 
Článek informuje o databázi struktury mezd a platů v Německu vzniklé v rámci šetření Spolkového 
statistického úřadu. Od 1.1.2007 je tato databáze (Linked-Employer-Employee-Datensatz) k dispozici 
pro vědecké analýzy mimo rámec úředních statistik. Podrobné údaje od 846 000 zaměstnanců se týkají 
sociálních, demografických, pracovních i mzdových aspektů. 2 tab. přehledy. Pozn. - Res. - Lit. 
Rubrika: Textteil : Scientific-use-files 
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Heinz-Werner Hetmeier, Rainer Wilhelm, Thomas Baumann 
Methodik zur Gewinnung der Kennzahl "Ausgaben öffentlicher Schulen je Schülerin und 
Schüler" 
Metodika získávání ukazatele "výdaje veřejných škol na žáka (žákyni)" 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 1, S. 68-76 
Vzhledem k velkému objemu prostředků, věnovaných v Německu na vzdělání a školství, roste 
důležitost srovnatelného ukazatele těchto výdajů. Spolkový statistický úřad z tohoto důvodu již od 
roku 1995 provádí výpočet ukazatele "výdaje veřejných škol na žáka/žákyni". Uvedený příspěvek 
představuje přehled výsledků pro rok 2004 a dále podrobně seznamuje s metodikou získávání tohoto 
ukazatele. Zamýšlí se i nad dalším vývojem a aktualizací popisované metodiky. 3 diagramy. Pozn. - 
Res. - Lit. Rubrika: Textteil : Bildung und Kultur 
 
Susan Kriete-Dodds, Daniel Vorgrimler 
Das Taxpayer-Panel der jährlichen Einkommensteuerstatistik 
Panel daňových plátců v roční statistice daně z příjmů 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 1, S. 77-85 
Příspěvek informuje o panelu daňových plátců v roční statistice daně z příjmů v Německu. Ukazuje 
význam těchto dat pro hospodářský a sociologický výzkum i pro finanční analýzy. Spolkový 
statistický úřad disponuje daty z ročních statistik daně z příjmu (od vyměřovacího období 2001), která 
lze na základě různých identifikačních znaků navzájem propojovat a vytvořit reprezentativní a aktuální 
panel dat z oblasti daně z příjmů pro Německo. Panel slouží k zobrazení hromadných jevů např. 
zjišťování daňových dopadů. 7 tab., 2 grafy. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Textteil : Finanzen und 
Steuern 
 
Claire Grobecker, Elle Krack-Roberg, Bettina Sommer 
Bevölkerungsentwicklung 2005 
Vývoj obyvatelstva v roce 2005 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 1, S. 45-57 
Příspěvek popisuje podrobná statistická data o vývoji obyvatelstva v Německu v roce 2005. Kromě 
přirozených změn počtu obyvatel se zabývá i prostorovými přesuny vnitrostátními a jejich vývojem od 
roku 1991, s podrobným členěním podle jednotlivých spolkových zemí, a dále vývojem počtu 
zahraničních  přistěhovalců.  Podrobně  sleduje  též  věkovou strukturu obyvatelstva. 10 tab., 3 grafy, 
2 tab. přílohy. Pozn. - Res. Rubrika: Textteil : Bevölkerung 
 

Účetnictví 

Manfred Lehmann 
Aktuelle Aspekte der bilanziellen Behandlung von Zuwendungen (Spenden) an gemeinnützige 
Organisationen 
Aktuální hlediska účtování finančních příspěvků (darů) věnovaných obecně prospěšným 
organizacím 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 12, S. 641-645 
K problematice zásad vedení řádného účetnictví v případě (účelově vázaných) darů veřejně 
prospěšným organizacím a k otázkám účtování v souvislosti s výnosy z darů, úroků z darů (věcné 
dary, úrokové výnosy z neupotřebených účelově vázaných darů a sloučených darů). Návrhy účtování 
účelově vázaných a volných darů, schéma členění vlastního kapitálu a zvláštních položek, příklady.  
Pozn. 
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Walter Berizzi, Andreas Guldan 
Auswirkungen der Verpackungsverordnung auf den Jahresabschluss 
Dopady nařízení o obalech na roční závěrku 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 12, S. 645-649 
K připravované novele nařízení o obalech v Německu, rekapitulace povinností provozovatelů a 
výrobců ohledně recyklace a důsledného zhodnocování použitých obalů; typy obalů, k povinnosti 
zpětného přijímání dopravních, prodejních a jiných obalů. Účtování rezerv vzniklých na základě 
povinností dle nařízení o obalech, ocenění rezerv. Zohlednění nařízení o obalech v rámci roční 
závěrky, informační povinnost auditora v případě porušení předpisů nařízení o obalech. 3 tab. Pozn. 
 
Hana Vomáčková 
Druhy účetních závěrek a případy vlastnických transakcí a podnikových kombinací 
Účetnictví, 2007, č. 3, s. 15-19 
Řádné, mimořádné a mezitímní účetní závěrky (obecné pojetí). Druhy účetních závěrek podle předpisů 
ČR.  - 3 lit. 
 
Barney Jopson 
Enough already - why corporate reporting so seldom enlightens 
Už dost - proč jsou výkazy podniků tak málokdy informativní 
Financial Times, 10.4.2007, no. 36352, p. 9 
Kritika současného stavu podnikového výkaznictví, které neposkytuje dostatek informací; 
nejednotnost názorů na případné změny; kritika regulace, která nepřispívá k lepší informovanosti. 
Názory řady představitelů podnikové sféry z vyspělých zemí.  
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 5/2007  
Vyřazení nedobytné pohledávky z účetnictví. 
 
 
Účetní TIP 
 
č. 9/2007  
Aktuální informace k placení daní pomocí daňové složenky. Postřehy z účetní a daňové praxe – 
problematika oprav v již uzavřených účetních knihách. Pokyn k daním z příjmů D-300 versus D-190 
(Dokonč.). Daňová doporučení pro účetní – dodání a pořízení zboží v EU. Zamezení dvojího zdanění 
– Španělsko. Zkušenosti z kontrol – nezveřejnění účetní závěrky. Faktury od neregistrovaných osob 
k DPH. 
 
č. 10/2007  
Dotazy a odpovědi (ochranné nápoje, sleva na dani  z důvodu invalidity pracovníka, poskytování 
cestovních náhrad členům statutárních orgánů, pozdě vyplacený příjem z pracovněprávního vztahu, 
nemocenské dávky po skončení pracovního poměru, zálohy v případě neuskutečněného zdanitelného 
plnění a DPH, DPH u služeb cestovní kanceláře, DPH u technického zhodnocení, krácení stravného, 
DPH u služeb v podobě organizování výstav a veletrhů, prokázání rezidentství při daňové kontrole. 
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Veřejná správa 

Petr Šebek 
Judikatura Nejvyššího správního soudu: státní kontrola 
Soudní rozhledy, 2007, roč. 13, č. 3, s. 85-88 
Příspěvek se zaměřuje na zajímavá rozhodnutí NSS, která se vztahují k provádění státní kontroly 
podle zákona ČNR č. 552/1991 Sb. Podrobněji k nejčastěji řešeným otázkám v rozhodnutích NSS 
(např. řádné zahájení kontroly, přítomnost kontrolované osoby při kontrole, podjatost kontrolního 
pracovníka aj.).  
 
Ivana Jungová 
Sedmadvacítka na webu: evropské portály a stránky municipalit 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 13, s. 24-26 
Evropská veřejná správa na internetu; srovnání nabídky informací a služeb v jednotlivých zemích EU.  
K tématu také příspěvek na s. 28-29. 
 
Pavla Samková 
Úskalí nového zákona o střetu zájmů v praxi. 1. 
Moderní obec, 2007, roč. 13, č. 4, s. 49-51 
Problematické aspekty zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Působnost zákona na osoby na obecní 
resp. krajové úrovni. Oznamovací povinnost veřejných funkcionářů; forma, termíny. Úvaha o realizaci 
zpřístupnění registru oznámení, formulář k žádosti, komentář k žádosti. Tab. 
 
Michal Oláh 
Veřejné finance a kontrola: účinný nástroj financování potřeb rozvoje regionů na Slovensku 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 15, s. 24-26 
Kvalitativní změna v přístupu k tvorbě veřejných financí a k hospodárnému krytí jejich potřeb v SR, 
ke kontrolnímu systému v územní samosprávě, možnosti využívání vnitřního auditu, postavení a úkoly 
hlavního kontrolora (hlavní kontrolní orgán obce).  
 
Danuše Prokůpková 
Vnitřní kontrolní systémy v územních samosprávných celcích 
Obec & finance, 2007, roč. 12, č. 2, s. 52-53 
Finanční kontrola (zákon č. 320/2001 Sb.), význam vnitřního kontrolního systému v subjektech 
veřejného sektoru. Předpoklady vytváření kontrolních systémů, vyšší kontrolní systémy, integrované 
systémy.  
 

Veřejné finance. Rozpočet 

V. G. Jermilov 
Aspekty reformirovanija upravlenija gosudarstvennymi finansami 
Aspekty reformy řízení státních financí 
Finansy, 2007, no. 1, s. 58-60 
V Rusku probíhá paralelně administrativní reforma a reforma řízení veřejných financí. V článku se 
podrobněji rozebírají jednotlivé komponenty rozpočtové soustavy, které je třeba dále rozvíjet: 
rozpočtové plánování a prognózování, rozpočtová politika, tvorba střednědobého rozpočtu a systém 
účetní evidence a administrativně finančních informací. Tab. Odkazy. 
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Antonín Eliáš 
Blíží se změna financování? : cílem obcí a měst zůstává posílení finanční nezávislosti 
Obec & finance, 2007, roč. 12, č. 2, s. 12-15 
Financování místních rozpočtů v ČR; krátce k historii rozpočtových pravidel. Rozpočtové určení daní 
dle zákona č. 243/2000 Sb., který řeší rozdělování daňových výnosů mezi stát, kraje, obce a některé 
fondy. Systém rozdělování daňových příjmů podle velikosti obce (znevýhodnění malých obcí), podíl 
obcí na sdílených daních 20,59 %. K návrhům na změny financování obcí, možnosti nastavení 
postupných přechodů mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí. Schéma zobrazuje současnou 
strukturu rozpočtového určení daní obcím. 2 grafy, 2 tab., schéma. 
 
Gordon's last fling : the budget 
Poslední Gordonův pokus : rozpočet 
The Economist, March 24th 2007, vol. 382, no. 8521, p. 39-40 
Britský ministr financí Gordon Brown předložil návrh nového rozpočtu. Potřebuje však získat zpět 
důvěru dvou okruhů voličů, které si labouristická vláda znepřátelila. Nejdůležitější jsou obyčejní 
voliči, kteří jsou stále méně vděční za dlouhé období hospodářského růstu, protože na rozpočty 
domácností má negativní dopad vyšší inflace a rostoucí daně. Také podnikatelé jsou nespokojeni s tím, 
jak je Brown obírá na daních, zvláště co v r. 2002 zvýšil zaměstnavatelské příspěvky na národní 
sociální pojištění. V novém rozpočtu navrhuje Brown snížení daní fyzických i právnických osob, ale 
jak vyplývá z analýzy, jednou rukou dává, druhou bere. Graf, diagr. 
 
Davide Furceri 
Is government expenditure volatility harmful for growth? : a cross-country analysis 
Poškozuje volatilita vládních výdajů hospodářský růst? : mezinárodní analýza 
Fiscal studies, 2007, vol. 28, no. 1, p. 103-120 
Příspěvek zkoumá, do jaké míry mohou mít restrikce vládních výdajů nepříznivé dopady na 
dlouhodobý hospodářský růst. Zaměřuje se přitom na analýzu vztahu mezi konjunkturální volatilitou 
vládních výdajů a dlouhodobým růstem a testuje, zda tato volatilita vládních výdajů je pro růst 
škodlivá nebo výhodná. Pro ekonometrickou analýzu využívá panel dat 116 zemí pro období 1970-
2000. 2 tab., 1 graf, vzorce, příloha. Pozn. - Res. - Lit. 
 
Victor M. Giménez, Diego Prior 
Long- and short-term cost efficiency frontier evaluation: evidence from Spanish local 
governments 
Hodnocení dlouhodobé a krátkodobé mezní efektivnosti nákladů: příklad Španělska 
Fiscal studies, 2007, vol. 28, no. 1, p. 121-139 
Příspěvek analyzuje efektivnost veřejných výdajů na úrovni místní správy ve Španělsku, přičemž pro 
toto měření efektivnosti nabízí metodu mezních nákladů. Podrobně popisuje použité proměnné i 
metodologické otázky a odvozuje základní příčiny nízké efektivnosti španělského veřejného sektoru 
na úrovni místní správy. 7 tab., 1 graf, vzorce. Pozn. - Res. - Lit. 
 
Interv'ju Ju. V. Vasil'jeva ; besedu vel V. I. Treskov 
Ot godovogo bjudžeta k trechletnemu 
Od ročního rozpočtu k tříletému 
Finansy, 2007, no. 1, s. 3-5 
Rozhovor s předsedou výboru pro rozpočet a daně Státní dumy FS RF o novém federálním rozpočtu 
Ruska na r. 2007 a plánu tříletého rozpočtu na léta 2008-2010.  
 
Axel Schrinner 
Studie: Viele Industrieländer verschwenden Geld 
Studie: mnohé průmyslové země plýtvají penězi 
Handelsblatt, 30./31.3./1.4.2007, Nr. 64, S. 3 
Komentář ke studii ECB nazvané "Které ekonomické a sociální systémy dostojí výzvám příštích 
desetiletí?". K dostačující kvótě veřejných výdajů. Tab. Překlad viz Informace odborné knihovny MF 
č. 5/2007. 
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B. G. Fedotov 
Tamožennyje pošliny v dochodach federal'nogo bjudžeta 
Cla v příjmech federálního rozpočtu 
Finansy, 2007, no. 1, s. 38-42 
Stávající legislativa upravující problematiku cel v Rusku; změny provedené v posledních letech; cla ve 
struktuře příjmů federálního rozpočtu. 2 tab. 
 
Ivan Ryšavý 
Vstoupit na kapitálový trh chce nejen peníze, ale i chladnou mysl 
Moderní obec, 2007, roč. 13, č. 4, s. 22-23 
Ochrana veřejných resp. obecních financí v ČR; doporučení ČNB k rizikovým repo obchodům či 
obchodům s akciemi na úvěr. Hledání optimálních cest zhodnocení volných municipálních prostředků. 
Absence "investičních" odborníků na úrovni obecní správy, citovaný odkaz umožňující ověřit 
oprávnění subjektů nabízejících investiční služby. Rekapitulace ke dvěma základním rizikům repo 
obchodů a buy/sell obchodů. Schéma. 
 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Výroční zpráva 2006 
Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu, 2007, částka 1, 53 s. 
K plánu kontrolní činnosti (sestavení, zaměření, změny plánu) a k výsledkům kontrolní činnosti 
(zjištěné skutečnosti, kontrolní činnost ve vztahu ke státnímu závěrečnému účtu apod.). Finanční 
zhodnocení kontrolní činnosti. Zhodnocení ostatní činnosti (různá stanoviska, plnění povinností vůči 
veřejnosti, mezinárodní spolupráce, hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly NKÚ v roce 
2006 aj.). Personální zajištění činnosti NKÚ, organizační schéma. 14 tab., 15 grafů, 5 příl., fot., 
schémata.  - Text zprávy zařazen do části D: Informace a dokumenty. 
 
Investitionszulagengesetz 2007 : Neufassung des Investitionszulagengesetzes 2007 (InvZulG 
2007) : vom 23. Februar 2007 
Zákon o investičních dotacích 2007 : novela zákona o investičních dotacích 2007  (InvZulG 2007) 
: z 23. února 2007 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 15. März 2007, Jg. 2007, Nr. 9, S. 281-288 
Znění novely zákona o investičních dotacích v Německu na rok 2007 z 23. února 2007. Upravuje 
nárok na zvýhodněné podnikové investice, rozsah zvýhodnění, vyměřovací základ pro výpočet dotací 
atd. 2 příl. 
 

Životní prostředí 

Jiří Jonáš 
Globální oteplování: reálná hrozba, či fikce? 
Revue Politika, 2007, roč. 5, č. 2, s. 24-26 
Příspěvek významného ekonoma do diskuse na téma globální oteplování. Pokus o odpověď na tři 
otázky: zda a do jaké míry souvisí koncentrace skleníkových plynů s lidskými aktivitami; zda může 
mít tato koncentrace negativní dopady; zda tyto případné dopady vyžadují reakci v oblasti veřejné 
politiky. Dále k roli externalit. Ze závěrů vyplývá, že oteplování planety pokračuje, a že ekonomie 
poskytuje nástroje, jak o této nesmírně komplikované otázce vést disciplinovanou a strukturovanou 
diskusi (které ovšem zatím nejsme svědky).  
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Karl Schoer, Sarka Buyny, Christine Flachmann, Helmut Mayer 
Nutzung von Umweltressourcen durch die Konsumaktivitäten der privaten Haushalte : 
Ergebnisse der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 1995 bis 2004 
Využívání přírodních zdrojů spotřebními aktivitami soukromých domácností : výsledky 
souhrnných ekologických účtů 1995 až 2004 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 1, S. 97-112 
Příspěvek seznamuje s výsledky projektu zaměřeného na zjišťování ekologické zátěže způsobené 
spotřebou soukromých domácností v Německu. Použitá databáze zahrnuje období 1995-2004 a je 
založena  na  údajích  souhrnných  ekologických  účtů  (UGR) Spolkového statistického úřadu. 9 tab., 
8 schémat. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Textteil : Umwelt 
 

Životní úroveň 

Heiko Pfaff und Mitarbeiterinnen 
Behinderung und Einkommen : Ergebnis des Mikrozensus 2005 
Postižení a příjmy : výsledek mikrocensu 2005 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 2, S. 193-199 
Příspěvek seznamuje s příjmovou situací lidí s fyzickým či psychickým postižením v Německu v roce 
2005, a to na základě dat získaných mikrocensem v tomto roce. Pro srovnání jsou uváděny 
odpovídající údaje o příjmové situaci zdravých osob. Srovnává se např. výše čistých příjmů na 
domácnost podle velikosti domácnosti, podle stáří a pohlaví osob aj. 5 tab. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: 
Textteil : Sozialleistungen 
 
Birgit Lenuweit 
Leben in Europa 2005 : erste Ergebnisse der neuen Statistik über Einkommen und 
Lebensbedingungen für Deutschland 
Život v Evropě 2005  :  první  výsledky  nových  statistik  o  příjmech  a  životních  podmínkách 
v Německu 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 1, S. 31-37 
Příspěvek představuje první výsledky evropských statistik o příjmech a životních podmínkách EU-
SILC za Německo (zde pod názvem Leben in Europa). Statistická šetření shromažďují příslušná data 
od roku 2005 ve všech členských zemích EU plus v Norsku a Islandu s cílem získat srovnatelnou 
databázi pro sociální srovnání. 1 tab., 7 grafů. Pozn. - Res. - Lit. Rubrika: Textteil 
 

Ostatní 

Sylvaine Poret 
Pourquoi réprimer l'offre n'affaiblit pas le trafic de drogues 
Proč potlačování nabídky neoslabuje obchod s drogami 
Problemes économiques, 2007, no 2914, p. 34-38 
Od 80. let politika boje s prodejem zakázaných drog ve většině zemí přitvrdila. Navzdory zesílení této 
represivní politiky se pašování drog rozšířilo a obrat ilegálního světového obchodu s drogami se 
odhaduje na 300 až 500 mld. USD, což je více než v ropném a automobilovém průmyslu. Autor se 
zaměřuje na důvody tohoto neúspěchu a na strategii chování účastníků trhu. Konfiskace, zatýkání a 
další sankce by měly vyvolávat zvýšení nákladů na produkci, a tím oslabit obchod, a tedy i snížit 
spotřebu  drog.  Ale  represivní  opatření  nedokázala  snížit  celkovou  nabídku trhu. Dokonce i když 
v některých státech (Peru, Bolívie) došlo k významnému omezení pěstebních ploch, především koky, 
nabídka se jen "přesunula" do jiných zemí (Kolumbie). Represe měly za následek také modifikaci 
struktury odvětví tak, že se rozšířilo, a to umožnilo zapojení nových účastníků, dokonale se 
doplňujících a nezávislých, kteří se podělí i o rizika a celkové náklady obchodu s drogami. 1 tab. 
Pozn. 
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Christian Schlesiger 
Erlesener Kreis 
Vybraná společnost 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 11, S. 123-131 
Uniranking, komentář k žebříčku nejúspěšnějších německých univerzit a vysokých odborných škol. 
Doplněno charakteristikami jednotlivých vzdělávacích institucí vč. výše studijních a správních 
poplatků za semestr. 4 grafy. 
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ZKRÁCENÉ PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 

Alberto Alesina, Andrea Ichino 
Why women should pay less tax 
Proč by ženy měly platit nižší daně 
Financial Times, 18.4.2007, p. 11 
 
Obvykle se zastánci volného trhu a ti, kteří se znepokojují efektivností výběru daní, vyskytují 
v opačném táboře než ti sociální aktivisté, kteří věří, že k dosažení různých sociálních cílů potřebujete 
rozsáhlé zásahy vlády. Zde se předkládá návrh postupu, na kterém by se oba tábory měly shodnout: 
snížit daně z příjmu žen a zvýšit, v menší míře, daně z příjmu mužů.  
 
Může se to zdát překvapivé, ale lze tak učinit při zachování celkových daňových příjmů na stejné 
úrovni a snížení průměrných daňových sazeb. Tento postup by tak současně snížil celkové daňové 
deformace a zvýšil začlenění žen do pracovních sil. Podobných cílů by dosáhl i v oblasti programů pro 
zvýšení kvalifikace, kvót nebo dotované péče o děti a mohl by tyto metody nahradit. Rovněž by vedl 
k tomu, že diskriminace podle pohlaví by se stala pro zaměstnavatele nákladnější, a byl by 
spravedlivý, protože by odškodnil ženy za to, že nesou tíži mateřství, a také za to, že možnost mít děti 
může negativně ovlivnit jejich pracovní vyhlídky. 
 
Jak je možné dosáhnout zázraku zvýšení daní mužům v menší míře, než by činilo snížení daní u žen, a 
přitom zachovat daňové příjmy ve stejné výši? Odpověď dobře znají všichni absolventi oboru 
veřejných financí. Nabídka pracovní síly u žen více reaguje na jejich mzdu po zdanění, takže snížení 
daní podstatně zvyšuje pracovní zapojení žen. Kdežto nabídka pracovní síly u mužů je rigidnější, takže 
zvýšení daní ji nesnižuje o mnoho, pokud vůbec. Z toho vyplývá, že v případě daného snížení daní u 
žen a při menším zvýšení daní u mužů se dosáhne  stejných  daňových  příjmů  a  současně  menších 
daňových  deformací.  Jde  prostě o uplatnění obecné zásady veřejných financí, že zboží s pružnější 
nabídkou by mělo být zdaňováno méně. Z našich výpočtů, které jsou k dispozici v naší studii Gender 
Based Taxation, vyplývá, že rozdíly v daňových sazbách mezi pohlavími by mohly být docela velké, 
zvláště v zemích, kde pracovní účast žen není tak značná jako třeba v severských zemích.  
 
Protože hovoříme o lidech a ne o zboží, je třeba se ptát, zda taková politika neohrožuje ostatní sociální 
cíle. Skutečně to nedělá, a proto by ji sociální aktivisté měli také podporovat. V Lisabonské agendě 
Evropské unie je jednoznačně formulován cíl zvýšit pracovní účast žen, a to především v jižní Evropě, 
kde ženy častěji zůstávají doma. Nejjednodušší a nejpřímější cestou k dosažení tohoto cíle je snížit 
ženám náklady na práci (tj. jejich daně). Za politikou „kvót“ pro ženy nebo vzdělávacími programy 
jsou často obavy z diskriminace žen. Nižší zdanění žen by snížilo jejich mzdu před zdaněním a zvýšilo 
jejich mzdu po zdanění, čímž by se zaměstnávání žen stalo pro zaměstnavatele relativně levnějším. 
Diskriminace by pak byla nákladnější. Stejně jako v případě znečišťování ovzduší je snadnější a 
efektivnější zdanit nežádoucí aktivitu (tj. učinit ji nákladnější) než zabraňovat jí prostřednictvím 
regulace nebo jiných forem vládního aktivismu. 
 
Ti, kdo se zabývají prací žen, často vyzdvihují politiku jejího podporování formou zařízení péče o děti 
financovaných z veřejných zdrojů. Zvýšení čistých mezd na základě našeho návrhu by ženám 
umožnilo koupit si víc péče o děti za tržní ceny, a protože podobná zařízení zaměstnávají hlavně ženy, 
i ony by z toho měly prospěch. Navíc se dotace na péči o děti zaměřují jen na ženy s dětmi; 
problematika diskriminace podle pohlaví a nízkého pracovního zapojení žen je však širšího rázu. Ne 
všechny země budou chtít dotovat plodnost přímo. 
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Dlouhodobě by genderové zdanění mohlo přispět ke změně v tradiční dělbě práce v rámci rodiny. 
Jestliže a když dojde ke změně (a pro mnohé sociální aktivisty je to žádoucí cíl), mohly by se nabídky 
mužské a ženské pracovní síly (jejich „elasticity“) stát méně odlišnými, než je tomu v současnosti. 
Tehdy by bylo možné znovu zvážit rozdíly v daňových sazbách přesně tak, jak vyplývá ze základních 
principů optimálního zdanění.  
 
Závěrem: bylo by nespravedlivé, kdyby fiskální úřad přistupoval rozdílně k mužům a ženám? My si to 
nemyslíme. Není nic pokrytečtějšího než se dovolávat rovného přístupu v některých oblastech (daně) 
pro ty, se kterými není rovně zacházeno v mnoha dalších oblastech (trh práce; někdy v rozdělování 
úkolů v rodině, jako je výchova dětí nebo péče o starší rodinné příslušníky). Existuje už řada postupů, 
které nejsou genderově neutrální. Mnoho z nich bychom mohli eliminovat přijetím jednoduchého 
odlišení daňových schémat pro muže a ženy. A nezapomínejte,  že značná část přerozdělení daňového 
břemena vyplývajícího z tohoto návrhu by zůstala v rodině: manželé provdaných žen, které se 
rozhodnou pracovat, by také měli prospěch z toho, že čistá mzda jejich žen by byla vyšší. 
 
Zpracovala Mgr. M. Tichá 
 
 
 
Henrik Bork 
China bricht mit Maos Erbe : Volksrepublik schützt privates Eigentum 
Čína překonává Maovo dědictví : lidová republika chrání soukromé vlastnictví 
Auszüge aus Presseartikeln, 21. März 2007, Nr. 13, S. 16. 
 
Poprvé od vzniku Čínské lidové republiky staví tato země soukromé vlastnictví pod právní ochranu, 
neboť čínský parlament schválil 16. února 2007 přelomový zákon o ochraně soukromého majetku 
v této zemi s komunistickým režimem. Přijetí zákona předcházela bouřlivá kampaň levice, která se 
obává rozmělňování socialistických principů.  
 
Čína poprvé od počátku hospodářských reforem  přijala zákon, posilující ochranu soukromého 
majetku. Pekingská vláda předložila zákon ke schválení téměř třem tisícům poslanců poslední den 
výročního zasedání parlamentu, přičemž  96,9 procent poslanců hlasovalo ve prospěch tohoto zákona. 
Svým hlasem tak podpořili vytyčený úkol Komunistické strany Číny, usilující o zlepšení právního 
rámce pro proces hospodářské liberalizace. 
 
Nový zákon z oblasti věcného práva znamená symbolické vítězství reformní frakce čínských 
komunistů. Již 14 let se v Číně diskutuje o legislativě na ochranu soukromého majetku, nicméně 
levicoví odpůrci reformy stále znovu bránili jejímu přijetí. Teprve po intenzivních, občas ideologicky 
bouřlivých diskusích, se podařilo po sedmém čtení zákon prosadit.  
 
Poprvé se tímto zákonem staví soukromé vlastnictví v Číně na stejnou právní úroveň jako vlastnictví 
státní a kolektivní. V praxi to znamená, že vlastnictví bytů, aut nebo malých podniků, které si 
vytvořila vzmáhající se střední vrstva, podléhá alespoň na papíře právní ochraně a může být též 
předmětem dědictví. 
 
Odklon od komunistické ideologie nicméně Čína tímto zákonem nezamýšlí. Naopak se v textu na více 
místech zdůrazňuje „potřeba účinné ochrany socialistického veřejného majetku“. Takováto formulace 
by měla uspokojit levicové tradiční marxisty, jakým je například profesor Pekingské university Gong 
Xiantian. Ten protestoval proti zákonu otevřeným dopisem, ve kterém označuje tento zákon „za 
neslučitelný se základními principy nové Číny“. Profesor tentokrát svůj boj prohrál. Po vzniku Čínské 
lidové republiky v roce 1949 tehdejší čínský vůdce Mao Ce-tung vyhlásil zestátnění veškerého 
pozemkového vlastnictví, všech podniků a továren. Podle komunistické doktríny by se neměl nikdo 
obohacovat vykořisťováním cizí pracovní síly. Zestátnění tehdy tvořilo základní pilíř čínské revoluce.  
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Nový zákon v mnoha směrech napodobuje německý model. Němečtí právní odborníci poskytovali 
řadu let čínským kolegům intenzivní poradenství.  Jak prohlásil jeden z nich, Gebhard Rehm,  „dikcí, 
strukturou a systematikou se nový čínský zákon řídí německým věcným právem“. Tento expert byl 
v Číně celkem sedmkrát, a to jako poradce státem vlastněné Společnosti pro technickou spolupráci. 
 
Jak tomu již v Číně často bývá, přijaté zákony vlastně legalizují již delší čas existující praxi. Například  
Čínané mohou již delší dobu dědit soukromé byty. Přesto řada podrobností, například k otázce 
zákonnosti jejich hypoték či k nárokům třetích osob na vlastnictví, nebyla dosud vůbec upravena. Ani 
registr nemovitostí – nyní plánovaný – dosud neexistuje.  Ukončení tohoto vakua bylo jedním ze 
základních úkolů reformátorů, kteří zahájili v roce 1979 v Číně hospodářské reformy a kteří usilovali o 
institucionalizaci a zabezpečení jejich průběhu. Jak se vyjádřil liberální hospodářský komentátor Li 
Datong, „tento zákon znamená, že běžný kupující domu v Číně si může být jistý, že v tomto domě 
budou moci žít i jeho děti a vnuci“.  
 
Také čínští zemědělci jsou nyní zákonem chráněni proti nelegálnímu zabírání půdy – alespoň 
teoreticky. V praxi ovšem bude prosazení tohoto zákona v provinciích velmi obtížné. V Číně totiž není 
justice nezávislá. Soudci jsou ustavováni lokálními vládami a jimi jsou též financováni. Místní kádry 
mohou často podle libosti realizovat svoje ctižádostivé projekty. Soukromé vlastnictví půdy není 
nadále v celé Číně dovoleno, pouze existuje užívací právo v maximální lhůtě sedmdesáti let. Po 
dlouhá léta to byla běžná praxe, nyní ale poprvé je pevně zakotvena v textu zákona.  
 
Ačkoli je uvedený zákon důležitý pro symbolické potvrzení hospodářských reforem, neznamená 
žádnou politickou změnu. Již od roku 2002 akceptuje Komunistická strana Číny podnikatele jako 
členy své strany a od roku 2004 je zakotveno právo na soukromé vlastnictví v čínské ústavě.  
 
 
 
Wolfgang Münchau 
Wie man die Goldene Regel umsetzt : der Sachverständigenrat macht einen interessanten, aber 
überambitionierten Vorschlag 
Jak se realizuje zlaté pravidlo : Rada znalců vypracovala zajímavý, ale příliš ambiciózní návrh 
Auszüge aus Presseartikeln, 14. März 2007, Nr. 12, S. 19. 
 
Zlaté pravidlo, jak zachovat vyrovnaný státní rozpočet v průběhu konjunkturálního cyklu je 
v Německu předmětem zájmu mnoha odborníků. Rada znalců (Sachverständigenrat) se na žádost 
spolkového ministra hospodářství též zabývala tematikou omezení nového zadlužování spolkového 
státu a spolkových zemí a předložila svůj návrh, který také (i když pod jiným označením) zaměřuje 
pozornost na toto pravidlo. 
Je třeba uvítat, že diskuse o fiskální politice v Německu se zaměřila tímto zdravým směrem. Příliš 
dlouho se veškeré debatování vyznačovalo extrémními postoji na obou stranách. Na jedné straně se 
profilují ti, kteří odmítají jakákoli pravidla, neboť deficity považují za irelevantní. Na opačné straně 
názorového spektra vystupují ti, kteří by vytváření dluhů chtěli zakázat zákonem. Dobrozdání Rady 
znalců je v tomto ohledu vítaným projevem rozumnosti při vytváření hospodářské politiky. Má ovšem 
také některá slabá místa, zejména nereálné přání pevného, nepropustného systému pravidel. Pro 
naplnění tohoto záměru bylo nutno učinit  i občasné intelektuální kotrmelce. 
 
Návrh Rady znalců sestává ze tří modulů. První modul představuje dlouhodobé omezení zadluženosti. 
Podle článku 115 Ústavy nesmí být nové zadlužení vyšší než investice (výjimku tvoří opatření proti 
porušení národohospodářské rovnováhy). Tato formulace je jistě poněkud nepřesná a ne vždy byla 
brána vážně. Rada znalců proto zpřísňuje toto pravidlo dvojím způsobem: jako základ se berou čisté 
investice – tedy investice po odpočtu odpisů, na protiúčet jdou výnosy z privatizace.  
Důvodem  je  nezbytnost  korekce  –  státní  investiční  výdaje je třeba v budoucnu korigovat o snížení 
státního majetku (odpisy a privatizace). Pomocí tohoto pravidla by se podle rady znalců měl stav 
zadluženosti (měřeno v poměru k HDP) dlouhodobě snížit asi na polovinu.  
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Druhý modul se týká hranice zadlužení, sestávající z výdajových pravidel a vyrovnávajícího konta. 
Výdajová pravidla by měla určovat hranici pro krátkodobé nové zadlužení. Vyrovnávající konto je 
virtuální účet, který prakticky umožňuje realizovat zlaté pravidlo vyrovnaného rozpočtu v průběhu 
konjunkturálního cyklu. V nepříznivém období konjunkturálního cyklu by se peníze z účtu 
odčerpávaly, v dobách dobré konjunktury by naopak prostředky na účet nabíhaly. 
  
Třetí modul se soustřeďuje na procesní pravidla a sankce. Nejdůležitějším zásadou je, že ten rozpočet, 
který pravidla porušuje, nesmí být schválen. Znamená to ovšem také, že by se mohlo stát, že 
k prvnímu lednu by stát mohl přestat krátkodobě existovat. Pak by nebyly vypláceny ani platy 
veřejných zaměstnanců ani sociální dávky  - a to až do doby, než se parlament dohodne na rozpočtu, 
který nebude v rozporu se stanovenými pravidly. Podobné ustanovení existuje například v USA. 
 
Problémem tohoto návrhu založeného na třech výše uvedených modulech  je jeho přílišná 
komplikovanost. Jednak je jasné, že každé rozpočtové pravidlo lze obejít. Úspěšné rozpočtové 
konsolidace, jaké proběhly například v USA v devadesátých letech, byly téměř vždy výsledkem 
politického konsensu a téměř nikdy výsledkem dogmatického dodržování rozpočtových pravidel. Po 
nastoupení prezidenta G. Bushe do úřadu a po zahájení války v Iráku se rozpočtová politika USA 
prudce změnila. Také ve Velké Británii vyhlásil ministr financí Gordon Brown před deseti lety svoje 
zlatá rozpočtová pravidla, nicméně i on průběhem doby od svých zásad poněkud ustoupil.  
Náš evropský Pakt stability a růstu nás poučil, že sankční mechanismy v praxi nejsou účinné. Trestná 
opatření, vymyšlená Radou znalců (včetně automatických jednorázových zvýšení daní) jsou z pohledu 
politické ekonomie úplně mimo. Lze souhlasit s vyjádřením některých členů Rady znalců, že 
„dosavadní systém nelze ospravedlnit“. Nicméně pokud jde o vlastní návrhy, vypracované touto 
skupinou odborníků, nelze si dělat žádné iluze.  
 
Politikům lze doporučit velmi zjednodušenou verzi návrhu. V první řadě by si každý měl uvědomit, že 
lze jen nedostatečně rozlišovat mezi státními investicemi a spotřebními výdaji. Pravidlo, podle kterého 
stát může přijmout úvěry pouze na investice, ale ne na výdaje, je spíše pragmatické pravidlo než 
bezchybný účetní koncept. Ministr financí, který se bude za každou cenu chtít vyhnout přísným 
rozpočtovým pravidlům, může konec konců změnit definici investic. Z tohoto důvodu nepovažuji za 
smysluplné účetně přesné rozlišování mezi čistými a hrubými investicemi. S privatizačními výnosy 
pak lze nejlépe naložit tak, že se použijí na odbourání dluhu. 
 
Druhý modul je skutečně přínosnou myšlenkou, která z práce odborníků vzešla. Pomocí kombinace 
výdajových pravidel a vyrovnávajícího konta zde vzniká nadějná možnost sladění konjunkturálního 
cyklu a rozpočtových pravidel. Je to rozhodně významné zlepšení strnulých pravidel maastrichtských 
kritérií (pravidlo tří procent).    
Pokud jde o sankce, obsažené ve třetím modulu, lze se na ně dívat se skepsí, neboť rozpočtová 
rozhodování jsou a zůstanou politickým procesem. 
Článek 115 vlastně ani není tak špatný, neboť jím formulovaný princip zadluženosti je obecně platný, i 
když není „ospravedlnitelný“. Němci mají sklon k přeregulování a k přetěžování. V tomto ohledu 
například konkrétní čísla o výši dluhu nepatří do ústavy, která musí vydržet déle než hospodářské 
prognózy.  
Problémem Německa není ústava, nýbrž rozpočtová politika. Rada znalců poskytla politikům nový 
zajímavý nástroj v podobě výdajového pravidla a vyrovnávajícího konta. Je na nich, aby jej dokázali 
využít.    
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 
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Christian Ramthun, Eva v. Haacke 
Mafia-Ware  
Mafiánské zboží 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 18, S. 22-26, 28 
 
Prohibičně vysoké tabákové daně podporují organizovaný zločin a poškozují fiskál… 
 
Uprostřed hlavního města Berlína kvete černý obchod s cigaretami, a bojuje se s ním jen těžko. 
Drobné prodejce nemohou celníci kvůli pár krabičkám zatknout a pokud snad přece - opuštěné místo 
nezůstane prázdné, okamžitě nastoupí náhrada. Podobně tomu je i v dalších městech, také tam pouliční 
prodavači představují pouze poslední článek pevně organizovaného nelegálního řetězce, který je řízen 
mezinárodně působící organizací. Velitelská stanoviště jsou rozmístěna po východní Evropě, zdroje 
mají původ v Číně nebo na Ukrajině. Distributorská síť se rozprostírá po celé Evropě a její obrat stále 
roste. V Německu prodá podle odhadů pašerácký kartel denně 80 mil. cigaret, což znamená, že každý 
čtvrtý kuřák  je zásobován nelegálními, často falšovanými a vysoce jedovatými cigaretami. 
 
 Jak uvádí důvěrná zpráva Celního kriminálního úřadu v Kolíně nad Rýnem, stává se Německo stále 
častěji cílovou zemí pašeráckých aktivit; černý obchod s cigaretami zde vzhledem k možným ziskům  
představuje těžiště  organizované  kriminality. Politici  se  sice  urputně   dohadovali o zákazu kouření 
v restauracích, vyšetřovatelům zatím však příliš nápomocní nebyli, i když to byli právě oni, kdo 
výrazným zvýšením tabákové daně (TD) vyprovokovali nástup organizované kriminality - zdražením 
cigaret celkem o 1,30 eur za balíček v letech 2004-2005 vyvolala tehdejší červeno-zelená vláda 
řetězovou reakci kriminality: 
 

- stále častěji nyní kuřáci sahají po levných pašovaných cigaretách 
- dodávky zabezpečují přísně organizované skupiny 
- vzrůstá podíl nekvalitních napodobenin, které ještě více poškozují zdraví kuřáků 
- stát přichází o miliardy eur z titulu tabákové daně 

 
Před zvyšováním TD byli zodpovědní politici varováni již před 3,5 lety  - prognózou nárůstu 
kriminality, navíc  ke zvýšení TD došlo ve stejné době, kdy se EU rozrostla o ČR, Polsko a další země 
SVE a současně byly zrušeny hraniční kontroly (květen 2004). Zvýšení TD se přesto prosadilo, bylo 
totiž potřeba zalátat díry v zákonném nemocenském pojištění. 
 
Proti zvýšení TD nebyli pouze kriminalisté, ale i finanční odborníci, kteří očekávané zvýšení 
daňových příjmů označili za iluzorní a vyšší zdanění definovali jako „tendenčně prohibiční“, které 
stejně nakonec kuřáky přinutí k obcházení fiskálu. Trefný výraz „prohibiční“ evokuje dobu zákazu 
výroby a prodeje alkoholu v USA ve dvacátých letech minulého století, kdy mafie vzkvétala díky 
nelegálním obchodům s alkoholem, kdy se otrávily desetitisíce lidí nekvalitní kořalkou a mafie, která 
dosahovala na černém trhu závratných zisků, pak mohla proniknout i do legálních odvětví. Dnes je 
německý trh s cigaretami pro organizovaný zločin podobně užitečným zdrojem peněz, náklad na 
jednom kamionu znamená milion eur zisku (rozpětí zisku se v takovém případě pohybuje okolo tisíce 
procent a je tedy v podobné výši jako u drog). 
 
Zástupci „cigaretového průmyslu“ se snažili zjistit, jak velkého objemu dosahují cigarety 
z nelegálních zdrojů; požádali tedy v roce 2004 o spolupráci Duale System [zpracování odpadů] a pod 
úředním dohledem  nechali po celém Německu shromažďovat a zkoumat vyhozené cigaretové 
krabičky - zpočátku představovaly obaly bez kolku necelých deset procent, ale v prvním čtvrtletí roku 
2007 dosáhl průměrný podíl již 22,6 procent (zjištěny byly značné regionální rozdíly). Výrazný tok 
nelegálních cigaret probíhá přes české hranice, kontroly a razie odhalují pašování drobné - 
příležitostné - ale i zcela profesionální na úrovni skupin. Jedná se o zboží milionových prodejních 
hodnot - kurýrními řidiči vietnamských organizovaných skupin se stávají převážně nezaměstnaní Češi, 
Ukrajinci či Rusové. Nelegální skupiny fungují na principu podnikové hierarchie, kde pracuje řada 
odborníků řízených top-managementem; systém distribuce, ochrany zboží i odměňování 
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„zaměstnanců“ je důsledně promyšlený. Rostoucí profesionalizace organizovaných skupin snižuje 
úspěchy celníků a vyšetřovatelů, což dokazuje i pohled na legální trh. V období let 2003-2006 poklesl 
odbyt zdaněných cigaret o 39 miliard kusů - na 96 miliard kusů. I když lze předpokládat, že část 
kuřáků spotřebu omezila a někteří přešli na lacinější (zdaněné) kuřivo, je evidentní, že většina se 
přeorientovala na pašované cigarety - podle odhadů jde o 12-24 miliard kusů cigaret, což v loňském 
roce znamenalo pro fiskál ztrátu 4,2 miliard eur na tabákové dani a na DPH, v roce 2007 se tato ztráta 
očekává ve výši 5,6 miliard eur. 
Není tedy divu, že do lukrativního obchodu s cigaretami mezitím vstoupili i „obchodníci“ s drogami a 
zbraněmi - výnos je totiž téměř stejný, ale rizika podstatně nižší, protože pašování je kvalifikováno 
„jen“ jako daňový únik, za nějž hrozí maximálně pět let vězení. 
 
Spolkové vládě, a hlavně Spolkovému ministerstvu financí, pod nějž celníci patří, jsou kriminální 
rejdy okolo cigaret očividně nepříjemné, ale na realitu nárůstu pašování cigaret coby důsledku zvýšení 
tabákové daně reaguje spíše vyhýbavě. Zato Spolkové ministerstvo vnitra sleduje rozšíření 
organizovaného zločinu a rozhodně vnímá „souvislosti mezi organizovanou kriminalitou a pašováním 
resp. falšováním cigaret“. Obavy jsou o to více oprávněné, že tabáková mafie cigarety nejen pašuje, 
ale i stále častěji produkuje vlastní výrobky plněné nekvalitní a nebezpečnou směsí. K daňovému 
úniku a k falšování značek se tedy připojuje i zdravotní riziko. V Rakousku dokonce ministerstvo 
zdravotnictví veřejně varovalo před těmito produkty mafie nazývanými Tschicks (kampaň v tisku 
financoval cigaretový průmysl). Také  ve Velké Británii, kde vzhledem k extrémně vysokým cenám 
cigaret (cca 7,88 eur za balíček značkových cigaret) dosahuje podíl nelegálních cigaret  přes padesát 
procent, varuje vláda před vysoce jedovatými „counterfeit cigarettes“. 
 
V Německu nepodniká vláda nic;  ministerstvo zdravotnictví se tomu brání i proto, že „zvláštní 
poukazování na zvýšené nebezpečí nelegálních cigaret by se dalo mylně vykládat jako bagatelizování 
rizik u těch legálně prodávaných“. Určitou pomocí by mohly být nedávno schválené bezpečnostní 
zákony, v nichž se objevuje možnost rozšířeného telefonního odposlechu v případech podezření na 
daňový únik, organizované přechovávání a pašování, což by umožnilo dostat se ke špičkám 
kriminálních seskupení. Podle názoru vyšetřovatelů však může být boj s organizovaným zločinem 
úspěšný jen tehdy, pokud se zapojí i občané. Je potřeba si  uvědomit,  že nejde jen  o  laciné  cigarety,  
ale  i  o  zdraví  nebezpečné pirátské výrobky, o organizovanou kriminalitu včetně obchodování 
s lidmi a zneužívání asylu, o praní peněz,  vymáhání výpalného nebo i vraždy. Podle  zkušeností 
vyšetřovatelů se ale nezdá, že by to třeba kuřáci v chudých čtvrtích takhle vnímali.  
 
V USA se nakonec vláda deptaná neúspěšným bojem s alkoholovou mafií počátkem třicátých let 
rozhodla prohibici zrušit - tak připravila pašeráky a falšovatele o práci, vrátila trh do legálních kolejí - 
a nakonec docílila i vyšších daňových příjmů. 
 
Zpracovala M. Beránková 
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