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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 červen). 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    podchycena např. témata: důsledky české 

transformační strategie pro přechod ke znalostní ekonomice, majetkové daně v EU, zkušenosti 
Slovinska se zavedením eura, systémové zpoplatnění silniční infrastruktury v ČR, evropské 
daňové právo a správa daní, dopad harmonizace sazeb DPH v ČR   a  finanční problém  
Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. 

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např. na  články týkající se 
střednědobého fiskálního rámce ve Švédsku, analýzy proměn světového finančního řádu a 
jejich dopadu na globální ekonomiku, mezinárodního bankovnictví, ratingových agentur,  
koncepce teorie štěstí, zdanění podnikového nástupnictví z hlediska daně dědické v Německu, 
metody slaďování schodku a zadlužení  (stock-flow adjustment-SFA), volatility systému 
sociálního zabezpečení v Německu,  hodnocení  střednědobého rozpočtového plánování 
v Německu a koordinace podnikových  daní spolu s konkurencí daňových sazeb v EU. 

V další části  Informací Vám nabízíme překlady, a to  Přetrvávající  deficity 
(ukončení deficitního řízení proti Německu, změkčení Paktu stability a růstu) a Čtvrtý pilíř  
(konkurence na německém bankovním trhu). 

Navíc jsme pro Vás připravili  informaci o zajištění překladatelských 
služeb na MF a o nabídce našeho oddělení v oblasti monitoringů. 

 
 

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

      
 

Mgr. A. Sahánková 
     VO 303 
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                               Mgr. A. Sahánková 
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UPOZORNĚNÍ 
 
Zajištění překladatelských služeb na MF 
 
Oddělení 303 převzalo v polovině dubna 2007 agendu překladů pro MF.   Tuto činnost zajišťuje Mgr. 
Galina Braunová,  l. 2585, Galina.Braunova@mfcr.cz , kterou v době její nepřítomnosti zastupují 
Ing. Jana Böhmová, l. 2387, Jana.Bohmova@mfcr.cz nebo Mgr. Alena Sahánková, l. 2259, 
Alena.Sahankova@mfcr.cz  . Je možné též použít e-mail preklady@mfcr.cz  
 
V případě zájmu o překladatelské služby je třeba kontaktovat co nejdříve výše uvedené pracovnice, 
aby bylo možno co nejrychleji a nejkvalitněji zajistit překlad vyhovující všem požadavkům (např. 
dobrá znalost překládané terminologie používané v textu nebo podmínka přihlédnout  při výběru 
překladatele k pozdějšímu použití překladu pro soudní jednání ).  
 
V šablonách MF najdete formulář Žádost o překlad, který je třeba co nejdříve vyplnit a dát podepsat 
příslušným nadřízeným pracovníkům. Důležité je rovněž  zaslání překladu v elektronické podobě (je 
možné i naskenovat).  
 
Pokud  potřebujete  pouze  pracovní překlad nebo výtah z angličtiny, němčiny či ruštiny, domluvte se 
s   vedoucí oddělení (VO  303),  zda  jeho  pracovníci  mohou  Vašemu  přání  vyhovět. Jde  však   již 
o nadstandardní službu, která je knihovnou poskytována jen v případě volné časové kapacity, a není 
tedy možné ji zajistit vždy. 
 
Zajímavé překlady zahraničních článků naleznete také v každém vydání bulletinu Informace odborné 
knihovny MF http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php
 
 
Nabídka monitoringů  
 
Odborná knihovna monitoruje již několik let pro pracovníky MF kolem 40 pravidelných profilů 
(denně, týdně, měsíčně – dle požadavku uživatele). Kromě monitoringu odborné literatury jsou často 
požadovány i ohlasy v tisku nebo ve zpravodajství. Pracovníci knihovny využívají k monitoringům jak 
české, tak zahraniční zdroje (Aktivní noviny, Factiva, Ebsco, ProQuest, Handelsblatt, Financial Times,  
zdroje k EU, vybrané zdroje na Internetu, řada odborných periodik atd.).  
 
Některá témata (např. předsednictví ČR a jiných zemí v EU, hospodářská soutěž, kartelové postihy, 
nájemné v EU, ekologická daňová reforma, judikatura Evropského soudního dvora, rozpočet EU, 
strukturální fondy, Kohezní fond, finanční mechanismus Norska a dalších zemí, rizika veřejných 
financí, přijetí eura v nových členských státech,  rozvojová spolupráce a rozvojová pomoc, 
pohledávky ČR v zahraničí) jsou pravidelně zpracovávána  a není problém rozšířit okruh odběratelů.   
 
Monitoringy mohou být zpracovány i strojově, tzn., že pravidelné vyhledávání se provádí 
automaticky. V tomto případě je možné je nalézt na níže uvedené adrese. 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php
 
Při konzultaci o případném novém požadavku je důležité zvážit, v jakých zdrojích téma sledovat, jak 
často, v jaké formě Vám výsledky zasílat a zda a komu je dále rozesílat atd. Pokud se téma již 
zpracovává, zařadíme Vás mezi pravidelné odběratele, pokud ne, nabídneme Vám  nový monitoring 
speciálně pro Vás.  
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Daně 

Adam Biegalski, Karina Furga, Krzysztof Lasiński-Sulecki and Filip Świtała 
Additional tax liability under Polish VAT law 
Dodatečná daňová povinnost podle polského zákona o DPH 
International VAT monitor, 2007, vol. 18, no. 2, p.106-112 
Polský oblastní soud postoupil před rokem Evropskému soudnímu dvoru dvě otázky ohledně toho, 
nakolik  jsou  určitá  ustanovení  polského  zákona  o  DPH   v souladu  s   komunitním   právem.  Jde 
o ukládání platby ve výši 30 % osobám povinným k dani v případě, že v daňovém přiznání 
podhodnotily svou daňovou povinnost u DPH na vstupu nebo nadhodnotily svůj nárok na vrácení 
DPH na výstupu. Tato platba je vedena jako "dodatečná daňová povinnost". V článku se rozebírají 
okolnosti spojené s podáním předběžných otázek.  Vysvětl. - Odkazy. 
 
Jürgen Cierniak 
Die aktuelle Rechtsprechung des BGH zur Steuerberaterhaftung 
Aktuální jurisdikce Spolkového soudního dvora k ručení daňových poradců 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 18, S. 1011-1016 
Příspěvek  prezentuje  četné  případy  z  poslední  doby,  kdy Spolkový soudní dvůr vydal rozhodnutí 
k důležitým a z hlediska praxe relevantním právním otázkám z oblasti daňového poradenství. Rozsah 
ručení daňového poradce, rozsah poradenských povinností daňového poradce, porušení poradenské 
povinnosti, porušení povinnosti upozornit na promlčení lhůty atd.  Pozn. - Lit. 
 
by David King 
Allocation of taxing powers 
Rozdělení daňových pravomocí 
OECD journal on budgeting, 2006, vol. 6, no. 3, p. 123-155 
Článek je zaměřen na otázku daní na nižších úrovních vlády v zemích OECD. Rozebírá rozsah a úlohu 
nižších úrovní vlády, jejich hlavní zdroje příjmu, otázku spravedlnosti, sdílení daní,  hospodářského  
řízení  a  odpovědnosti.  Podrobněji  se zabývá jednotlivými typy daní. 4 diagr. Vysvětl. - Odkazy. 
 
V. Je. Fedotov 
Amerikanskij opyt nalogovogo stimulirovanija operacij innovacionnoj ekonomiki 
Americké zkušenosti s daňovou stimulací inovační ekonomiky 
Finansy, 2007, no. 4, s. 66-68 
Podrobná informace o způsobu zdanění duševního vlastnictví v USA.  
 
Petra Pospíšilová 
Aplikace evropského práva z pohledu správce daně 
Daňový expert, 2007, roč. 3, č. 2, s. 2-8 
Ke vztahu zákona o DPH a směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané 
hodnoty, která nahradila původní (mnohokrát novelizovanou) tzv. Šestou směrnici. Pozice evropského 
práva - změny po vstupu České republiky do Evropské unie. Charakter evropských právních norem 
(přímý a nepřímý účinek směrnice, kdo aplikuje principy evropského práva). Aplikace evropského 
práva plátcem daně z přidané hodnoty a správcem daně. Doplněno příklady.  
 
by Richard Rogers 
Avoidance involving financial instruments : UK case study 
Vyhýbání se placení daní u finančních nástrojů : britská případová studie 
Tax tribune, 2006, no. 2 (issue 23), p. 49-51 
V  článku  se rozebírá  schéma  vyhýbání  se  placení  daní,  které  bylo  široce    využíváno v Británii 
v letech 2003-2005 při prodeji nebo převodu finančních nástrojů (půjček nebo derivátů) v rámci 
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skupiny  podniků. Na  podnět britské daňové správy byla přijata legislativa, která původní ustanovení 
o daňové neutralitě takových transakcí změnila. Tab. Viz i další články ke zdanění finančních nástrojů 
v tomto čísle časopisu. 
 
Axel Schmidt-Liebig 
Der betrogene Anleger - Glaube versetzt Einkunftsquellen? : Die Rechtsprechung des BFH und 
der Finanzgerichte zu Schneeballsystemen, Scheinrenditen und ähnlichen Phänomenen 
Podvedený investor - víra nahrazuje zdroje příjmů? : Judikatura Spolkového finančního dvora 
a finančních soudů k nabalovacím systémům, zdánlivým výnosům a podobným úkazům 
Finanz-Rundschau, 5. Mai 2007, Jg. 89, Heft 9, S. 409-416 
Autor rozebírá četné daňové problémy související s různými podvodnými investičními projekty 
(Německo). Vysvětluje podstatu problematiky investičního podvodu, občanskoprávní vztahy mezi 
investorem a investičním podvodníkem a zaměřuje se dále na otázku daně z příjmů podvedeného 
investora. V této souvislosti uvádí i četná rozhodnutí finančních soudů a Spolkového finančního 
dvora.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Michael Stahlschmidt 
Der BFH und die Fahrten zu betriebsfremden Zwecken 
Spolkový finanční soud a soukromé jízdy služebními auty 
Finanz-Rundschau, 20. Mai 2007, Jg. 89, Heft 10, S. 457-463 
Autor rozebírá rozsudek Spolkového finančního dvora (BFH) týkající se zdanění jízd podnikovým 
autem k mimoslužebním účelům, při kterých je dosahováno příjmů přesahujících vlastní náklady 
(Německo).  Seznamuje  s věcným    obsahem    sporu,   detailně  probírá  rozsudek  BFH a   kriticky 
(s ohledem na daňovou praxi) hodnotí jeho dopady.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Mark Gibbins and Zuzana Blažejová 
Changes to Slovak tax legislation 
Změny ve slovenských daňových zákonech 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 5, p. 258-259 
Stručná informace o novelách zákona o dani z příjmu a zákona o dani z přidané hodnoty na Slovensku.  
- Odkazy. Rubrika: What's going on in... : Slovak Republic 
 
Wolfgang Eggert, Andreas Haufler 
Company-tax coordination cum tax-rate competition in the European Union 
Koordinace podnikových daní spolu s konkurencí daňových sazeb v Evropské unii 
FinanzArchiv, December 2006, vol. 62, no. 4, p. 579-601 
Příspěvek  rozebírá  aktuální  teoretické  práce  analyzující snahu Evropské unie o koordinaci politiky 
v  oblasti zdanění zisků společností a o vyloučení diskriminačních daňových režimů členských zemí. 
V této souvislosti se zabývá zejména tzv. Code of Conduct for business taxation a návrhem Evropské 
komise na odstranění současného modelu odděleného účetnictví při určování podkladů pro zdanění 
zisků nadnárodních společností operujících na území EU, a na vytvoření společné konsolidované 
daňové základny. 1 tab. Pozn. - Angl. res. - Lit. Rubrika: Fiscal policy in action 
 
Petr Gola 
Daně a ekonomika u našich sousedů 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 5, s. 20-25 
Nejdůležitější daně a podnikatelské prostředí v Polsku, SR, Rakousku a Německu.  - Lit. 
 
Pavel Nesnídal 
Daň z převodu nemovitostí 
Finanční management, 2007, roč. 4, č. 4, s. 46-47 
Příspěvek k diskuzi o zrušení daně z převodu nemovitostí v ČR (je nejméně výnosnou daní - roční 
náklady na správu převyšují výnosy). Pohled na daň z nabytí pozemků v Německu a Rakousku a 
zdanění převodu nemovitostí v USA.  
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Marcel Pitterling 
Daňová podpora penzijního připojištění se státním příspěvkem 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2007, roč. 15, č. 2, s. 19-21 
Přehled podmínek pro využití daňové podpory penzijního připojištění se státním příspěvkem v ČR. 
Stručně k ukončení smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Doplněno několika 
dotazy k danému tématu a jejich možným řešením.  
 
Pavel Běhounek 
Daňová reforma a daň z příjmů právnických osob 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2007, č. 10 
Reakce na dubnovou prezentaci tzv. daňové reformy pro období let 2008 až 2010, kde bylo zmíněno 
několik  změn  v oblasti  daní  z  příjmů  právnických  osob.  Podrobněji  k  otázce daňového zatížení, 
k problematice uznatelnosti nákladů, k testu nízké kapitalizace, k dodanění neuhrazených závazků atd. 
Tab. - K tématu viz další autorův příspěvek s názvem Daňové zatížení jednotlivých forem podnikání 
podle návrhu daňové reformy, Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 10, s. 35-37. 
Rubrika: 2 - Daň z příjmů, s. 1-7 
 
Stanislav Klazar, Barbora Slintáková, Slavomíra Svátková, Martin Zelený 
Dopad harmonizace sazeb DPH v ČR 
Acta oeconomica pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 45-57 
Příspěvek analyzuje dopad změn v sazbách DPH, ke kterým došlo v období před vstupem ČR do EU 
příp. k datu vstupu, na rozdělení daňového břemene mezi české domácnosti. V první části se popisuje 
postup kalkulace daňového břemene domácností před a po vstupu ČR do EU. Ve druhé části jsou 
prezentovány výsledky analýzy dopadu změn na domácnosti rozdělené podle jejich blahobytu, počtu 
dětí nebo sociálního statusu. Pro rozbor byla použita data za rok 2004. 4 tab., 4 grafy. Pozn. - Čes. a 
angl. res. - Lit. Rubrika: Statistické a matematické metody v ekonomii 
 
Václav Benda 
DPH v kultuře a sportu. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 11, s. 19-20 
K problematice uplatňování DPH v oblasti kultury a sportu. Vymezení daňových subjektů a jejich 
registrace. Doplněno příkladem.  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Manfred Orth 
Einkünfte von wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und Betrieben gewerblicher Art ohne 
Gewinnerzielungsabsicht 
Příjmy podniků s hospodářskou činností zaměřenou na zisk a podniků živnostenského typu bez 
úmyslu dosahovat zisku 
Finanz-Rundschau, 5. April 2007, Jg. 89, Heft 7, S. 326-334 
Autor upozorňuje na přetrvávající právní nejistotu a slabá místa v úpravě zdanění příjmů obecně 
prospěšných korporací provozujících hospodářské aktivity bez úmyslu dosahovat zisku. Problematiku 
sleduje z hlediska zachování daňové neutrality pro různé hospodářské subjekty a zaměřuje se na 
členění podle druhu dosahovaných příjmů.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Valentin Tic-Chiliment 
EU accession and the Romanian tax system 
Vstup do EU a rumunský daňový systém 
European taxation, 2007, vol. 47, no. 5, p. 249-253 
1. ledna 2007 se Rumunsko stalo členem EU. Článek zkoumá daňový systém země ve vztahu k acquis 
communautaire.  - Odkazy. 
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Sven Afhüppe 
Finanzministerium reformiert Steuerklassen 
Ministerstvo financí zreformuje daňové třídy 
Handelsblatt, 25./26./27./28.5.2007, Nr. 100, S. 4 
Evropská komise poukazuje u německého systému daňových tříd na daňovou nerovnost; Spolkové 
ministerstvo financí proto uvažuje o úpravě, která by umožnila rovnoměrněji rozprostřít daňové 
zatížení u platů manželů a stimulovala snahu vdaných žen zapojit se do trhu práce. Dle dosavadní 
praxe zdaňuje manžel svůj plat (většinou vyšší) ve výhodnější třídě 3, zatímco příjem manželky 
(většinou mnohem nižší) podléhá daňově neatraktivní třídě 5.  
 
Joachim Englisch 
Input VAT deduction by holding companies - German practice and Community law 
Odpočet DPH na vstupu holdingovými společnostmi - německá praxe a komunitní právo 
International VAT monitor, 2007, vol. 18, no. 3, p. 172-179 
Komunitní  režim  DPH  pro  holdingové  společnosti  je  stále kontroverzní otázkou. Jedním 
z hlavních   bodů   je   právo   holdingových  společností  odečítat  DPH  na  vstupu  u  zboží a  
služeb zakoupených  pro  jejich dceřiné   společnosti. V   článku    autor shrnuje  diskusi    probíhající 
v Německu a kriticky hodnotí nová soudní rozhodnutí týkající se pojetí "hospodářských aktivit" 
holdingových společností, a to z hlediska německé praxe i komunitního práva, jak je vykládá 
Evropský soudní dvůr.  Vysvětl. - Odkazy. 
 
A. M. Eskindarov 
Intellektual'naja sobstvennost': osobennosti nalogoobloženija v Rossii 
Duševní vlastnictví a zvláštnosti jeho zdanění v Rusku 
Finansy, 2007, no. 4, s. 69-72 
Sporné pojetí duševního vlastnictví a s tím související nedostatečná propracovanost systému jeho 
zdanění v Rusku; praxe zdaňování fyzických a právnických osob, uskutečňujících operace ke vzniku 
nebo předání práv na objekty duševního vlastnictví; mezery v současné daňové legislativě.  
 
Wilfried Schulte 
Ist die Erbschaftsteuer reformierbar? : die Problematik der Besteuerung der 
Unternehmensnachfolge 
Je možno daň dědickou reformovat? : problematika zdanění podnikového nástupnictví 
Finanz-Rundschau, 5. April 2007, Jg. 89, Heft 7, S. 309-326 
Autor vychází z aktuálního podnětu - rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze 7.11.2006 a návrhu 
zákona na usnadnění podnikového nástupnictví v Německu - a důkladně analyzuje účel a předmět 
daně dědické a vztah této daně k dani z příjmů. Po kritickém rozboru dochází k závěru, že nejlepším 
řešením by bylo daň dědickou zcela zrušit.  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Kristýna Šimáčková 
Jak se vyplatí neplatit 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 20, s. 68-69 
K podstatné změně některých ustanovení zákona o správě daní a poplatků. Mění se způsob výpočtu 
výše sankcí v případech, kdy daňový subjekt nezaplatil daň v den její splatnosti - a je tedy v prodlení. 
Daně splatné do konce roku 2006, daně splatné od roku 2007, změna pořadí úhrad, posečkání daně. 
Doplněno tab. s názvem Sankce za nedoplatky na daních. 
  
Konrad Handschuch, Christian Ramthun 
Kein Beruf 
Není to povolání 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 21, S. 32 
Platy poslanců německého Bundestagu; k otázce oprávněnosti nezdanitelných nákladových paušálů ve 
výši 44 640 eur ročně (čerpání se nijak nedokládá) z pohledu daňové rovnosti všech daňových 
poplatníků stanovené ústavou. K výši jednotlivých složek poslaneckého platu.  Problematice  
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zveřejňování  vedlejších  příjmů  poslanců  se  věnuje  krátký příspěvek v HB, 21.5.2007, Nr. 96, S. 4; 
návrhu vázat výši diet poslanců na všeobecný vývoj příjmů zaměstnanců se věnuje HB, 26.-28.5.2007, 
Nr. 100, S. 4. 
 
Claudia Wilhelmy 
Lösung für das Problem der verdeckten Gewinnausschüttung : Anreiz zur vGA nach derzeitig 
geltendem Recht, dem Konzept der Stiftung Marktwirtschaft und dem Entwurf eines 
Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 
Řešení pro problém skrytého rozdělení zisku : podněty ke skrytému rozdělení zisku podle 
současné  právní  úpravy,  podle  koncepce  Nadace  tržní  hospodářství  a  podle návrhu  zákona 
o reformě podnikového zdanění 2008 
Finanz-Rundschau, 20. Mai 2007, Jg. 89, Heft 10, S. 470-479 
V rámci diskusí o různých koncepcích reformy podnikového zdanění 2008 v Německu figuruje jako 
důležitý prvek neutralita právní formy. V této souvislosti panují obavy, aby se specifické problémy 
kapitálových společností nerozšířily i na osobní společnosti, případně podnikatele - jednotlivce. 
Autorka se v tomto kontextu zaměřuje na problematiku skrytého rozdělení zisku a zkoumá vybrané 
koncepce k reformě podnikového zdanění, příp. návrh zákona na reformu podnikového zdanění 2008, 
ve vztahu k současné právní úpravě řešení problému. 7 tab. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
[FR] 
 
Petr Gola 
Majetkové daně v EU 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2007, č. 11 
Nejprve   stručně   o   úloze   majetkových   daní,    dále  o  dani   silniční,  dani   dědické,   darovací a 
z  převodu  nemovitostí  a  o dani  z  nemovitostí. Následují příklady dalších majetkových daní v EU. 
1 tab. Rubrika: 11 - Daně ve vztahu k zahraničí, s. 1-7 
 
Ju. Čerevan' 
Nalogovyje mechanizmy stimulirovanija eksporta 
Daňové mechanismy stimulace vývozu 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 3, s. 137-142 
V článku se posuzují mezinárodně uplatňované mechanismy zaměřené na podporu vývozu domácích 
výrobců. Zvláštní pozornost je věnována analýze systému daňových úvěrů pro vývozce u DPH a 
vracení  DPH,  přičemž  jsou  navrženy  způsoby  jejich  zdokonalení.  Upozorňuje se na nutnost boje 
s podvody v oblasti vracení DPH a navrhují se některá opatření k jejich omezení.  - Angl. res. - 
Odkazy. 
 
Bert Losse 
Neuer Grabenkampf 
Nový zákopový boj 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 20, S. 38 
Krátce  k   problematice   snahy   obcí  o    zachování    daňového  privilegia   komunálních    podniků 
v Německu (od DPH jsou osvobozeny např. obecní čističky nebo obecní podnik zajišťující odvoz 
odpadu).  
 
Paul Quigley 
The new European VAT directive 
Nová evropská směrnice o DPH 
International VAT monitor, 2007, vol. 18, no. 3, p. 158-165 
Daňová legislativa EU se obtížně čte, chápe i vykládá. Ve snaze zlepšit stav věcí navrhla Evropská 
komise v r. 2004 přepracování Šesté směrnice. Nyní po zevrubné diskusi a řadě pozměňovacích 
návrhů přijala Evropská rada upravený návrh nové směrnice o DPH. Autor rozebírá   novou    směrnici  
a  zkoumá,  k   jakým  změnám  v  praxi  dochází,  pokud  vůbec k nějakým.  Vysvětl. - Odkazy. 
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Jiří Nesrovnal, Iveta Nesrovnalová 
Několik   zamyšlení  nad  novým  pokynem D-300 se zaměřením na zdaňování právnických osob. 
2. část 
Daňový expert, 2007, roč. 3, č. 2, s. 13-22 
K některým částem nového pokynu D-300 (se zaměřením na oblast daně z příjmu právnických osob). 
Výklad k § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů. Dále k implementaci směrnic EU, které se týkají 
společného zdanění mateřských a dceřiných společností. Na závěr stručně k některým dalším změnám 
v pokynu D-300 (odpisování hmotného majetku, odpisování dočasných staveb, technické zhodnocení, 
daňová ztráta apod.).  
 
Marcela Doležalová, Alena Kohoutková 
Novely zákona o správě daní a poplatků přijaté v roce 2006 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2007, roč. 15, č. 2, s. 22-31 
Ke  všem  osmi  zákonům,  kterými  byl  v  roce  2006  novelizován  zákon   č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, a ke změnám, které přinesly.  
 
Hana Straková 
Obchodní majetek z pohledu daně z přidané hodnoty. [Zač.] 
Účetnictví, 2007, č. 5, s. 16-23 
V úvodu vymezení pojmu obchodní majetek (obchodní majetek obecně, majetek vytvořený vlastní 
činností) a pojmu zboží. Následují odpovědi na otázky: kdy je zboží předmětem daně; ve kterých 
případech jsou dodání zboží a převod nemovitosti považovány za zdanitelná plnění; ve kterých 
případech není považováno  dodání  zboží  a  převod  nemovitosti za  zdanitelné  plnění; kdy se jedná 
o pořízení zboží z jiného členského státu; jak určit místo plnění; kdy nastává povinnost přiznat daň při 
dodání zboží a převodu nemovitosti.  
 
Václav Benda 
Obrat pro účely daně z přidané hodnoty 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 5, s. 23-26 
Vymezení pojmu obrat. Aplikace obratu dle zákona o DPH. Obrat u osob, které nevedou účetnictví, a 
u osob, které vedou účetnictví. Doplněno několika příklady. Tab. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
Overview of general turnover taxes and tax rates 
Přehled všeobecných daní z obratu a daňových sazeb 
International VAT monitor, 2007, vol. 18, no. 2, centr. sect. (green pages 1-10) 
Tabulka s přehledem obratových daní ve všech zemích světa platných k 1. lednu 2007. Uvádí se typ 
daně (DPH, daň z obratu, příp. jiný) a sazby (standardní, snížené, zvýšené, případně nulové u vývozu).  
 
Niklas Hoyer 
Das Papier bleibt 
Papír zůstává 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 20, S. 166-168 
(Německé) elektronické daňové přiznání Elster je sice praktické, přesto ale skrývá pro daňového  
poplatníka  určitá  rizika.  Graf.  -  Překlad  viz  Informace odborné knihovny MF č. 8/2007. 
 
B. Paus 
Pensionszusagen bei Personengesellschaften 
Příslib penze u osobních společností 
Finanz-Rundschau, 20. Mai 2007, Jg. 89, Heft 10, S. 463-469 
Autor zkoumá dopady rozhodnutí Spolkového finančního dvora ohledně zdanění příslibu důchodu pro 
společníka u osobních společností (BFH z 30.3.2006 - IV R 25/04). Jde o rozbor různých aspektů 
spojených s účetními a daňovými dopady ukládání prostředků na důchod společníka (dopadů na 
rozdělení zisku, na celkový zisk, na dodatečné korektury nesprávného rozdělení zisku, na vystoupení 
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tohoto společníka ze společnosti, na otázky spojené se změnou právní formy společnosti, zřeknutí se 
penzijního nároku aj.).  Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze [FR] 
 
Lenka Hrstková Dubšeková 
Podávání dodatečného daňového přiznání 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 5, s. 31-35 
Právní úprava, opravné daňové přiznání, poslední známá daňová povinnost, druhy dodatečného 
daňového přiznání, lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání, nepřípustnost dodatečného 
přiznání, vyplňování tiskopisů, změna záloh, sankce.  
 
Eva Sedláková 
Pořizování, provozování a vyřazování hmotného majetku z hlediska daně z příjmů. Část 1., 
Samostatné movité věci pořizované poplatníkem z vlastních prostředků, popř. z úvěru [Dokonč.] 
Finanční, daňový a účetní bulletin, 2007, roč. 15, č. 2, s. 14-18 
Výdaje spojené s provozováním samostatných věcí movitých, případně jejich souborů. Vyřazení, 
prodej a likvidace samostatných věcí movitých. Doplněno příklady.  - Dokončení stejnojmenného 
článku z č. 1/07. 
 
by Yannic Hulot 
Prevention and detection of VAT fraud: the EUROCANET project (European Carousel 
Network) 
Prevence a zjišťování podvodů s DPH: projekt EUROCANET (Evropská karuselová síť) 
Tax tribune, 2006, no. 2 (issue 23), p. 23-26 
Podrobná   informace   o   projektu    EUROCANET   (Evropská  karuselová   síť), který  byl zahájen 
v r. 2005 a jehož cílem je shromažďovat relevantní informace o strukturách zapojených do 
organizovaných podvodů s DPH. Grafy, diagr. 
 
Juha Kilponen, Jouko Vilmunen 
Revenue neutral shifts in the tax structure: experiments with a dynamic general equilibrium 
model 
Příjmově neutrální posuny v daňové struktuře: pokusy s dynamickým modelem všeobecné 
rovnováhy 
Bank of Finland - Bulletin, 2007, no. 1, p. 81-89 
Příspěvek představuje některé způsoby odhadu dopadu posunu v daňové struktuře (ze zdanění práce na 
zdanění spotřeby) na výkonnost finské ekonomiky. Základním nástrojem analýzy je dynamický model 
všeobecné rovnováhy vypracovaný Finskou národní bankou. 3 tab., vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Karl Niehues 
Rückstellungen für leer stehende Mieträume 
Rezervy na neobsazené nájemní prostory 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 20, S. 1107-1108 
Oprávněnost/možnost  tvorby rezerv  na  náklady  spojené  s  nepronajatými  nebytovými  prostorami 
v Německu dle zákona o dani z příjmů.  Pozn. 
 
Milena Zůnová 
Řetězové obchody 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 5, s. 57-60 
K problematice tzv. řetězových obchodů (resp. obchodů v řadě) v rámci EU. Tyto obchody jsou často 
sjednány takovým způsobem, který vede u jednoho nebo i více účastníků obchodu k povinnosti 
registrace k DPH v jiném členském státě. Uplatnění DPH u intrakomunitárních plnění, vznik 
registrační povinnosti, jak zabránit registraci. Podrobně k judikátu ESD ve věci EMAG Handel Eder 
OHG  z  dubna 2006,  který je  pro  problematiku  řetězových obchodů klíčový. Doplněno příkladem. 
1 schéma. 
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Olaf Siegmund 
Soll ein Unternehmer selbst erstellte Gebäude dem Betriebs-/Unternehmensvermögen oder dem 
Privatvermögen zuordnen? 
Má podnikatel budovu, kterou sám postavil, přiřazovat pod podnikový nebo pod soukromý 
majetek? 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 21, S. 1149-1154 
Pohled  na  daňový   režim  vázaný  na  budovu   postavenou   podnikatelem  na  vlastním   pozemku, 
k právním  zásadám  při  rozhodování  o  zařazení budovy pod soukromý nebo podnikový majetek - tj. 
z hlediska účelu využití i jednotlivých částí budovy (vlastní/cizí bydlení, využití vlastním/cizím 
podnikem),  modelové  varianty  z pohledu  výhod/nevýhod  daně  z  výnosu a obratové daně. 2 grafy, 
2 tab., vzorce. Pozn. 
 
Hermann-Josef Tehler 
"Steuerfreiheit" nach § 4 Nr. 14 UStG trotz Bestandskraft der Umsatzsteuerfestsetzung 
"Daňová svoboda"  podle  § 4 č. 14 zákona  o  dani  z obratu navzdory účinnosti ustanovení 
daně z obratu 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. Mai 2007, Jg. 56, Heft 9, S. 321-327 
Autor upozorňuje na množící se případy řízení o dani z obratu požadující zrušení účinnosti stanovené  
daně  z     obratu  (zejména  pokud  právní  pojetí  z  dřívější  doby  je  v    rozporu s pozdějšími 
rozhodnutími, např. Evropského soudního dvora nebo Spolkového ústavního dvora). V této souvislosti 
vysvětluje právní problematiku této nové orientace při aplikaci § 4 č. 14 zákona o dani z obratu.  Pozn. 
- Něm. res. - Lit. 
 
Hikaru Ogawa 
Strategic taxation on mobile capital with spillover externality 
Strategické zdanění mobilního kapitálu s dodatečným vnějším efektem 
FinanzArchiv, 2007, vol. 63, no. 1, p. 33-45 
Zahrnutím dodatečného vedlejšího efektu (dopadů výhod veřejných statků) do rámce modelu 
strategické daňové konkurence využívajícího rozdílů ve zvolených strategických proměnných (např. 
mobility pracovních sil), autor hledá rovnovážné daňové schéma jak pro vývoz, tak i pro dovoz 
kapitálu. 1 graf, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Robert F. van Brederode 
Tax holidays: relief or gimmick? 
Daňové prázdniny: úleva nebo trik? 
International VAT monitor, 2007, vol. 18, no. 3, p. 180-181 
V posledním čtvrtstoletí se po USA rychle rozšířil fenomén daňových prázdnin. Autor podává 
stručnou informaci o rozsahu a příčinách daňových prázdnin v případě daně z prodeje, odhaduje, zda 
naplnily očekávání, a také hodnotí tento typ daňové úlevy z hlediska daňové politiky.  Vysvětl. - 
Odkazy. 
 
Vanessa Houlder 
Tax loopholes leave private equity investors to clean up 
Mezery v daňových zákonech nechávají investory private equity vydělat 
Financial Times, 11.6.2007, no. 36405, p. 7 
Na pozadí nečekaných důsledků daňových úlev pro britské firmy v oboru private equity se rozebírá 
širší problém s daňovou politikou v Británii, ale i v dalších vyspělých zemích. Často dochází  k  tomu,  
že  daňové  pobídky  podnikatelů  v  rozvíjejícím  se oboru jsou využívány k  účelu,  který  nebyl  
zamýšlen.  Reforma daně z kapitálových zisků, provedená ministrem G. Brownem, stála ministerstvo 
financí víc, než se očekávalo, ale nikdo neví, o kolik by se zvýšily výnosy z daně při případném 
zpřísnění pravidel.  
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Michal Roháček 
Transfer pricing in the Czech Republic 
Tvorba převodních cen v České republice 
Tax tribune, 2006, no. 2 (issue 23), p. 66-67 
Stručná  informace  k legislativním  a  správním  opatřením ohledně zdanění nadnárodních společností 
v ČR. Uplatňování  mezinárodních  standardů  při  tvorbě  převodních  cen.  Pokyny MF ČR č. D-258 
z r. 2004, D-292 a D-293 z r. 2006.  
 
Donata Riedel 
Union und SPD akzeptieren Sorgen der Wirtschaft bei Firmensteuern 
Svaz CDU/CSU i SPD akceptují obavy hospodářství z podnikových daní 
Handelsblatt, 15.5.2007, Nr. 93, S. 4 
Reforma podnikových daní v Německu zohlední připomínky podniků k zamýšleným úpravám, 
hlavním ústupkem by měla být úleva u tzv. úrokového omezení (účelem je zamezit přenosu zisku do 
zahraničí). Nové sazby daní platné od roku 2008 pro jednotlivé právní formy podniků. Graf 
znázorňuje rozsah výpadku daňových příjmů z titulu nových daňových sazeb (29 mld. eur) a položky 
finanční kompenzace (např. zrušení degresivních odpisů, snížení horní hranice drobného 
hospodářského majetku, modifikované úrokové omezení atd.).  
 
Wolfgang Kessler, Rudi Märkle, Klaus Offerhaus 
Unsicherheiten und Unklarheiten bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
Pochybnosti a nejasnosti týkající se daně dědické a darovací 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 21, S. 1155-1158 
Právo daně dědické a darovací v Německu bylo sice prohlášeno za protiústavní, Spolkový ústavní 
soud však současně "povolil" jeho prozatímní aplikaci do 31.12.2008. Příspěvek se zabývá možným 
řešením četných otázek týkajících se vytváření nové podoby práva daně dědické a darovací, jak je 
navrhují odborníci auditorské společnosti Ernst&Young AG (právní situace v případě nečinnosti 
zákonodárce či předčasně vypracovaného nového zákona, sazby, usnadnění podnikového následnictví 
atd.).  Pozn. 
 
Norbert Herzig, Uwe Lochmann 
Unternehmensteuerreform 2008 : Wirkung des neuen Systems zur Entlastung gewerblicher 
Personenunternehmen von der Gewerbesteuer 
Reforma podnikových daní od roku 2008 : dopad nového systému ke snížení zátěže 
živnostenskou daní u osobních živnostenských podniků 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 19, S. 1037-1044 
Reforma  podnikových    daní  v    Německu.  Pohled na novou úpravu z hlediska úlevy u živnostenské 
daně; porovnání dosavadního systému úlevy a systému úlevy plánovaného od roku 2008. Tarifní 
zatížení osobních podniků od roku 2008 a význam živnostenské daně. Srovnání plánovaného systému 
úlev se stávajícím právem. 11 grafů. Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatnění DPH u pozemků 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 10, s. 21-25 
Nájem pozemků, finanční pronájem pozemků, převod pozemků a místo plnění při převodu pozemku a 
při poskytnutí služby vztahující se k pozemku (dle zákona o dani z přidané hodnoty).  Rubrika: Daně, 
dávky, poplatky 
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Michael Vellen 
Übersicht über den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auf arbeitsintensive Dienstleistungen in 
anderen Mitgliedstaaten 
Přehled  o  snížených  sazbách daně z přidané hodnoty u služeb s vysokým podílem lidské práce 
v ostatních členských zemích EU 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. Mai 2007, Jg. 56, Heft 10, S. 365-368 
Příspěvek podává přehled členských zemí EU, které se zapojily do původně časově přísně omezeného 
experimentu v rámci EU - možnosti aplikovat na určité služby s vysokým podílem práce sníženou 
sazbu daně z obratu (směrnice Rady 1999/85/EU z 22.10.1999). Uvádí právní zdůvodnění tohoto 
opatření, vymezení služeb a posuzování lhůt, příp. jejich prodlužování. Do akce je zapojena i ČR, 
stanovená lhůta je od 1.1.2006 do 31.12.2010. 1 schéma. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Aufsätze 
[FR] 
 
Danuše Nerudová 
Vazba mezi daní z příjmů právnických osob a účetnictvím v České republice 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 5, s. 3-9 
K otázce  institucionálního  vztahu  mezi  daní  z  příjmů  právnických osob   a   účetnictvím,  která je 
v současnosti velmi aktuální a rozděluje odborníky na dvě skupiny - zastánce sjednocení systémů a 
zastánce oddělení obou systémů. Argumenty stoupenců obou táborů. Měření vazby mezi daní z příjmů 
právnických osob a finančním výkaznictvím ve vyspělých zemích. Měření vazby mezi systémem daně 
z příjmů právnických osob a účetnictvím v České republice. Mezinárodní definice zdanitelného 
příjmu. 5 tab. 
 
Dana Trezziová ... [et al.] ; [debatu vedli] Světlana Rysková, Julie Hrstková, František Mašek 
Vlk se nenažere, koza přijde o nohu 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 21, s. 38-40 
Beseda u kulatého stolu s náměstkyní ministra financí a dalšími ekonomy a odborníky na daňovou 
problematiku o chystaných daňových opatřeních. Ze závěrů vyplývá, že daňová opatření vlády jdou 
správným směrem, ale nepřinášejí zásadní koncepční změny, takže není možné hovořit o reformě. 
Podrobněji k zavedení rovné daně, k očekávaným úsporám, ke způsobu zdanění podkapitalizace apod. 
Fot. 
 
R. Saakjan, I. Trunin 
Vozmeščenije naloga na dobavlennuju stoimost' pri primenenii nulevoj nalogovoj stavki 
Vracení daně z přidané hodnoty při uplatnění nulové daňové sazby 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 3, s. 120-136 
Všeobecné otázky vracení DPH; hlavní tendence v úhradě daně z přidané hodnoty z rozpočtu v Rusku; 
praxe vracení DPH v zahraničí; možné varianty zdokonalování daňové legislativy týkající se vracení 
DPH při uplatnění nulové sazby. 3 tab., 2 grafy. - Angl. res. - Odkazy. 
 
Martin Děrgel 
Významné příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob. [1.] 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 10, s. 1-6 
V této části výkladu se autor mj. zabývá příjmy z ekologických zdrojů, podílem na zisku tichého 
společníka a hypotečními zástavními listy (z hlediska osvobození od daně z příjmů právnických osob). 
Doplněno příkladem. Tab. Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
 
Martin Děrgel 
Významné příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 11, s. 9-13 
Dokončení pohledu na firemní významné příjmy osvobozené od daně z příjmů právnických osob 
(např. příjmy z dividend a jiných podílů na zisku, příjmy mateřské společnosti ze snížení základního 
kapitálu ze zisku aj.).  Rubrika: Daně, dávky, poplatky 
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Dana Trezziová 
Zdaněná energie 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 21, s. 66-68 
Hlavní cíle ekologické daňové reformy v ČR. Podrobně o třech etapách její realizace.  - Součástí čl. 
jsou dva vložené přísp. - Návrh Ministerstva financí na zdanění zemního plynu, pevných paliv a 
elektřiny a Pravidla pro osvobození a vracení. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 7-8/2007  
Ukončení podnikání FO a daň z příjmů. Vyřazení nemovitosti a daň z příjmů. Autorské honoráře - 
zdanění v praxi. Dary v podnikání a daň z příjmů. Věcná břemena z daňového a účetního hlediska. 
Rezervy na opravu hmotného majetku. Společné zdanění manželů po novele zákona. Sankce za 
nesplnění peněžitých povinností daňového subjektu. Otázky z praxe k dani z příjmů (cenné papíry, 
omyl v účetnictví, náklad ručitele atd.). Směna zásob a DPH. Poskytnutí pracovní síly. Bytová 
výstavba z hlediska DPH. Vracení DPH osobám registrovaným k dani v EU. Služby podléhající 
snížené sazbě daně z přidané hodnoty. Daňové doklady při pořízení zboží z EU.  
 
 
Daňové a účetní poradenství 
 
č. 21-22/2007  
Dovolená. Osobní překážky v práci. Stanovení lhůt v daňovém řízení. Komplikace při sledování 
pracovišť. Pohled do Černé kroniky, aneb z příběhů kontrolních.  
 
č. 23-24/2007  
Účetní závěrka za loňský rok. K registračním pokladnám. Pohled do Černé kroniky aneb  z příběhů 
kontrolních. Kabát na věšáku (ručení zaměstnavatele za svršky a osobní věci nošené obvykle 
zaměstnancem do zaměstnání). 
 
č. 25-26/2007  
Paušální výdaje a obchodní majetek. Souhrnná hlášení při dodávkách do ciziny. Příklady podání 
v daňovém řízení. Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a daně.  
 
 
Daňový TIP 
 
č. 14/2007  
Přijaté a poskytnuté zálohy v daňové evidenci. Případy technického zhodnocení a jejich daňové řešení 
(3. část). DPH v případě firmy vystavující na veletrhu v Německu. Uskutečnění zdanitelného plnění a 
povinnost přiznat daň v případě zřízení věcného břemene. Licenční poplatky za používání účetního 
softwaru. Je možné podle nového ZP vyplácet kapesné? Daně - převod nemovitosti na manželku nebo 
syna. Zaměstnanci společnosti zřízené obcí - plat vs. mzda. Manažerská smlouva - odstupné.  
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Ekonomické vědy. Ekonomie 

Toshiki Tamai 
Fiscal policy and adjustment costs of private investment in an endogenous growth model with 
public capital 
Fiskální politika a náklady na soukromé investice v endogenním modelu růstu s veřejným 
kapitálem 
FinanzArchiv, December 2006, vol. 62, no. 4, p. 455-470 
Příspěvek představuje endogenní růstový model s veřejným kapitálem a zkoumá efekty fiskální 
politiky financované z daní na hospodářský růst a blahobyt. Do modelu je začleněno investiční 
rozhodování firem v konkurenčním prostředí při zvažování nákladů na soukromé investice. 2 grafy, 
vzorce, příloha. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Vladimír Gonda 
Milton Friedman a jeho prínos do ekonomickej vedy 
Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 3, s. 250-266 
O životě a díle významného ekonoma, nositele Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1976. Milníky 
biografie, přínos M. Friedmana k rozvoji ekonomické vědy (oblast metodologie ekonomické analýzy, 
oblast čisté ekonomie, oblast hospodářské politiky apod.). 1 schéma. - Angl. abstrakt - 42 lit. 
 
Bernard M.S. van Praag 
Perspectives from the happiness literature and the role of new instruments for policy analysis 
Koncepce teorie štěstí a role nových nástrojů pro analýzu hospodářské politiky 
CESifo Economic studies, March 2007, vol. 53, no. 1, p. 42-68 
Autor   upozorňuje,   že   teorie   štěstí,   kterou   ekonomická   věda   dlouhou   dobu   ignorovala,  se 
v 21. století dostává do popředí zájmu seriózního ekonomického výzkumu. Představuje současnou 
úroveň  bádání v oblasti ekonomiky štěstí a zvažuje praktickou upotřebitelnost teoretických poznatků 
v systému běžných individuálních hodnot. Pokouší se též o vytvoření koncepce, umožňující 
kvantifikovat  primární  preference  a  hodnoty  a  zabudovat je do rozhodování hospodářské politiky. 
2 tab., 1 graf, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
A. Libman 
Sovremennaja ekonomičeskaja teorija: osnovnyje tendencii 
Současná ekonomická teorie: hlavní tendence 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 3, s. 36-54 
Příspěvek přináší přehled hlavních oblastí teoretického a empirického výzkumu v ekonomii a 
společenských vědách. Předkládá dvě klasifikace ekonomických výzkumů podle metodologie a 
struktury vědeckého společenství. Rovněž rozebírá hlavní směry vývoje ekonomie "hlavního proudu" 
a empirické a experimentální zvraty v moderní ekonomické vědě. Graf. Vysvětl. - Angl. res. - Odkazy. 
 
Martin Wolf 
Why progressive taxation is not the route to happiness 
Proč progresivní zdanění není cestou ke štěstí 
Financial Times, 6.6.2007, no. 36401, p. 13 
Úvaha o nové módní "vědě" o štěstí, která podle autora však v žádném případě nepotvrzuje 
nadřazenost skandinávského modelu nad anglosaským liberalismem. Naopak prosperující liberální 
demokracie  mají  tendenci  být  šťastnější  než  jiné  společnosti. Autor ve svém příspěvku polemizuje 
s názory profesora Richarda Layarda, který se ekonomií štěstí zabývá, a to včetně názoru na nutnost 
progresivního zdanění. Grafy. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Gillian Tett and Kerin Hope 
Bearing gifts : investment banks risk reputation in Europe's murkier markets 
Přinášení darů : investiční banky riskují svou pověst na méně transparentních evropských 
trzích 
Financial Times, 1.6.2007, no. 36397, p. 9 
Na pozadí skandálu spojeného s prodejem dluhopisů, který americká banka JPMorgan zorganizovala 
pro řeckou vládu, se rozebírají rizika obchodování se složitými finančními produkty na málo 
sofistikovaných trzích. Diagr. 
 
Tilman Hoppe, Dirk Riedel 
Der Begriff "weiche Kosten" in der Prospekthaftung 
K pojmu "měkké náklady" v ručení za prospekt 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 20, S. 1125-1128 
Transparentní  vykazování  "měkkých"  nákladů  v  prospektu,  k definici "měkkých" nákladů. Úvahy 
o rozlišení "měkkých" a "tvrdých" nákladů. "Měkké" náklady v jurisdikci.  Pozn. 
 
Vojtěch Lukáš ; [rozhovor připravila] Světlana Rysková 
Bez státu se neudrží? 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 24, s. 72-73 
Rozhovor s předsedou Asociace stavebních spořitelen ČR o dalším vývoji stavebního spoření, 
zejména o problematice státní podpory a daňových úlev. Okrajově ke změnám, o kterých uvažuje 
Ministerstvo financí.  
 
Nicole Bastian, Rolf Benders 
Bund will Hedge-Fonds regulieren 
Německo chce regulovat hedžové fondy 
Handelsblatt, 9.5.2007, Nr. 89, S. 21 
Návrhy  připravovaných  zákonů  v  Německu,  které  by  měly  zamezit  rizikům  především v oblasti 
hedžových fondů, konkrétní plánované úpravy (např. pouze jmenovitá registrace do akciového 
rejstříku by umožňovala výkon hlasovacího a dividendového práva). Podle vzoru USA má být 
zavedena  zveřejňovací  povinnost  v   případě  překročení   určité  hranice  podílu;  uvažuje  se    také 
o zpřísnění úpravy proti tzv. "acting in concert" (smluveným aktivitám většího počtu investorů).  
 
Buy, buy, buy : financial exchanges 
Kupte, kupte, kupte : finanční burzy 
The Economist, May 26th 2007, vol. 383, no. 8530, p. 75-77 
Expanze kapitálových trhů a s tím spojený rozmach finančních burz; fúze, akvizice; dohled a regulace;  
konkurence  elektronických  trhů;  boj  o  vedoucí  postavení  ve  světě;  soupeření o obchody s Asií aj. 
Graf, diagr. Viz i článek na s. 12-13 pod názvem Making the future: financial exchanges. Rubrika: 
Briefing 
 
Bas Jacobs, Sweder J.G. van Wijnbergen 
Capital-market failure, adverse selection, and equity financing of higher education 
Selhání kapitálového trhu, nepříznivá volba a kapitálové financování vyššího vzdělání 
FinanzArchiv, 2007, vol. 63, no. 1, p. 1-32 
Autoři aplikují teorii selhání kapitálového trhu na analýzu optimálního financování vyššího vzdělání, 
které je spojeno s určitými riziky. Představují použitý model umožňující rozbor vlivu nedokonalého 
kapitálového trhu a rizik na rozhodování o investování do vzdělání. Dále zvažují optimální a 
suboptimální způsoby financování vzdělání, dopady subjektivních rizik na zjištěné výsledky aj. 2 tab., 
5 grafů, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
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Closing the valve : monetary policy 
Uzavírání ventilu : měnová politika 
The Economist, June 16th 2007, vol. 383, no. 8533, p. 74 
Stručná informace o vývoji úrokových sazeb v různých zemích světa, obavách z inflace, vlivu 
globalizace. Graf. Rubrika: Finance and economics 
 
Petr Kučera 
Češi přicházejí úvěrovým registrům na chuť 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 4, s. 20-22 
Ke  klasifikaci  úvěrových  registrů  Světovou  bankou, k situaci v oblasti úvěrových registrů ve světě 
a v České republice a k zájmu o úvěrové informace u nás. Doplněno typologií úvěrových registrů 
podle  Světové  banky  a  výsledky průzkumu agentury IBRS, který se týkal informovanosti lidí v ČR 
o úvěrových registrech. 4 grafy, 1 tab. 
 
Gill Plimmer ... [et al.] 
Financial training 
Vzdělávání ve finančním sektoru 
Financial Times, 18.6.2007, no. 36411, sep. sect. (6 p.) 
Výrazný nárůst poptávky po finančně vzdělaných profesionálech, programy finančního vzdělávání - 
autorizovaný finanční analytik (CFA). Tab. Rubrika: Special report [FT] 
 
Marvin Goodfriend, Eswar Prasad 
A framework for independent monetary policy in China 
Rámec pro nezávislou měnovou politiku v Číně 
CESifo Economic studies, March 2007, vol. 53, no. 1, p. 2-41 
Příspěvek rozebírá problematiku nezávislé měnové politiky v Číně. Soustřeďuje se přitom zejména na 
koncepční otázky spojené s cílováním inflace jako nominální kotvy nezávislé měnové politiky, na 
operační nezávislost čínské národní banky spolu s formálním strategickým vedením vlády a na 
minimální balíček reforem finančního sektoru. 8 grafů, příloha. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Ernest Gnan, Maria Teresa Valderrama 
Globalisierung, Inflation und Geldpolitik 
Globalizace, inflace a peněžní politika 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 4, S. 38-58 
Studie analyzuje dopady globalizace na inflaci a peněžní politiku eurozóny. Zkoumá, jakými způsoby 
globalizace ovlivňuje schopnost inflace rychle a adekvátně reagovat na výkyvy hospodářského  cyklu.  
Pomocí  empirických  průzkumů  dále  ověřuje, zda globalizace tlumí v eurozóně inflační tlaky a zda 
je výše inflace v rostoucí míře ovlivňována globálními, nikoli domácími faktory. 5 grafů. Pozn. - Něm. 
res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Tony Tassell ... [et al.] 
Hedge funds 
Zajištěné fondy 
Financial Times, 18.6.2007, no. 36411, sep. sect. (8 p.) 
Rekordní rozmach zajištěných fondů díky příznivému prostředí; rizikové řízení; strategie, 
diverzifikace, konsolidace, financování aj.  Rubrika: Special report [FT] 
 
By James Mackintosh 
Hedge funds to reject call for code of conduct 
Zajištěné fondy odmítají výzvy k přijetí kodexu chování 
Financial Times, 22.5.2007, no. 36388, p. 3 
Více než rok probíhá bitva o to, jak nejlépe regulovat zajištěné fondy. Nejvíce iniciativy vyvíjí 
Německo, které volá po tvrdší kontrole a větší transparentnosti. USA a Británie jsou však proti a 
ministři financí G8 odložili rozhodnutí na příští rok. Samotné zajištěné fondy vydávají aktualizovanou 
směrnici nejlepších postupů, ale snahy o dobrovolné vydání kodexu chování odmítají.  

 18



 Informace odborné knihovny MF                                                    Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

Tomáš Skřivánek 
Hledá se miliarda : garanční fond 
Euro, 2007, č. 24, s. 60-61 
Autor upozorňuje, že Garanční fond obchodníků s cennými papíry opakovaně žádá o finanční 
výpomoc státu, a to z důvodu nedostatku peněz na výplatu náhrad zákazníkům zkrachovalých 
obchodníků s cennými papíry. Tato garanční instituce založená v roce 2001 měla získávat prostředky  
z příspěvků  účastníků  kapitálového  trhu.  Po  šesti  letech  získal Garanční fond z těchto příspěvků 
jen deset procent částky, kterou by měl vyplatit, a odškodnění klientů zřejmě zaplatí stát. 1 tab. 
Rubrika: Události : kapitálový trh 
 
František Mašek 
Hrozba, nebo mýtus? 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 23, s. 72-73 
Jak ovlivňují carry trades v jenech situaci na akciových a jiných trzích. Výše úrokových sazeb, 
podstata carry trades, názory odborníků na problém carry trades, pohled Mezinárodního měnového 
fondu, význam koruny pro středoevropské carry trades.  
 
Jürgen Stark 
Inflationsmessung muss vollständig harmonisiert werden 
Měření inflace musí být plně harmonizováno 
Auszüge aus Presseartikeln, 18. April 2007, Nr. 17, S. 5-6 
V souvislosti se zajišťováním cenové stability v eurozóně se autor zabývá významným nástrojem, 
který umožňuje přehledně kvantifikovat tento cíl - harmonizovaným indexem spotřebitelských cen. 
Uvádí přednosti tohoto indexu pro posuzování vývoje cenové stability a dotýká se nezbytnosti jeho 
dalšího rozvíjení, příp. možností dalších alternativních nástrojů pro orientaci peněžní politiky.  - 
Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt am Main, ze 17. dubna 2007. 
 
Roula Khalaf ... [et al.] 
Islamic finance 
Islámské finance 
Financial Times, 23.5.2007, no. 36389, sep. sect. (5 p.) 
Přehled věnovaný nečekanému rozmachu islámského peněžního systému se zaměřuje na otázky 
dohledu a regulace, inovací, pojišťovnictví, investičního bankovnictví aj.  Rubrika: Special report [FT] 
 
by Dick Blommesteijn 
Jigsaw puzzles in the polder 
Holandské skládačky 
Tax tribune, 2006, no. 2 (issue 23), p. 5-7 
Poldry jsou pobřežní plochy v Nizozemsku, chráněné hrázemi před mořem, a stejným slovem je 
označována i nizozemská schopnost konsenzuálního rozhodování. Byla využita i v období po zjištění 
velkého podvodu ve finančním sektoru v r. 1998, kdy se různé holandské úřady dohodly  na  užší  
spolupráci  a  vzniku  Střediska  finančních  expertíz,  jehož cílem je přispět k bezúhonnosti finančního 
sektoru. V článku se rozebírají problémy, které dosavadní krátké působení střediska provázely.  
 
Leveraged-Buyout-Transaktionen: die Rolle von Finanzintermediären und Aspekte der 
Finanzstabilität 
Leveraged buyouts: the role of financial intermediaries and aspects of financial stability 
Transakce spekulačního vykupování: role finančních zprostředkovatelů a aspekty finanční 
stability 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, April 2007, Jg. 59, Nr. 4, S. 15-28 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, April 2007, Vol. 59, No. 4, p. 15-27 
Vzhledem k silnému nárůstu podnikových převzetí financovaných převážně cizím kapitálem za účasti 
finančních investorů (leveraged buyouts - LBO) upozorňuje příspěvek na nárůst rizik u německých 
bank, které se takovýchto transakcí účastní. V této souvislosti se zabývá i netransparentností 
konečného  rozdělení  rizik  a  dalšími  faktory  snižujícími  potenciální  výnosy  u  těchto  úvěrů.  
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Tab.,  7  grafů.  Pozn. - Něm.  a  angl.  res. - Lit. –  Příspěvek  je   dostupný v německé a anglické 
verzi časopisu. 
 
Fabio Rumler 
Die Neu-Keynesianische Phillips-Kurve für Österreich - eine Erweiterung für die offene 
Volkswirtschaft 
Novokeynesiánská Phillipsova křivka pro Rakousko - rozšíření pro otevřenou ekonomiku 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 4, S. 59-76 
Autor vychází z novokeynesiánské formulace Phillipsovy křivky jakožto nejužívanějšího modelu 
zkoumání  dynamiky  inflace  v moderní  makroekonomii  a  aplikuje  ji  na rakouská data. Vzhledem 
k tomu, že Rakousko je otevřená ekonomika a uvedený teoretický model byl původně formulován pro 
uzavřenou ekonomiku, rozšiřuje jej o aspekty otevřené ekonomiky a uvádí výsledky pro různé 
specifikace modelu. 3 tab., 2 grafy, vzorce. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Analysen 
 
Holger Erchinger, Winfried Melcher 
Neuregelung der SEC zur Beendigung der Registrierung von Wertpapieren an US-Börsen für 
Foreign Private Issuers 
Nová úprava amerického burzovního dozoru k ukončení registrace cenných papírů pro 
soukromé zahraniční emitenty na amerických burzách 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 20, S. 1123-1125 
Securities Exchange Act; změna prováděcích předpisů, které v USA upravují podmínky ukončení  
registrace  cenných  papírů  soukromých  zahraničních  emitentů.  Porovnání staré (z roku 1934) a 
nové úpravy. 2 schémata. Pozn. 
 
Jana Vavřínková 
Pochybný boj proti úžere 
Trend, 2007, č. 22, s. 16-17 
Ke snaze zamezit lichvářským úrokům u spotřebitelských úvěrů v SR nastavením cenového stropu.  
 
Radomíra Papoušková 
Pozitivní směr zadlužování : podmínky pro hypoteční trh zůstanou i letos příznivé 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 5, s. 8-10 
V úvodu údaje o poskytnutých nových hypotékách v ČR v roce 2006, dále o stále silné potřebě nového 
bydlení, o příznivé makroekonomické situaci, o řadě nových produktů a snazší dostupnosti 
hypotečního úvěru, o sbližování ČR s EU v oblasti hypotečních úvěrů apod. Doplněno  přehledem  
trhu  hypoték  na  bydlení   v EU   v  roce  2006  a  vlož.   boxem s   názvem  Hypoteční  světové   
speciality. 1 tab., 1 vlož. box. - K tématu  viz   též   rozhovor s   Janem Sadilem, předsedou  
představenstva  a   generálním   ředitelem   Hypoteční   banky, s názvem Vždycky vám někdo šlape na 
paty" na s. 11 téhož čísla čas. 
 
Henry Tricks 
Risk and reward : a special report on international banking 
Riziko a odměna : zvláštní zpráva o mezinárodním bankovnictví 
The Economist, May 19th 2007, vol. 383, no. 8529, centr. sect. (28 p.) 
Podrobná zpráva o bankovním sektoru - rozmach investičního bankovnictví, inovace, stále 
sofistikovanější nástroje, vliv soutěže, snaha zajistit finanční stabilitu pomocí regulace, možná rizika. 
Grafy, diagr. Viz i článek stejného názvu na s. 13-14. Rubrika: Special report [Ec] 
 
S.B. Pachomov 
Rynok "islamskich obligacij" : problemy i perspektivy 
Trh "islámských dluhopisů" : problémy a perspektivy 
Finansy, 2007, no. 4, s. 62-65 
Zvláštnosti dluhových vztahů podle islámského práva šaríja; rozvoj fenoménu "islámského 
financování" v islámských zemích Blízkého, Středního i Dálného východu; trh "islámských obligací" - 
podrobné informace.  
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Julie Hrstková 
Slovinsko: euro v roce jedna : společná evropská měna 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 22, s. 68-70 
Ke zkušenostem Slovinska se zavedením společné evropské měny tzv. velkým třeskem. Autorka se ale 
domnívá, že ne všechny země by mohly použít stejný "recept" na zavedení eura. Kladně hodnotí 
výbornou komunikační strategii (vláda a centrální banka) a informační kampaň určenou obyvatelstvu. 
Problematika tzv. vnímané inflace. 1 vlož. box. - Součástí čl. je vložený box s názvem Slovinsko a 
euro: technické detaily. 
 
Jitka Pantůčková 
Slovinsku se zavedení eura "velkým třeskem" povedlo! 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 4, s. 18-19 
K úspěšnému zavedení eura ve Slovinsku, které bylo výsledkem spolupráce ministerstva financí, 
centrální banky a bankovní asociace. Obecné principy projektu zavedení eura, hlavní cíle bankovních 
projektů (např. úprava bankovních produktů, výměna hotovosti, úprava kanálů přímého bankovnictví), 
úkoly v oblasti platebního styku (ve Slovinsku funguje několik clearingových systémů). Poučení pro 
ČR. Doplněno časovým harmonogramem přechodu na euro ve Slovinsku. Tab. 
 
Michael Mackenzie and John Authers 
Surrender signal? : a fright in the bond markets may end the cheap funds era 
Signál kapitulace? : zděšení na trzích dluhopisů může ukončit éru levného financování 
Financial Times, 18.6.2007, no. 36411, p. 7 
Analýza červnového vývoje na amerických trzích dluhopisů - pokles cen dluhopisů, nárůst výnosů. 
Důsledky pro oceňování různých typů rizik. Otázka konce éry levných peněz a nízké volatility. Grafy. 
 
John Willman ... [et al.] 
Sustainable banking 
Banky pro udržitelný rozvoj 
Financial Times, 7.6.2007, no. 36402, sep. sect. (6 p.) 
Jak vyplývá z výzkumu Mezinárodní finanční korporace (IFC), většina finančních institucí vidí 
pozitivní dopad ze zařazení sociálních a ekologických otázek do svého podnikání. Jednotlivé články 
přílohy informují o diferenciaci bank vytvářením udržitelných finančních produktů, upozorňují na 
význam etického přístupu k projektovým financím a sociálně odpovědných investic aj.  Rubrika: 
Special report [FT] 
 
Zdeněk Tůma … [et al.]  
TOP finance : [ročenka] přehled finančního a kapitálového trhu v ČR 2006 
TOP finance : the Czech financial and capital market yearbook (2006) 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 5, příl. (56 s.) 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 21, příl. (56 s.) 
Přehled    stavu  a   vývoje    finančního  sektoru  v    ČR.  Podrobněji    k    situaci   v    bankovnictví, 
v pojišťovnictví, na finančním trhu, v oblasti hypoték, leasingu, faktoringu a auditu. Zvláštní 
pozornost je věnována integraci dohledu nad finančním trhem. Do tohoto speciálu přispěli významní 
představitelé jednotlivých finančních sektorů. Doplněno různými seznamy, např. bank a pojišťoven 
působících v ČR, členů a stálých partnerů Asociace pro kapitálový trh, členů České leasingové a 
finanční asociace apod. Tab., grafy. - Všechny příspěvky jsou uvedeny v české i anglické verzi. 
 
Ralph Atkins and Lionel Barber 
Under fire, on target : a vindicated Trichet continues to press for reform 
Pod palbou, správným směrem : rehabilitovaný Trichet pokračuje v tlaku na reformy 
Financial Times, 18.5.2007, no. 36385, p. 9 
Po zvýšení úrokových sazeb koncem roku 2005 byl prezident Evropské centrální banky kritizován, ale 
nyní zažívá pocit uspokojení z hospodářského oživení eurozóny. Článek přináší shrnutí názorů Jeana-
Clauda Tricheta na hospodářský vývoj měnové unie, nutnost dalších reforem, rozšíření EMU, vývoj 
úrokových sazeb aj. Graf, diagr. 
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What goes around 
Co tu obíhá 
The Economist, June 9th 2007, vol. 383, no. 8532, p. 86 
Srovnání monetaristického přístupu k dosažení cenové stability s inflačním cílováním vyznívá ve 
prospěch druhé z metod, která se ukázala jako mnohem efektivnější. Centrální bankéři však  opět  
začínají věnovat více pozornosti růstu peněžní zásoby, který je důležitý vzhledem k existenci 
dlouhodobější vazby k inflaci.  Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Petr Scholz 
Zákon o finančním arbitrovi a způsoby mimosoudního vyrovnávání sporů vzniklých při 
převodu finančních prostředků ve vybraných státech s vyspělým bankovním průmyslem. 
Dokonč. 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 5, s. 7-13 
Příklady institucionálního zajištění mimosoudního řešení sporů mezi bankami a jejich klienty ve 
vybraných zemích s vyspělým bankovním průmyslem (Belgie, Slovensko, Řecko, Austrálie, Velká 
Británie, USA, Finsko a Německo).  
 
Axel A. Weber 
Zur Rolle der Bundesbank in Deutschland und Europa 
Úloha Deutsche Bundesbank v Německu a v Evropě 
Auszüge aus Presseartikeln, 9. Mai 2007, Nr. 20, S. 3-6 
Autor se zabývá postavením a koncepcí měnové politiky německé centrální banky v kontextu 
historického vývoje i aktuálních problémů evropské integrace. Velkou pozornost věnuje významu 
nezávislosti centrální banky, postavení národní centrální banky v eurosystému aj.  Přednáška 
guvernéra Deutsche Bundesbank ve Freiburgu i. Br., ze dne 7. května 2007. 
 

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

Josef Bejček 
Cílové konflikty v soutěžním právu 
Právník, 2007, roč. 146, č. 6, s. 663-689 
Soutěžní politika jako součást hospodářské politiky (tedy součást zasahování státu do ekonomických 
procesů), účel právní regulace soutěže, cílové konflikty mezi účinnou soutěží a jinými cíli, přehled cílů 
převážně mimosoutěžní povahy (blahobyt, ochrana spotřebitele, ochrana malých a středních podniků, 
ochrana specifických skupin výrobců, podpora integrace trhu, ekonomická svoboda, boj s inflací, 
ochrana životního prostředí a další).  - Angl. res. 
 
Milan Sojka 
Česká ekonomika a výzva Lisabonské strategie 
Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 3, s. 215-231 
O důsledcích české transformační strategie pro přechod ke znalostní ekonomice. V první části 
příspěvku autor pojednává o české ekonomice po roce 1990, procesu její modernizace a integrace do 
evropské a světové ekonomiky. Ve druhé části článku se věnuje srovnání vybraných  údajů  
charakterizujících  dosaženou  míru  transformace ke znalostní ekonomice v české a ve finské 
ekonomice. 2 tab. - Angl. abstrakt - 35 lit. 
 
Yvonne Esterhazy 
Gefährdeter Erfolg 
Ohrožený úspěch 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 21, S. 42-43 
Hospodářský zázrak v Irsku polevuje, po letech rozkvětu ztrácí země konkurenceschopnost. 
Rekapitulace dosaženého hospodářského úspěchu. Přehled předvolebních slibů (snížení daně z příjmů 
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z 41 na 40 procent, vytvoření 250 000 nových pracovních míst, výhodnější úvěry pro MSP). Vysoká 
závislost na dovozech z dolarových oblastí. Graf. 
 
Jan Vích 
K uzavírání realizačních smluv v rámci zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 
Sb. 
Obchodní právo, 2007, roč. 16, č. 4, s. 2-21 
Výklad je zaměřen na úpravy v zákoně o veřejných zakázkách, které souvisejí s přípravou a uzavřením 
realizačních smluv. Vyhlášení veřejné soutěže - zadávací dokumentace a technické podmínky, nabídky 
uchazečů o veřejnou zakázku, kritéria hodnocení nabídek, ukončení zadávacího řízení (výběr 
nejvhodnější nabídky, uzavření smlouvy, oznámení výsledku zadávacího řízení) apod.  
 
Jan Vích 
K zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 5, střed. příl. (13 s.) 
Právní úprava spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Obsáhlý komentář k jednotlivým částem 
zákona č. 139/2006 Sb. (předmět úpravy a základní pojmy koncesního zákona, koncesní řízení, výběr 
koncesionáře - subdodávky, koncesní smlouva, významné koncesní smlouvy, dohled nad dodržováním 
zákona, správní delikty, rozpočtový dozor, uveřejňování, rejstřík koncesních smluv, uchování 
dokumentace).  Praktická příručka. 
 
Marek Rojíček 
Klíčová odvětví v české ekonomice z pohledu input-output analýzy 
Statistika, 2007, roč. 44, č. 2, s. 133-145 
Teoretická východiska input-output analýzy (vymezení základních pojmů, definice modelu apod.). 
Propočet  multiplikátorů  produkce  za  jednotlivá  odvětví,  tj. ukazatelů kvantifikujících dopad změn 
v poptávce po produkci určitého odvětví na celkovou produkci v národním hospodářství. Porovnání 
těchto  multiplikátorů za ČR mezi roky 1995 a 2002 a mezinárodní srovnání v rámci vybraných zemí. 
3 tab., 1 obr., 1 příl. - Angl. abstrakt - Lit. 
 
Measuring the measurers : rating agencies 
Jak posoudit posuzovatele : ratingové agentury 
The Economist, June 2nd 2007, vol. 383, no. 8531, p. 67-68 
Tři největší ratingové agentury mají společně 95% podíl na trhu. Taková koncentrace nutně vyvolává 
otázky ohledně soutěže. Americká komise pro cenné papíry a burzy se zasazuje o to, aby se usnadnil 
přístup nových agentur na trh. Otázkou je, zda uspěje, protože nejen stávající agentury, ale i podniky 
se zdají být spokojeny se stavem věcí.  Rubrika: Finance and economics 
 
Václav Šmejkal 
Metr na pokuty 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 21, s. 36-37 
Komentář k Zásadám pro stanovování výše pokut za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, 
které v květnu - poprvé v historii - zveřejnil ÚHOS. Doplněno údaji o nejvyšších pokutách  uložených  
EK  účastníkům  kartelu. 1 tab. - Součástí čl. je vlož. stručný příspěvek s názvem Pokuty mají 
odstrašit. 
 
Jaroslav Sixta 
Odhady spotřeby fixního kapitálu 
Statistika, 2007, roč. 44, č. 2, s. 156-163 
K mimořádné revizi ČSÚ v roce 2004, která se také týkala spotřeby a stavů fixního kapitálu. Tato 
zcela zásadní revize (zahrnující roky 1995 až 2001) byla nezbytná pro dokončení implementace 
standardu Evropské unie (ESA 1995), kterým je ČSÚ při sestavování národních účtů povinen se řídit. 
Vymezení základních pojmů (tvorba hrubého fixního kapitálu, spotřeba fixního kapitálu, stavy fixních 
aktiv), význam revize spotřeby fixního kapitálu, odhady spotřeby fixního kapitálu podle metodiky 
ESA 1995 apod. 3 tab., 1 graf. - Angl. abstrakt - 9 lit. 
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Anna Kadeřábková 
Pokles o čtyři příčky 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 22, s. 42-44 
K současné pozici České republiky na žebříčku konkurenceschopnosti zemí (Ročenka světové 
konkurenceschopnosti IMD - World Competitiveness Yearbook 2007), který každoročně připravuje 
Institut pro rozvoj managementu v Lausanne. Jednotlivá kritéria hodnocení (ekonomická výkonnost, 
efektivnost vlády, efektivnost firem, infrastruktura). Slabé a silné stránky konkurenceschopnosti ČR. 
Ze závěrů vyplývá, že se stávající zdroje konkurenceschopnosti ČR vyčerpávají. 2 tab., 1 graf. 
 
Hubert Vorholt, Jen Dechent 
Preisentwicklungen in der Bauwirtschaft 2006 
Cenový vývoj ve stavebnictví v roce 2006 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 4, S. 404-411 
Příspěvek   rozebírá     vývoj     cen   ve     stavebnictví   na    pozadí  vývoje    stavební     konjunktury 
v Německu v roce 2006. Přehledně sleduje cenový vývoj oboru podle různých hledisek (individuální 
výstavba, panelové domy, výstavba na klíč, údržba domů a bytů atd.) a ekonomických kritérií. 3 tab., 
3 schémata. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Preise 
 
Lubomír Zelený 
Systémové zpoplatnění silniční infrastruktury v České republice 
Acta oeconomica pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 136-144 
Autor se zabývá problémem zpoplatnění silniční infrastruktury v ČR. Uvádí příklady zemí, kde mýtné 
funguje, jako Německo a Rakousko a vyslovuje se ve prospěch zavedení výkonového  zpoplatnění  
silnic  v  ČR. Mělo by to vést k zastavení využívání českých silnic k tranzitu a k navýšení zdrojů 
potřebných pro opravy, rekonstrukce a výstavbu nových silnic.  Pozn. - Čes. a angl. res. - Lit. Rubrika: 
Statistické a matematické metody v ekonomii 
 
Anthony Annett and James Morsink 
United Kingdom reaps rewards of globalization 
Velká Británie sklízí ovoce globalizace 
IMF Survey, 2007, vol. 36, no. 7, p. 114-115 
Ekonomika Velké Británie vykazovala v posledním desetiletí pozoruhodné výsledky. Růst HDP na 
hlavu byl nejvyšší mezi zeměmi G7, a to při stabilnosti vývoje a nízké nezaměstnanosti a inflaci. 
Země  tak  sklízí  plody dvou  desetiletí  reforem  trhu  práce  a  produktů  a  těží  z  výhod globalizace 
v posledních letech. V článku se rozebírají možná rizika tohoto pozitivního vývoje. Graf, diagr., tab. 
 
Richard McGregor 
Untamed : China's leaders struggle to restrain a surging but unbalanced economy 
Nezkrocený drak : čínští představitelé se snaží udržet pod kontrolou prudce rostoucí ale 
nevyvážené hospodářství 
Financial Times, 22.5.2007, no. 36388, p. 9 
Rozbor hospodářské situace a politiky Číny. Peking si uvědomuje, že země příliš spoléhá na vývozy a 
investice, ale opatření zaměřená na řešení tohoto problému se míjejí účinkem. Snadná řešení neexistují 
- ekonomika připomíná flotilu lodí, které se ženou plnou parou vpřed a málo dbají pokynů velení. 
Grafy. 
 
Jiří Dvořáček 
Vývoj zpracovatelského průmyslu a průmyslových podniků na počátku 21. století 
Acta oeconomica pragensia, 2007, roč. 15, č. 2, s. 6-16 
Příspěvek se zabývá zpracovatelským průmyslem a podniky působícími v tomto oboru ve vybraných 
vyspělých zemích světa. Zachycuje měnící se roli zpracovatelského průmyslu podle různých kritérií - 
počtu zaměstnanců, počtu podniků, jejich velikosti, podílu zpracovatelského průmyslu na celkové 
průmyslové produkci aj. 16 tab. Pozn. - Lit. Rubrika: Nová teorie ekonomiky a managementu 
organizací 
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Axel A. Weber 
Wirtschaftliche Perspektiven Deutschlands 
Hospodářské perspektivy Německa 
Auszüge aus Presseartikeln, 25. April 2007, Nr. 18, S. 4-7 
Autor rozebírá hospodářské perspektivy Německa se zaměřením na odhad vývoje současného 
konjunkturálního cyklu (tj. jeho stability a stálosti) a s tím souvisejících úkolů pro hospodářskou a 
finanční politiku. Popisuje aktuální stav konjunkturálního cyklu, zkoumá jednotlivé komponenty 
hospodářského růstu, vývoj domácích i zahraničních investic, vývoj spotřeby, zaměstnanosti atd. 
Pozornost je věnována i reformním opatřením v oblasti snižování státního dluhu, důchodového 
zabezpečení aj.  Pozn. - Lit. 
 

Informatika. Počítače 

Gerhard Bläske 
Kampf bis aufs Messer 
Bojovat budou všemi prostředky 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 22, S. 78, 83 
Evropský satelitní navigační systém Galileo; problematika financování. Snahy Francie změnit 
dosavadní strukturu financování (tj. přejít na financování pouze z veřejných prostředků) a zbavit 
Německo vůdčí role, která vyplývá z výše jeho příspěvků na projekt (cca jedna čtvrtina). Enis, ESA.  
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Vladimír Šourek 
Operační programy přeshraniční spolupráce 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 23, s. 24-25 
Operační programy v ČR, finanční podpora v rámci regionální přeshraniční spolupráce. Finanční 
objemy schválených projektů, čerpání na realizované projekty iniciativy INTERREG IIIA, rozdělení 
finančních prostředků z EBRD. Cíle 3 - Evropská územní spolupráce. 3 tab. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Joseph Steinfelder 
Exportweltmeister Deutschland - Titel auf Zeit? : der deutsche Außenhandel 2006 und seine 
Märkte 
Německo jako nejlepší světový exportér - jen dočasný titul? : německý zahraniční obchod 2006 a 
jeho trhy 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 4, S. 362-369 
Německý zahraniční obchod dosáhl v roce 2006 rekordních výsledků jak ve vývozu (896 mld. eur, 
nárůst o 14 % oproti předchozímu roku), tak i v dovozu (731,5 mld. eur, nárůst 16,5 %). Uvedený 
příspěvek rozebírá teritoriální i komoditní strukturu německého zahraničního obchodu  a  stručně  
zvažuje  i  důvody dosažených výsledků ve sledovaném roce 2006. 3 tab., 4 grafy. Pozn. - Něm. res. - 
Lit. Rubrika: Textteil : Aussenhandel 
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Martin Tlapa 
Hospodářské a obchodní vztahy České republiky se zeměmi subsaharské Afriky 
Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 5, s. 24-27 
Vývoj vzájemných obchodních a ekonomických vztahů, situace na přelomu tisíciletí, vzestupný trend 
zahraničního obchodu ČR se zeměmi subsaharské Afriky, perspektivy obchodní a ekonomické 
spolupráce z hlediska teritorií a zboží.  
 
Lost in translation : China and US trade 
Ztraceni v překladu : Čína a americký obchod 
The Economist, May 19th 2007, vol. 383, no. 8529, p. 67-69 
K obchodním vztahům mezi USA a Čínou. V Americe stále více převládá duch protekcionismu. Čína 
je obviňována z neochoty revalvovat svoji měnu a byla na ni podána stížnost u Světové obchodní 
organizace kvůli vývozním dotacím, pirátským kopiím DVD a CD i kvůli omezování prodeje 
zahraničních filmů a hudby. Samy o sobě jsou tyto kroky triviální, ale společně poukazují na rostoucí 
chuť přijmout vůči Číně tvrdší opatření. Ne všichni ekonomové si však myslí, že čínská měna musí 
být výrazně revalvována. Grafy, diagr. Viz i článek na s. 11-12 pod názvem America's fear of China. 
Rubrika: Briefing 
 
Dana Ondrejová 
Nekalé obchodní praktiky 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 23, s. 66-67 
Ke  směrnici  ES  o  nekalých  obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, která bude 
v ČR začleněna do zákona na ochranu spotřebitele s účinností od 1. prosince 2007. Klamavá jednání, 
klamavá opomenutí, agresivní obchodní praktiky.  - Součástí čl. je příspěvek s názvem Černá listina: 
vábivá reklama, nevyžádané nabídky. 
 
Martin Wolf 
The new capitalism : how unfettered finance is fast reshaping the global economy 
Nový kapitalismus : jak ničím nespoutané finance rychle přetvářejí globální ekonomiku 
Financial Times, 19.6.2007, no. 36412, p. 9 
Podrobná analýza toho, jak se mění světový finanční řád. S rozmachem finančního systému přicházejí 
nejen nové hospodářské aktivity a nové bohatství, ale i nová podoba sociálního a politického 
uspořádání. Grafy, diagr. 
 
-FM- 
Němci platí rychleji 
Finanční management, 2007, roč. 4, č. 4, s. 22 
K výsledkům analýzy platební morálky mezi podnikateli v šesti členských státech EU (Německo, 
Francie, Itálie, Velká Británie, Nizozemsko, Belgie). Tab. 
 
Ivona Klabouchová, Vladimír Uhlíř 
Osvědčení celní důvěryhodnosti 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 22, s. 62-64 
K bezpečnostní novele celních předpisů, kterou připravila Evropská unie, a která je průlomová  
z hlediska  přístupu  ke  kontrole  dováženého  a  vyváženého  zboží.  Podrobněji k certifikátu 
oprávněného hospodářského subjektu (AEO).  - Součástí čl. je vložený příspěvek s názvem Kompletní 
prověrka platební schopnosti, bezpečnosti i účetního a logistického systému. 
 
Herbert Gratz, Harald Grech 
Überlegungen zur Reform des Internationalen Währungsfonds 
Úvahy o reformě Mezinárodního měnového fondu 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 4, S. 106-126 
Příspěvek se zabývá aktuálním stavem diskuse o reformě Mezinárodního měnového fondu (MMF). 
Zvažuje jak přizpůsobit stávající nástroje působení MMF současným požadavkům a výzvám. Jde 
přitom zejména o kontrolní mandát MMF, různé formy finanční pomoci MMF, základní zásady 
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technické pomoci, finance a rozpočet MMF a rovněž o otázky řízení a správy MMF. Tab., 3 grafy. 
Pozn. - Něm. res. - Lit. - Součástí příspěvku jsou čtyři vložené boxy. Rubrika: Analysen 
 
Jana Herboczková 
Vztahy Evropské unie se státy Afriky, Karibiku a Tichomoří (tzv. ACP státy) 
Jurisprudence, 2007, roč. 16, č. 3, s. 18-26 
Stručný historický přehled vývoje vztahů ACP států a EU. Faktory ovlivňující zásadní změny vztahů 
ACP-EU (vnější faktory - liberalizace mezinárodního obchodu, vývoj pozice EU ve světovém 
hospodářství, konec studené války; vnitřní faktory - rozšiřování EU, reformy Komise, prohlubování 
integrace). Úmluva z Cotonu (obchodní spolupráce, současný stav vyjednávání EPA - Economic 
Partnership Agreements, finanční a technická spolupráce).  
 
Martin Wolf 
Who are the villains and the victims of global capital flows? 
Kdo jsou zloduši a oběti globálních kapitálových toků? 
Financial Times, 13.6.2007, no. 36407, p. 11 
Současná světová ekonomika se vyznačuje rychlým růstem, značnými "nerovnováhami" běžného účtu, 
nízkými  reálnými  úrokovými  sazbami  a  rozptylem  rizik, potlačenou  inflací  a  snadným přístupem 
k financování. Pro vysvětlení toho, co pohání globální ekonomiku, existují dvě alternativní vysvětlení: 
"přebytek úspor" a "přebytek peněz". Obě vysvětlení se liší  především  v pohledu  na  to, kdo ze 
současného vývoje těží a kdo je jeho obětí. Hypotéza o přebytku úspor je spojována s předsedou 
americké centrální banky Benem Bernankem. Grafy, diagr. - Odkazy. 
 

Podnik a podnikání 

Robin Boadway, Michael Keen 
Financing and taxing new firms under asymmetric information 
Financování a zdanění nových firem v podmínkách asymetrické informace 
FinanzArchiv, December 2006, vol. 62, no. 4, p. 471-502 
Příspěvek modelově analyzuje efektivnost rovnováhy na trhu úvěrů a prostor pro intervence na 
zlepšení sociálního blaha v podmínkách, kdy finanční zprostředkovatel není schopen rozlišit kvalitu 
investičních projektů do nových firem. Dokládá, že investice financované pouze půjčkami vykazují 
systematický    sklon    k    přeinvestování    projektů    s   vysokými  výnosy  a  vysokým   rizikem   a 
k podinvestování projektů s nízkými výnosy a nízkými riziky optimálními z hlediska sociálního 
blahobytu. 9 grafů, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Jürgen Angele 
Insolvenzen 2006 
Insolvence 2006 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 4, S. 352-361 
Příspěvek seznamuje s výsledky statistik insolvencí v Německu v roce 2006. Zaznamenává zesílený 
trend poklesu insolvencí německých podniků, který započal již v roce 2005 (celkový počet 
nahlášených insolvencí v roce 2006 činil 30 357, tj. o 17,6 % méně než v předchozím roce). Dále 
sleduje podrobnější strukturu těchto podniků (velikost, právní forma, odvětví podnikání, stáří podniku, 
ztráty pracovních míst atd.). 10 tab., 3 schémata. Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil 
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Axel v. Werder, Till Talaulicar 
Kodex Report 2007: Die Akzeptanz der Empflehlungen und Anregungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex 
Zpráva o Kodexu z roku 2007: akceptace doporučení a podnětů Německého  kodexu  corporate 
governance 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 16, S. 869-875 
Kodex corporate governance v Německu; výsledky (5.) průzkumu věnovaného míře přijímání Kodexu 
v podnicích. Koncepce studie. Všeobecná akceptace norem podniku. Nová doporučení Kodexu, 
problematické podněty Kodexu, podněty většinově odmítané. Rozsah využití doporučení Kodexu 
vydaného v roce 2006. 7 tab. Pozn. - Lit. 
 
Stephan Rasch, Robert Fischer 
Die neuen Final and Temporary US-Regulations zu konzerninternen Dientsleistungen 
Nové definitivní a prozatímní americké předpisy k interním koncernovým službám 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 16, S. 878-883 
Přiblížení aktuálního vývoje v oblasti zúčtovacích cen v USA. Předlohou "Temporary Regulations" ke 
službám se finanční správa zaměřuje hlavně na to, aby volnou definicí pojmu služby a obsáhlým 
vysvětlením přispěla k rozšíření rozsahu zúčtovávaných služeb. Americká daňová správa rovněž 
podrobně  stanovuje,  které  metody zúčtovacích cen mají být v oblasti služeb aplikovány. Benefit test. 
 2 tab., schéma. Pozn. - Lit. 
 
Dieter Mayer, Simon Weiler 
Neuregelungen durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Umwandlungsgesetzes. (Teil I) 
Nová úprava Druhým zákonem ke změně transformačního zákona.  (Část I) 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 22, S. 1235-1241 
Právo obchodních společností v Německu. První část příspěvku přibližuje změny všeobecných 
předpisů platné jak pro sloučení tak pro rozdělení společnosti, dále se blíže věnuje změnám zvláštních 
předpisů pro (přeshraniční) sloučení. Odstupné v hotovosti, "studený delisting".  Pozn. 
 
Martin Uzsák 
Poison pills, obrana proti nepřátelskému převzetí a krátká poznámka k české právní úpravě 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 9, s. 320-326 
Objasnění podstaty tzv. poison pills, pokus o popis charakteristických rysů v jurisdikci jejich původu a 
přehled dalších obranných prostředků proti nepřátelskému převzetí. Základní pojmy, business 
judgment rule, základní členění obranných opatření, poison pills (popis, přijetí, účinky, odvolání či 
zrušení), tzv. Unocal test. K české právní úpravě obrany proti nepřátelské nabídce (svolání valné 
hromady).  
 
Maximilian Steinbeis 
Wirtschaft begrüßt GmbH-Reform 
Ekonomika vítá reformu s.r.o. 
Handelsblatt, 16.5.2007, Nr. 94, S. 6 
Reforma s.r.o. v Německu; k návrhu zákona (MoMIG) o modernizaci práva s.r.o. a k potírání 
zneužívajících   praktik.  Návrh,    který   má    posílit     konkurenceschopnost  GmbH  vůči   britské 
(a v Německu velmi oblíbené) Limited, přináší tato zjednodušení: snížení minimálního kmenového 
kapitálu (existuje i možnost založit tzv. společnost podnikatele bez kmenového kapitálu - tedy mini-
s.r.o. - ta však podléhá přísnějšímu dozoru) a také lacinější a jednodušší registraci s.r.o. Zákon 
obsahuje i vzory postupů založení s.r.o., takže drobní začínající podnikatelé se případně obejdou i bez 
návštěvy notáře. Nový zákon o s.r.o. by také měl zamezit nekalé praxi "firemních hrobařů" 
zneužívajících omezení ručení. Graf. K tématu také WW, 2007, Nr. 19, S. 40. 
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Klaus Sieker, Stephan Göckeler, Oliver Köster 
Das Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsenotierten 
Anteilen (REITG) 
Zákon k vytváření německých akciových společností na nemovitosti s podíly kótovanými na 
burze (REITG) 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 17, S. 933-942 
REIT-AG. V mnoha státech jsou tzv. REITs upraveny zvláštními předpisy (Reits většinou mají 
podobu kapitálové společnosti a pasivní investice majetku do nemovitostí u nich jsou předmětem 
podnikání), na rozdíl od nich zatím Německo nedisponovalo mezinárodně uznávaným  produktem  pro  
nepřímé  investice  do  nemovitostí  a  hrozil  mu  proto neúspěch v soutěži především v evropském 
regionu. Tomu by mělo zabránit zavedení německého REIT formou "akciové společnosti reit". 
Kvalifikace a.s.-reit, právní forma, sídlo, základní kapitál, akcie. Registrace. Důvody a podmínky 
společnosti v režimu Vor-Reit. Zdanění společnosti REIT-AG, zdanění akcionářů. K otázkám 
daňových úlev resp. osvobození od daně.  Pozn. - Lit. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Altersvorsorge 
Zabezpečení pro stáří 
Handelsblatt, 27.4.2007, Nr. 82, Beilage Altersvorsorge (S. B1-B12) 
Monotematická příloha věnovaná problematice zabezpečení (příjmů) ve stáří v Německu. Rürupův 
důchod,   podnikové   důchody,   zabezpečení     nemovitostí,     analýza   pojistných   smluv,   důchod 
s investičními certifikáty atd.  
 
Drahomíra Dubská 
The Czech insurance market : running out of breath? 
Český pojišťovací trh : dochází mu dech? 
Statistika, 2007, č. 2, s. 146-155 
Autor upozorňuje, že tempo výdajů českých domácností na pojistnou ochranu se snižuje a nechová se 
"klasickým" způsobem, zejména ve vztahu k růstu příjmu domácností a spotřebitelské poptávky. 
Vysvětluje důvody tohoto vývoje, a to jak pokud jde o extrémní nárůst pojistného trhu v předchozích 
letech, tak i pokud jde o nárůst cen pojistných produktů, celkový pokles sklonu k úsporám aj. 3 grafy. 
Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Lea Krčmáriková 
Dáme si repete 
Trend, 2007, č. 19, s. 16-17 
K problematice přislíbeného, ale nerealizovaného zjednodušení ročního zúčtování zdravotních odvodů 
v SR.  
 
Disappearing deficits 
Mizející deficity 
The Economist, June 9th 2007, vol. 383, no. 8532, p. 81 
K lepším výsledkům hospodaření penzijních fondů v Británii a USA, které jsou způsobeny vyššími 
cenami akcií a poklesem cen obligací.  Rubrika: Finance and economics 
 
Ján Záborský 
Druhý pilier ubral z peňazí 
Trend, 2007, č. 22, s. 19 
Důchodové pojištění v SR; k analýze dopadů druhého pilíře. Graf. 
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Florian Schwahn 
Entwicklungen im öffentlich-rechtlichen Alterssicherungssystem 
Vývoj v systému důchodového pojištění osob ve veřejné službě 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 4, S. 395-403 
Příspěvek     podrobně     rozebírá    vývoj   důchodového    zabezpečení  osob   ve    veřejné     službě 
v Německu. Sleduje počet osob pobírajících tyto důchody od roku 1976, stejně jako výši výdajů s tím 
spojených. Pozornost je věnována i počtu, struktuře, věku a jiným důvodům přistoupení nových  
důchodců  nárokujících  si  důchodové  zabezpečení  z  tohoto  systému v roce 2005. 4 tab., 5 grafů. 
Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Öffentliche Finanzen 
 
Helmut Hauschild 
EU scheitert mit Reform der Betriebsrenten 
EU neuspěla s reformou podnikových důchodů 
Handelsblatt, 31.5.2007, Nr. 103, S. 3 
Nizozemské  veto  znamená  prozatím  konec  snažení  o vznik směrnice k podnikovému zabezpečení 
v EU, která měla usnadnit mladým zaměstnancům přístup k podnikovým důchodům a zabezpečit 
jejich "přenositelnost" v rámci EU (Nizozemsko, kde má podnikový důchod 90 procent zaměstnanců, 
argumentovalo malým počtem výhod pro zaměstnance).  
 
Michael Scheerer 
EU will neue Versicherungsaufsicht 
EU chce nový pojistný dozor 
Handelsblatt, 20.6.2007, Nr. 116, S. 26 
Směrnice Evropské komise Solvency II, plán systémové změny v pojistném dozoru (skupinový 
dozor), snahy o snižování byrokracie zavedením přeshraničního dozoru. Představy o nové organizaci 
dozoru v pojišťovnictví, lead supervisor.  
 
Finanzielle Entwicklung und Perspektiven der sozialen Pflegeversicherung 
Financial development and outlook of the public long-term care insurance scheme 
Finanční vývoj a perspektivy sociálního pojištění kryjícího náklady na ošetřování 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, April 2007, Jg. 59, Nr. 4, S. 29-45 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, April 2007, Vol. 59, no. 4, p. 29-45 
Příspěvek se zabývá problematikou sociálního pojištění nákladů na ošetřování v Německu. Stručně 
popisuje vývoj tohoto druhu sociálního pojištění a jeho strukturu, sleduje vývoj příjmů a výdajů od 
roku  1995  a  odhaduje  budoucí  finanční  vývoj  včetně  příp.  možnosti   reformních opatření. Tab., 
7 grafů, 2 vložené boxy. Pozn. - Něm. a angl. res. - Lit. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické 
verzi časopisu. 
 
Ralf Drescher 
In Müntes Rentenschule 
V Münteferingově důchodové škole 
Handelsblatt, 21.5.2007, Nr. 96, S. 31 
K osvětové činnosti resp. vzdělávací kampani iniciované německým ministrem práce v oblasti 
(soukromého) důchodového zabezpečení. Výchova odborníků pro starobní zabezpečení, kurzy 
organizované pro občany (prezentována např. nabídka 9hodinového školení za 20 eur).  
 
Karl Doemens 
Müntefering macht kehrt bei Betriebsrente 
Obrat ministra práce ohledně podnikových důchodů 
Handelsblatt, 14.5.2007, Nr. 92, S. 3 
Podpora podnikových důchodů v Německu. Příspěvky zaměstnanců na podnikové starobní 
zabezpečení nepodléhají dani z příjmů, ale ani odvodové povinnosti. Toto zvýhodnění části platu mělo 
skončit v roce 2008, poté už by příspěvek na podnikový důchod regulérně podléhal povinnosti 
nemocenského a pečovatelského pojištění a sociálních odvodů. Hrozí však, že podnikové důchody pak 
nebudou pro zaměstnance příliš zajímavé a mnozí přejdou na jiné formy soukromého zabezpečení, 
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které ještě úlevy v sociálních odvodech poskytují. Uvažuje se tedy o dalším pokračování dosavadní 
úpravy příp. o zavedení náhradních či obdobných úlev (zmíněn např. dětský bonus). V grafu přehled 
účasti/podílu zaměstnance a zaměstnavatele na jednotlivých typech podnikového důchodového 
zabezpečení. 2 grafy. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Pojišťovnictví a ekonomický růst 
Pojistný obzor, 2007, roč. 84, č. 6, s. 3-4 
Ke vzájemné závislosti ekonomického růstu a rozvoje pojišťovnictví, k jednotlivým formám podpory 
ekonomického rozvoje ze strany pojišťovnictví, k pozici a výsledkům pojišťovnictví v EU, k přínosům 
českého  pojišťovnictví  a  k  doporučením  CEA  (Comité  Européen  des  Assurances).  Stať vychází 
z významného dokumentu CEA s názvem "Příspěvek pojišťovnictví k ekonomickému růstu a 
zaměstnanosti v EU".  
 
Andreas Wagener 
Saving and retirement decisions with pension risk 
Úspory a rozhodnutí o odchodu do důchodu s důchodovými riziky 
FinanzArchiv, 2007, vol. 63, no. 1, p. 107-132 
Autor   srovnává   optimální   volby  pro  spoření  a  odchod   do   důchodu   při   různých   scénářích, 
v  podmínkách nejistoty. Představuje model s různými variantami (při zajištění, s rizikem a bez rizika 
v případě důchodu, s finančními riziky a bez nich aj.). 1 tab., vzorce, příloha. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
připravila Gabriela Ivanco 
Sociální zabezpečení : průvodce nemocenským a důchodovým pojištěním i pojištěním pro 
případ nezaměstnanosti pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 24, střed. příl. (12 s.) 
Soubor  praktických   rad  týkajících  se  nemocenského  pojištění,  důchodového  pojištění,   podpory 
v nezaměstnanosti, plateb pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, práce v zahraničí i změn, které nás v této oblasti čekají.  
 
Pavel Nesnídal 
Systém zdravotního pojištění ve vybraných evropských zemích a USA 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 5, s. 23-25 
Systém zdravotního pojištění v Nizozemsku a v Rakousku. Systém veřejného zdravotního pojištění ve 
Velké Británii. Zdravotní pojištění ve Spojených státech.  
 
Petra Štěpánková 
Systémy sociálního pojištění v EU - Švédsko 
Národní pojištění, 2007, roč. 38, č. 5, s. 9-11 
Nemocenské pojištění (nemocenské dávky, péče o členy rodiny, dávky v těhotenství), pracovní  úrazy,  
dávky  pro  rodiny  s dětmi  (např. rodičovský příspěvek, otcovská dovolená,  
přídavek na dítě), důchodové pojištění (starobní, příjmový, prémiový a garantovaný důchod), důchody 
pro pozůstalé osoby.  V obsahu uveden název Systémy sociálního zabezpečení v EU - Švédsko. 
 
Christoph Borgmann, Matthias Heidler 
Volatility of social security wealth : political risks of benefit-rule changes in Germany 
Volatilita systému sociálního zabezpečení : politická rizika změny pravidel důchodů v Německu 
FinanzArchiv, 2007, vol. 63, no. 1, p. 83-106 
Příspěvek zkoumá, jak se měnila velkorysost pravidel pro udělování dávek německého systému 
důchodového pojištění ze zákona za poslední tři desetiletí. Z tohoto hlediska stručně mapuje reformy 
sociálního zabezpečení v posledních padesáti letech. Pomocí měření volatility požitků sociálního 
zabezpečení dále ukazuje politická rizika vznikající v důsledku změn legislativy pro vyplácení dávek. 
4 tab., 2 grafy, tab. příloha, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
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Ján Záborský 
Zlá správa o zdravotníctve 
Trend, 2007, č. 21, s. 17-18 
Ke snahám zavést v SR jedinou zdravotní pojišťovnu; problematika příp. vyvlastnění resp. odškodnění 
za nucené zrušení soukromých zdravotních pojišťoven a skutečného finančního efektu takového 
systémového opatření. Tab. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Luděk Niedermayer 
Máme se bát bubliny na trhu s byty? 
Hospodářské noviny, 5.6.2007, roč. 51, č. 108, s. 11 
Snaha    o    odpověď    na   otázku,  zda  -  vzhledem  k   rychle    rostoucím    cenám    bytů    v    ČR 
v posledních   letech  -  není   trh   "přehřátý",   či  dokonce  na  něm  nevznikla  "bublina".  Autor   se 
k problematice vyjadřuje z pohledu centrální banky a uvádí řadu indikátorů, které ovlivňují vývoj na 
trhu s nemovitostmi (ekonomický růst, vztah ceny bytu k průměrné mzdě, výše úrokových sazeb, 
dostupnost  hypoték  apod.).  Ze  závěrů  vyplývá,  že  střídání  rychlého  růstu  i   nemalého   poklesu 
k rozvinutému a funkčnímu trhu s byty patří.  
 
Martin Jaroš 
Politické body za cudzie peniaze 
Trend, 2007, č. 19, s. 14-15 
Další odklad deregulace nájemného v SR je pro stát výhodný, majitelé domů budou ještě do konce 
roku 2008 na své náklady suplovat jeho sociální politiku.  
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Rigmar Osterkamp, Oliver Röhn 
Being on sick leave : possible explanations for differences of sick-leave days across countries 
Délka pracovní neschopnosti : vysvětlení rozdílů v délce nepřítomnosti v práci v mezinárodním 
srovnání 
CESifo Economic studies, March 2007, vol. 53, no. 1, p. 97-114 
Článek rozebírá rozdíly v délce nepřítomnosti v práci z důvodu nemoci mezi vyspělými průmyslovými 
zeměmi (od pěti dní za rok na zaměstnance v USA po 26 v Polsku). V této souvislosti 
ekonometrickými metodami zkoumá dvě skupiny faktorů - objektivní (zdravotní situace, zaměstnanost 
žen a starších osob aj.) a faktory představující behaviorální reakci na určitou   situaci  (zejména   
nezaměstnanost).  Zkoumaný  panel dat  zahrnuje   dvacet     zemí. 3 tab., 1 graf, tab. příloha. Pozn. - 
Angl. res. - Lit. 
 
Flemming Moos, Mona Bandehzadeh, Kai Bodenstedt 
Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Aufbewahrung von Bewerberdaten unter 
Berücksichtigung des AGG 
Přípustnost uchovávání údajů uchazečů o zaměstnání z pohledu ochrany dat a se zřetelem na 
všeobecný zákon o rovném zacházení 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 21, S. 1194-1197 
Pracovní   a   sociální   právo   v  Německu;   k   problematice   ochrany   a   uchovávání  dat  uchazečů 
o zaměstnání (a později zaměstnanců) zaměstnavatelem, citace relevantních předpisů. Ochrana 
zaměstnavatele před nařčením odmítnutých uchazečů z diskriminačního/zvýhodňujícího rozhodnutí.  
Pozn. 
 
 

 32



 Informace odborné knihovny MF                                                    Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

Wolfgang Lipinski, Marco Ferme 
Erstreikbarkeit von Tarifsozialplänen zulässig - erste Gedanken zu Gegenmaßnahmen der 
Arbeitgeberseite : notwendige Überlegungen bei Betriebänderungen nach dem BAG-Urteil vom 
24.4.2007 
Vymáhat tarifní sociální plány stávkou je přípustné - první úvahy o protiopatřeních na straně 
zaměstnavatele : nezbytné úvahy při změnách v podniku na základě rozsudku Spolkového 
pracovního soudu z 24.4.2007 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 22, S. 1250-1252 
Pracovní právo v Německu; vymahatelnost tzv. tarifního sociálního plánu v případě podnikových  
změn  stávkou  i  v   případě,  že   zaměstnavatel  již  sociální  plán      dojednal s podnikovou radou a 
ukončil. Úvahy o možnostech prevence a ochrany zaměstnavatele, návrhy konkrétních opatření.  Pozn. 
 
Ladislav Jouza 
Nový zákoník práce v praxi 
Bulletin advokacie, 2007, č. 5, s. 11-22 
Obsáhlý  komentář  ke  změnám  v  novém  zákoníku  práce.  Podrobněji  např.  ke  smluvní volnosti, 
k vyšším  nárokům  v  pracovní  smlouvě,  k  dohodám  o  práci,  k uplatnění  občanského   zákoníku, 
k   příslibu  zaměstnání, k výběru  zaměstnanců,  k  pronájmu  pracovních  sil,   ke    změnám v obsahu 
a formě pracovní smlouvy, ke zkušební době v pracovní smlouvě, k pracovnímu poměru na dobu 
určitou, ke jmenování a odvolání z funkce, k výpovědi z pracovního poměru, k problematice dovolené 
apod.  
 
Burkhard Heer 
Should unemployment benefits be related to previous earnings? 
Měly by dávky v nezaměstnanosti odrážet předchozí výši výdělku? 
FinanzArchiv, December 2006, vol. 62, no. 4, p. 530-550 
Autor analyzuje dopady dávek v nezaměstnanosti na zaměstnanost, úspory, výrobu a na rozdělování 
mezd, přičemž používá model, ve kterém dávky v nezaměstnanosti progresivněji závisejí na 
předchozích pracovních příjmech. Po teoretickém představení modelu a jeho parametrů vypočítává 
konkrétní  dopady  reformy  dávek  v  nezaměstnanosti  v Německu  z roku 2004 (s praktickými efekty 
v roce 2005). 3 tab., 4 grafy, vzorce, příloha. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Olga Bičáková 
Vybrané otázky z oblasti sociálního zabezpečení a státní politiky zaměstnanosti pro rok 2007 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 5, s. 3-16 
Změny na úseku zaměstnanosti, dávky v nezaměstnanosti, problematika sociálního vyloučení a zákon 
o zaměstnanosti, přestupky a správní delikty podle zákona o zaměstnanosti.  
 
Jan Urban 
Výkonové odměňování metodou balanced scorecard 
Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 5, s. 49-54 
K využití metody balanced scorecard jako nástroje výkonového odměňování manažerů a dalších 
zaměstnanců. Východiska metody BSC, význam nefinančních výkonových perspektiv, cíle a ukazatele 
jednotlivých výkonových perspektiv, úpravy metody BSC, nejčastější úskalí metody BSC, využití 
metody BSC pro odměňování, vážení ukazatelů, integrace ukazatelů.  
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Právo 

Radka Zahradníková 
Institucionální rozhodčí řízení. 4. část, International Court of Arbitration of the International 
Chamber of Commerce (ICC Court) 
Obchodní právo, 2007, roč. 16, č. 4, s. 27-39 
Tato  část  příspěvku  je  věnována činnosti Mezinárodního rozhodčího soudu u ICC v Paříži. Stručně 
k historii vzniku ICC, dále k organizaci ICC rozhodčího soudu, k rozhodčímu řízení, ke jmenování 
rozhodců apod. Organizace podřízené ICC Commission on International Arbitration.  Právní  status  
rozhodčího  soudu.  Průběh  rozhodčího  řízení  (podle ICC Rules z roku 1998). Zvláštnosti ICC řádu - 
Terms of Reference. Fast - Track Arbitration. Doporučené znění rozhodčích doložek.  
 
Vlastimil Pihera 
K obecným limitům akcionářských práv 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 10, s. 361-364 
Obecně k charakteru vztahů mezi akcionáři (dle amerického práva obchodních společností, a podle 
anglické, německé a rakouské právní doktríny). Otázka obecného korektivu akcionářských práv v ČR. 
Dobré mravy versus výkon akcionářských práv.  
 
Radim Polčák 
K otázce působnosti práva na internetu 
Jurisprudence, 2007, roč. 16, č. 3, s. 3-17 
Autor představuje možné koncepce působnosti práva na internetu rozdělené dle jednotlivých oborů. 
Věnuje se samotné otázce legitimity práva na internetu a též možnostem interpretace jednotlivých 
relevantních  hraničních    určovatelů.  Podrobněji  např.  k   otázce  rozhodného  práva  a   jurisdikce, 
k problematice místa škodní události, místa plnění smluv apod.  
 
Barbara Havelková 
Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 11, s. 385-394 
Objasnění pojmu pozitivní opatření. Vývoj úpravy pozitivních opatření v právu ES (k podpoře účasti 
žen na trhu práce) - směrnice o rovném zacházení, Amsterodamská smlouva. Zvláštní pozornost je 
věnována   judikatuře  ESD (např.  případy  Kalanke,  Marschall,   Abrahamsson).  Pozitivní opatření 
v českém právu.  
 
Rudolf Rys 
Principy dobré správy v novém správním řádu 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 23, s. 12, 21-23 
Reforma veřejné správy ČR; prosazování a uplatňování principu dobré správy (doplněno výčtem 
zákonů obsahujících tento princip). Zkvalitňování služeb veřejné správy poskytovaných občanům.  
Pozn. - Liter. 
 
Erich Deutsch 
Úloha, postavení a pojetí insolvenčního správce v kontextu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 5, s. 3-6 
Zásadní změny v postavení a činnosti insolvenčního správce oproti předcházející právní úpravě (zákon 
č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání). Specifický případ jmenování správce v případě  úpadku  
finanční  instituce.  Obecné  shrnutí  postavení  a  funkce  správce v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení.  
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Luboš Jemelka, Jiří Slováček 
Veřejnoprávní smlouvy 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 11, s. 394-402 
K problematice veřejnoprávních smluv v českém právu. Obecná úprava veřejnoprávních smluv podle 
správního řádu, druhy veřejnoprávních smluv, veřejnoprávní kontraktace, zrušení smlouvy, 
přezkumné řízení, spory z veřejnoprávních smluv, problematika chápání některých subordinačních 
veřejnoprávních smluv. Srovnání s úpravou veřejnoprávních smluv ve Spolkové republice Německo.  
 
                                                                                                                                                                                          
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Soudní rozhledy,  2007,  roč.  13,  č.  6 
 
Lechouritou – žaloby na náhradu škody způsobené ozbrojenými silami v rámci válečných operací 
nespadají do působnosti Bruselské úmluvy:  Eirini Lechouritou a další v. Dimosio tis Omospondiakis 
Dimokratias tis Germanias 
rozsudek  SDES (druhého senátu) z 15.2.2007    C-292/05 
 
 
Právní rozhledy,  2007,  roč.  15,  č.  11 
 
Právo na účinnou soudní ochranu :  rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesl Högsta domstolen 
(Švédsko):  čl. 49 SES:  čl. XI-14 Základního zákona Švédského království (Regeringsformen):  
Unibet v. Justitiekanslern 
rozsudek ESD z 13.3.2007      C-432/05   
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD) 
 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 

Ligia Frankford 
Aktuelle Methodenfragen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen - Umstellung der 
Agrarsubventionen 
Aktuální metodická problematika souhrnných národohospodářských účtů - změny 
zemědělských dotací 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 4, S. 337-341 
Příspěvek vysvětluje změny Společné zemědělské politiky EU od roku 2005 a z metodického hlediska 
sleduje promítnutí přestavby zemědělských dotací do evropského systému souhrnných 
národohospodářských   účtů   (ESVG 1995). Jde především  o definování pojmů a  koncepční   otázky. 
1 tab., 5 přehledů, 1 graf. Pozn. - Něm. res. Rubrika: Textteil 
 
 
 
 
 
 

 35



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                        Informace odborné knihovny MF 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Uwe Reim 
Gefahrguttransporte 2005 : mehr Gefahrgütter auf Eisenbahnen und Schiffen, Rückgang bei 
Gefahrguttransporten deutscher Lkw 
Doprava nebezpečných nákladů 2005 : větší přeprava nebezpečných nákladů po železnici a lodní 
dopravou, pokles nákladní silniční dopravy 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 4, S. 370-377 
Článek upozorňuje na význam statistického sledování přepravy nebezpečných nákladů, sleduje podíl 
těchto transportů na celkovém přepravovaném objemu nákladů v Německu a podíl jednotlivých 
dopravních odvětví na realizaci této přepravy. Pozornost věnuje i metodice odhadu  nebezpečnosti  
nákladu  pro  statistické  účely  a  způsobům  jeho  provádění.  4 tab., 2 grafy. Pozn. - Něm. res. - Lit. 
Rubrika: Textteil : Verkehr 
 
Samu Kurri 
A new indicator for the volume of industrial output 
Nový ukazatel objemu průmyslové produkce 
Bank of Finland - Bulletin, 2007, no. 1, p. 75-80 
Od roku 2006, kdy došlo ve Finsku k reformě metodologie pro výpočet národních účtů, vznikají obtíže 
při určování změn v objemu průmyslové produkce. Uvedený příspěvek představuje konstrukci 
alternativního měsíčního ukazatele průmyslové produkce, který umožňuje přesnější zachycení tohoto 
vývoje. Tab., 3 grafy. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Walpurga Köhler-Töglhofer, Christa Magerl, Peter Mooslechner 
Tendenziell verbesserte Wettberwerbsfähigkeit der österreichischen Volkswirtschaft in der 
Wirtschafts- und Währungsunion: Neuberechnung des Indikators der Wettbewerbsfähigkeit 
der österreichischen Wirtschaft 
Trend zlepšující se konkurenční schopnosti rakouského hospodářství v EU: nový výpočet 
indikátoru konkurenční schopnosti rakouské ekonomiky 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2006, Nr. 4, S. 77-105 
Příspěvek seznamuje s důležitými změnami při výpočtu ukazatele konkurenční schopnosti rakouské 
ekonomiky se zaměřením na zachycení krátkodobých cenových a nákladových změn a výkyvů 
směnných kurzů. Popisuje konstrukci nového ukazatele a analyzuje vypovídací schopnost 
harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a jednotkových mzdových nákladů jakožto deflátoru. 
Teoretický rozbor ukazatelů zohledňujících cenovou a nákladovou stránku konkurence dále 
dokumentuje na novém výpočtu dílčího indexu pro oblast turismu v Rakousku. 2 tab., 6 grafů, tab. 
příloha. Pozn. - Něm. res. - Lit. - Součástí příspěvku jsou tři vložené boxy. Rubrika: Analysen 
 

Účetnictví 

Jiří Ficbauer 
Časté chyby, se kterými se auditoři setkávají při své činnosti. 2. část - dokonč. 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2007, č. 10, s. 13-28 
Chyby a nepochopení vznikající při auditu, co dělat pro odstranění chyb.  - 14 lit. Rubrika: 18 - Audit, 
s. 35-50 
 
Pavel Kolman 
Deset let účinnosti zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu, a povinnosti účetních 
Účetnictví, 2007, č. 5, s. 44 
Stručně k   novele  zákona  proti  praní    špinavých   peněz   s účinností   od   1.9.2004,   zejména  pak 
k rozšíření okruhu tzv. povinných osob, mj. i o auditory a o účetní a daňové poradce.  
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Steffen Kuhn, Michele C. Friedrich 
Exposure Draft IFRS for Small and Medium-sized Entities: Komplexitätsreduktion durch die 
neuen Vorschriften zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten? 
Zveřejněný  návrh  IFRS  pro  malé  a  střední  podniky: snížení komplexnosti novými předpisy 
k účtování finančních instrumentů? 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 17, S. 925-932 
15.2.2007 zveřejnila IASB návrh standardu IFRS pro MSP, který by se podle jejího názoru mohl stát 
účetní alternativou dosavadní "plné" verze IFRS. Zvláštní standard pro MSP přináší zjednodušení 
např. v oblasti oceňovacích předpisů a měl by celkově snížit náročnost při sestavování závěrky těchto 
podniků. 5 schémat. Pozn. - K tématu také Betrieb, 2007, Nr. 22, S. 1206-1211. - Lit. 
 
Miroslav Brabec 
Kalkulace - základní pojmy 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2007, č. 11, s. 9-17 
V úvodu stručně k úloze kalkulace v historii naší podnikové ekonomiky, dále k základním pojmům 
(objekt kalkulace, kalkulace předběžná a výsledková, kalkulační jednice, jednicové a režijní   náklady,   
přímé  a  nepřímé  náklady  apod.).   Rubrika:  16 – Manažerské  účetnictví,  s. 31-39 
 
Speaking in tongues : international accounting 
Různou řečí : mezinárodní účetnictví 
The Economist, May 19th 2007, vol. 383, no. 8529, p. 71-72 
Zaměřeno na otázku, jak v různých zemích světa postupuje zavádění Mezinárodních účetních 
standardů (IFRS). USA používají vlastní pravidla, EU uplatňuje verzi IFRS schválenou Evropským 
parlamentem. Podle účetní firmy KPMG mají všechny země sklon vykládat si pravidla způsobem, ve 
kterém se promítá jejich starý národní účetní systém.  Rubrika: Finance and economics 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 7/2007  
Tichý společník. Paušální výdaje při vedení účetnictví. Drobný nehmotný a hmotný majetek 
v nevládních a nevýdělečných organizacích (NNO). Zásoby v obchodní firmě.  IAS 38 - Nehmotná 
aktiva. Archivace dokladů. Ceny za spotřebované PHM, použití automobilu na pracovní cestu. 
Školské právnické osoby (ŠPO) - hospodaření, účetnictví.  
 
 
Účetní TIP 
 
č. 13/2007  
Aktuální informace - Změna zákoníku odstraní legislativní chyby. Vedení mzdové agendy. Sazby a 
plnění odvodových povinností a základní příklady výpočtů ve mzdové účtárně. Mzdový list s legendou 
na rok 2007. Zkušenosti z kontrol - Podněty občanů na porušování předpisů zaměstnavateli. 
 
č. 14/2007  
Postřehy z účetní a daňové praxe - Změna odpisových plánů dlouhodobého majetku. Porušování 
ustanovení zákona o účetnictví a možné sankce. Zkušenosti z kontrol - Datum uskutečnění účetního 
případu. Uplatnění odpisu při přechodu na hospodářský rok. Zamezení dvojího zdanění - Velká 
Británie. Smluvní mzda. Dotazy - Nárok na stravné při studiu v zahraničí. Průměrná spotřeba 
automobilu.  
 
č. 15-16/2007  
Postřehy z daňové a účetní praxe - Zjednodušené účetnictví. Daňová doporučení pro účetní - 
Předčasné ukončení leasingu. Zkušenosti z kontrol - Struktura hlavní knihy. Několik slov k vnitřnímu 
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kontrolnímu systému účetních jednotek. Zamezení dvojího zdanění - Bulharsko. Dotazy - Stravenky. 
Brutace mzdy. Poradenské a konzultační služby a DPH. Zaměstnanci a FlexiPASS. 
 

Veřejná správa 

Miroslav Šimon 
Majetek státu ve zvláštním režimu operativní evidence. 1. 
Moderní obec, 2007, roč. 13, č. 6, s. 41 
Hospodaření s majetkem státu; vymezení majetku v operativní evidenci. Správce majetku, stanovení 
příslušnosti k hospodaření s majetkem státu. Nabytí majetku do operativní evidence (odúmrť, 
propadnutí  věci  podle  § 55 trestního  zákoníku), úkoly ÚZSVM. Správa majetku podle § 10 b 
zákona o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.  
 

Veřejné finance. Rozpočet 

Donata Riedel 
Altschulden lasten auf Haushalten von Städten und Gemeinden 
Staré dluhy zatěžují rozpočty měst a obcí 
Handelsblatt, 23.5.2007, Nr. 98, S. 4 
Hodnocení situace v komunálních financích v Německu; rizikové strukturované deriváty, růst nákladů 
na sociální pomoc. V grafu růst úvěrového objemu v období 1998-2006.  
 
by Dirk-Jan Kraan, Daniel Bergvall, Ian Hawkesworth and Philipp Krause 
Budgeting in Hungary 
Rozpočtový proces v Maďarsku 
OECD journal on budgeting, 2006, vol. 6, no. 3, p. 7-67 
Analýza maďarského rozpočtového procesu zahrnuje jednotlivé fáze sestavování rozpočtu, 
schvalování v parlamentu, otázky účetnictví a auditu a financování na nižších úrovních vlády. 
Maďarsko v posledních deseti letech modernizovalo svůj rozpočtový proces, mezi nedostatky však 
patří nedostatečná transparentnost prognóz a výsledků, neexistence pravidel fiskální disciplíny a také 
větší zaměření spíše na rozpočtový rok než na střednědobý rámec. Tab., grafy, schémata, vlož. boxy. 
Vysvětl. - Odkazy. 
 
by Árpád Kovács 
Competitiveness and modernisation of public finances: selecting an action scenario in Hungary 
following EU accession 
Konkurenceschopnost a modernizace veřejných financí: volba akčního scénáře v Maďarsku po 
vstupu do EU 
OECD journal on budgeting, 2006, vol. 6, no. 3, p. 69-92 
Mezi nejvýznamnější strategické úkoly maďarské hospodářské politiky patří dokončení procesu 
evropské integrace, vybudování příslušných institucionálních a společenských kapacit a harmonizace 
reálné a nominální konvergence. V článku se rozebírá teoretický rámec modernizace, zejména pokud 
jde o maďarský veřejný sektor. Navrhuje se několik akčních scénářů, ale jakákoliv reforma by měla 
zahrnovat přehodnocení úlohy státu a zlepšení konkurenceschopnosti při zachování sociální 
soudržnosti. 4 tab. Vysvětl. - Odkazy. 
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Marco Buti, Joao Nogueira Martins, Alessandro Turrini 
From deficits to debt and back : political incentives under numerical fiscal rules 
Od deficitů k dluhu a zpět : politické pobídky v podmínkách numerických fiskálních pravidel 
CESifo Economic studies, March 2007, vol. 53, no. 1, p. 115-152 
V podmínkách numerických fiskálních pravidel, jaká například platí v EMU, jsou vlády vystaveny 
pokušení využít účetních triků pro splnění nároků pravidel Paktu stability a růstu. Fiskální proměnné 
jako nástroje politické pobídky tím získávají strategické postavení. Uvedený příspěvek ekonometricky 
zkoumá metodu slaďování schodku a zadlužení (stock-flow  adjustment  -  SFA),  zejména  
nesrovnalosti  mezi účetní hodnotou deficitu a změnami v zadlužení. 7 tab., 4 grafy, vzorce, příloha. 
Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
by Gösta Ljungman 
The medium-term fiscal framework in Sweden 
Střednědobý fiskální rámec ve Švédsku 
OECD journal on budgeting, 2006, vol. 6, no. 3, p. 93-109 
Od r. 1997 je ve Švédsku prakticky na všechny aspekty přípravy rozpočtu uplatňován střednědobý 
fiskální rámec. Dlouhodobější tříletý rámec vedl díky využívání fiskálních cílů a pokročilých 
prognostických modelů k větší fiskální disciplíně. Kromě toho jsou pětkrát až šestkrát ročně 
aktualizovány odhady příjmů a výdajů, takže vláda má dostatek podkladů pro zasvěcené a racionální 
rozhodování o dalším postupu.  Vysvětl. - Odkaz. 
 
Otto Dietz, Wolfgang Müller, Renate Schulze-Steikow 
Öffentliche Finanzen im Jahr 2006 
Veřejné finance v roce 2006 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 4, S. 386-403 
Rozbor vývoje veřejných rozpočtů v Německu v roce 2006. Obsahuje nejprve úvodní systematické 
pokyny pro výklad statistických dat a dále představuje souhrnný přehled vývoje veřejných rozpočtů 
podle jednotlivých kvartálů a za celý rok 2006. Následuje podrobný popis vývoje výdajů a příjmů 
veřejných rozpočtů na jednotlivých úrovních státní správy ve sledovaném roce. 4 tab., 5 schémat. 
Pozn. - Něm. res. - Lit. Rubrika: Textteil : Finanzen und Steuern 
 
Friedrich Heinemann 
Planning or Propaganda? : an evaluation of Germany´s medium-term budgetary planning 
Plánování nebo propaganda? : hodnocení střednědobého rozpočtového plánování v Německu 
FinanzArchiv, December 2006, vol. 62, no. 4, p. 551-578 
Příspěvek podrobně zkoumá a hodnotí více než třicetiletou zkušenost německé vlády z oblasti 
střednědobého rozpočtového plánování   (Mittelfristige   Finanzplanung   -  Mifrifi  - bylo v  Německu 
zavedeno zákonem z roku 1967). Zkoumá postupy a cíle Mifrifi, argumenty zastánců a odpůrců, 
možnosti využití pro prognózy aj. V závěru hodnotí, zda se vládě podařilo naplnit cíle, které si v této 
souvislosti stanovila. 12 tab., 5 grafů, vzorce. Pozn. - Angl. res. - Lit. 
 
Eduard Janota ; [rozhovor vedli] Julie Hrstková, Josef Pravec 
Teď už nelze kličkovat 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 23, s. 30-31 
Rozhovor  s   náměstkem   ministra   financí   o  návrhu  státního  rozpočtu  na  příští  rok.   Podrobněji 
o očekávané výši deficitu, o prostředcích v rezervních fondech, o úsporách a také o plnění 
konvergenčního programu (a opakované kritice ze strany EK). Fot. 
 
Sven Afhüppe 
Weißer Rauch aus Görlitz 
Bílý kouř z Görlitzu 
Handelsblatt, 11./12./13.5.2007, Nr. 91, S. 12 
K činnosti "pracovní skupiny pro odhad daňových příjmů" v Německu (působí od roku 1955), která je 
složena ze zástupců předních ekonomických výzkumných institucí, Bundesbanky, Rady znalců a 
Spolkového ministerstva financí.  
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Donata Riedel 
Wie kann der Kuchen gerecht verteilt werden? 
Jak spravedlivě rozdělit koláč? 
Handelsblatt, 14.6.2007, Nr. 112, S. 4 
Plán reformy finanční ústavy v Německu; k problematice řešení finančních vztahů resp. dělení  a  
přesunů  daňových  příjmů  na  úrovni  státu,  zemí a obcí. V grafu struktura příjmů z titulu 
jednotlivých daní a jejich ev. transferů mezi státem, zeměmi a obcemi. 
 
Words of warning : the OECD and fiscal policy 
Varovná slova : OECD a fiskální politika 
The Economist, May 26th 2007, vol. 383, no. 8530, p. 80-81 
Podle nového Hospodářského výhledu  OECD došlo v   několika  posledních   letech k výraznějšímu 
snížení rozpočtových deficitů, ale fiskální politika by se v žádném případě neměla zmírnit. Státní 
pokladny mohou být sice v současnosti díky příznivému hospodářskému vývoji plné, ale bez reformy 
penzijního systému se zase snadno vyprázdní.  Rubrika: Finance and economics 
 
The world's most expensive club : sovereign-wealth funds 
Nejdražší klub světa : fondy národního bohatství 
The Economist, May 26th 2007, vol. 383, no. 8530, p. 79-80 
Na pozadí záměru čínské vlády investovat 3 mld. USD ze svých rezerv do americké firmy Blackstone 
se  upozorňuje  na  skutečnost,  že  nejenom  Čína  patří  mezi  země  zaplavené  zahraničními aktivy, 
v některých případech petrodolary. Řada zemí nyní vytváří tzv. fondy národního majetku, které 
spravují národní i mezinárodní aktiva - peníze z rezerv, z přírodních zdrojů aj. Podle odhadů by 
celková hodnota těchto fondů mohla dosáhnout do konce roku až 2,5 bil. USD. V článku se rozebírá 
otázka jejich působení a hospodaření. Tab. Rubrika: Finance and economics 
 

Zemědělství 

F. Střeleček, J. Lososová, R. Zdeněk 
Economic results of agricultural enterprises in 2005 
Ekonomické výsledky zemědělských podniků v roce 2005 
Agricultural economics, 2007, Vol. 53, No. 5, p. 201-216 
Příspěvek hodnotí výsledky hospodaření výběrového souboru zemědělských podniků v ČR od roku 
1996, definuje dlouhodobé tendence těchto výsledků a faktory, které je ovlivňují. Zaměřuje se přitom 
na zhodnocení vlivu vnějších podmínek hospodaření na výsledky zemědělských podniků a na analýzu 
dopadů vstupu ČR do EU. Zvažuje též závislost výsledků hospodaření na dotacích a její vývoj. 13 tab., 
6 grafů. Pozn. - Angl. a čes. res. - Lit. 
 

Životní prostředí 

Cleaning up : a special report on business and climate change 
Velký úklid : zvláštní zpráva o podnikání a změně klimatu 
The Economist, June 2nd 2007, vol. 383, no. 8531, centr. sect. (32 p.) 
Větší příklon podniků v USA i jinde k ochraně životního prostředí, obchodování s emisními 
povolenkami,    dva   konkurenční   modely   čistých   technologií,   rozvoj  větrné   a  solární   energie,  
investice  do  čisté  dopravy  aj.  Tab.,  grafy,  diagr.  Viz  i článek pod názvem Cleaning up na s. 11. 
Rubrika: Special report [Ec] 
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Doffing the cap 
Zrušme limity 
The Economist, June 16th 2007, vol. 383, no. 8533, p. 78 
Tlak na politické kroky související se změnou klimatu je silný, ale politici se rozhodli pro druhé 
nejlepší řešení, což je obchodování s emisními povolenkami. Podle většiny ekonomů jsou ale lepší 
cestou ke snížení skleníkových plynů ekologické daně.  Rubrika: Economics focus [Ec] 
 
Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden : vom 10. Mai 2007 
Zákon o realizaci směrnice Evropského parlamentu a Rady o ekologickém ručení za škody na 
životním prostředí a jejich sanaci : z 10. května 2007 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 14. Mai 2007, 2007, Nr. 19, S. 666-671 
Znění zákona o realizaci směrnice Evropského parlamentu a Rady o ručení za škody na životním 
prostředí a jejich sanaci z 10. května 2007 (Německo). Upravuje práva a povinnosti odpovědných 
orgánů v této oblasti, informační povinnost, určení sanačních opatření a jejich nákladů atd. 2 přílohy. 
 
Wolfgang Kempkens 
Sägen im Wasser 
Bezpečně rozřezat ve vodě 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 22, S. 98-100, 101 
K problematice finančních nákladů spojených s bezpečnou totální likvidací atomových elektráren, 
prováděnou specializovanými německými firmami. Lubmin, Stade.  
 

Ostatní 

Jiří Klusoň, Martin Zídek 
Ministerstvo kultury ČR: nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči. 1. díl 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 22, střed. příl. (8 s.) 
Změny v oblasti památkové péče vyplývající ze zákona o územním plánování a stavebním řádu. 
Územní plánování, územně analytické podklady, územní studie, zásady územního rozvoje, územní 
plán, regulační plán, ochrana zájmů památkové péče. Územní řízení, územní rozhodnutí a územní 
souhlas. Zjednodušené územní řízení, územní opatření.  
 
Jiří Klusoň, Martin Zídek 
Ministerstvo kultury ČR: nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči : 2. díl 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 23, střed. příl. (8 s.) 
Změny v oblasti památkové péče vyplývající z nového "stavebního" zákona; stavební řád, územně 
plánovací informace, užívání staveb, veřejnoprávní smlouvy, odstraňování staveb, stavební dozor a 
zvláštní pravomoci stavebního úřadu, ochrana veřejných zájmů. Novela zákona o státní památkové 
péči.  - Liter. 
 
Dalibor Roháč 
Prečo zrušiť ministerstvo školstva 
Trend, 2007, č. 23, s. 14-15 
Argumentace proti neefektivitě státní podpory vzdělávání na Slovensku; signalizační hypotéza.  
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 
 
Bernd Wittkowski 
Die vierte Säule 
Čtvrtý pilíř  
Auszüge aus Presseartikeln, 13. Juni 2007, Nr. 25, S. 16-17. 
 
Německý bankovní trh je uzavřen do strnulých struktur. Ty brání rozvinutí konkurence, nebo ji 
přinejmenším zkreslují. Chybu lze hledat v systému tří pilířů, který tvoří soukromé banky, úvěrová 
družstva a spořitelny a zemské banky. Tak znějí stále opakované tři sloky lamentací, které se staly 
pevnou součástí repertoáru nejen soukromé sféry, ale i Evropské komise, Mezinárodního měnového 
fondu  a některých vědců. Nářek ovšem zní ve všem všudy poněkud nepatřičně a jeho obsah má 
s realitou málo společného. Vyvrací ho už sama skutečnost, že systém je ve skutečnosti tvořen pilíři 
čtyřmi. Ten v tradičním pohledu přehlížený čtvrtý pilíř tvoří zahraniční banky. Na tuto (už dávno 
změněnou) podobu německého bankovnictví   nedávno upozornil i šéf DZ Bank Wolfgang Kisch, 
když se snažil kolegům dokumentovat, jak to s otevřeností ke konkurenci vlastně doopravdy je.  
 
De iure by starý způsob náhledu ještě mohl mít nějaké oprávnění, protože zahraniční banky jsou 
převážně soukromoprávní provenience a tím logicky  členy Spolkového svazu německých bank 
(Bundesverband deutschen Banken - BdB). De facto se ale  bankovní instituce jako BNP Paribas, 
Morgan Stanley, UBS a další (nedávno oslavila skupina zahraničních bank v BdB 25. výročí 
fungování svého svazu v Německu) již dávno etablovaly na německém trhu jako samostatná skupina. 
A dokonce ještě víc: v mnoha obchodních aktivitách získaly dominantní postavení, nebo se aspoň 
dostaly na významné pozice ve vedoucí skupině. Při mnoha aktivitách došlo téměř k marginalizaci 
německých účastníků trhu.  
 
Ve skupině bank pro nabídku státních emisí (Bietergruppe Bundesemissionen), přes kterou jsou 
umisťovány státní cenné papíry na aukcích, má dominantní postavení s nejvyšším přejatým přídělem 
Deutsche Bank. Na prestižním seznamu následuje dalších čtrnáct zahraničních bank, než se objeví 
další německé jméno. Jiný příklad: podle statistik Svazu zahraničních bank se v loňském roce 
zahraniční účastníci bankovního trhu na frankfurtské burze poprvé dostali svým podílem na obratu ve 
výši 58 % před domácí aktéry. Na termínové burze Eurex dosáhl podíl zahraničních účastníků 
dokonce 85 %. A v oblasti poradenství při fúzích a převzetích dominují – odhlédneme-li od domácích 
jedniček jako Deutsche Bank a Dresdner Kleinwort – již tradičně neněmecká jména. 
 
Kdo i přes tyto skutečnosti vidí na německém bankovním trhu strnulé struktury a rozdělený trh, na 
kterém se lze sotva nadít růstu a tím i výhod z velikosti, má očividně problémy s realitou. Hořkou 
pravdou je, že německé banky (a platí to pro instituce ze všech tří pilířů bankovního trhu), po dlouhá 
desetiletí nereagovaly na vývoj na mezinárodním trhu, a to přesto, že právě Deutsche Bank byla již 
v 19. století velmi důležitou „Corporate and Investment Bank“ – i když se to tehdy ještě takto 
nenazývalo. Nějak se stalo, že její dlouhá léta získávané know-how se kamsi vytratilo. Teprve ke 
konci minulého století bylo draze navráceno akvizicemi Morgana Grenfella a Bankers Trustu.  
 
Ne každá konkurence, která se chce podílet na německém bankovním trhu, má potřebný dostatečně 
dlouhý dech, aby stačila  svým německým kolegům. Pak se ozývá volání po vymezení podílu na 
německém otevřeném trhu. Je ovšem bláhovostí si myslet, že by nějaké konsolidační bariéry mohly 
zabránit německým bankám, aby se samy chopily otevřené šance. Opět se ovšem opakuje známý 
scénář. Místo, aby mnozí zdejší velcí hráči (jak veřejnoprávní, tak i družstevní a soukromí) vyvodili 
poučení ze špatných zkušeností v oblasti investičního bankovnictví, upadají do jakéhosi hlubokého 
spánku, zatímco Citi, ING-DiBa, Santander a společníci si s vervou rozdělují podíly na německém 
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retailovém trhu.  Jako výmluva jim slouží opět „strnulé struktury“. Pro mnohé z nich byl tento trh 
svého času málo zajímavý. Dnes je to právě toto pomýlení, kterého ve velkých bankách výslovně 
litují.  
 
Německý zákazník a německá ekonomika z etablování čtvrtého pilíře bezpochyby profitují. 
Zahraniční banky oživují dodatečně konkurenci a starají se – ovšem  aniž by k tomu bylo třeba 
intervencí Evropské komise – o příznivé podmínky. Nadto přispívá tato skupina rozhodujícím 
způsobem k pokračující modernizaci finančního trhu v Německu, neboť sem importuje inovované 
produkty ze svých domácích trhů. Pro každého nabízejícího – od A jako ABN po Z jako Ziraat Bank – 
je Německo jednoznačně atraktivní trh, na kterém je třeba být přítomen. 
 
Někteří němečtí politici by se snad chtěli pokusit interpretovat tuto atraktivitu německého finančního 
trhu jako rozhodující důkaz o přesvědčivé kvalitě německého podnikatelského prostředí. To by ovšem 
byl fatální omyl. Při veškerém respektu k postupným reformním krokům je třeba mít na mysli, že 
zdaleka ne všechno, co v Německu zahraniční banky prodávají, je i  součástí tuzemské nabídky. 
Částečně směřuje vývoj spíše jiným směrem.  Například při zakládání investičních fondů neplatí motto 
„cizinci dovnitř“ (do Německa), nýbrž „domácí ven“ (do Lucemburska). Aby byly vytvořeny 
podmínky pro trvalou změnu, musí vláda v Berlíně udělat mnohem víc než dosud.       
   
 
 
Werner Mussler 
Dauerhafte Defizite 
Přetrvávající deficity 
Auszüge aus Presseartikeln, 23. Mai 2007, Nr. 22, S. 11-12.  
 
Konečně nastala doba, kdy je možné volněji vydechnou a zbavit se věčných obav z maastrichtských 
kritérií – německý státní rozpočet se dostal opět pod tři procenta HDP. Více jak pět let poté, co musel 
tehdejší ministr financí Hans Eichel poprvé čelit deficitnímu řízení Evropské komise a začít budovat 
obranný val s dalšími kolegy na odvrácení sankcí a možných nemalých pokut - tzv. modrého dopisu 
z Bruselu. Po pěti trýznivých letech stálého pranýřování německého deficitního rozpočtu v EMU se 
nyní blíží konec disciplinárního řízení EU proti Německu. V průběhu tohoto procesu se nejprve 
podařilo ministrům financí velkých zemí v roce 2003 protiprávně zabránit zostření disciplinárního 
řízení, načež následovala žaloba tehdejšího komisaře pro hospodářské a měnové otázky Pedra Solbese 
u Evropského soudního dvora. Ani ta ale nebyla schopna sprovodit ze světa konflikt mezi Evropskou 
komisí a Radou ministrů. Poté byla prosazena změna pravidel Paktu stability a růstu EU - a nakonec 
po tomto změkčení  bylo přece jen asi před rokem dosaženo zpřísnění sankcí.   
Eichlerův nástupce Peer Steinbrück přijal toto zpřísnění předtím změkčených pravidel Paktu; rychlé 
zlepšování německých veřejných financí přibližně od jeho nástupu do úřadu mu téměř propůjčilo 
nimbus vzorného hocha. Již v minulém roce dosáhlo Německo hodnot podstatně nižších, než kolik 
stanoví maastrichtská kritéria, a v roce 2007 očekává Evropská komise nové zadlužení na téměř 
nulové úrovni. V důsledku připravuje ukončení  řízení proti Německu a rovněž ministři financí EU 
pod Steinbrückovým předsednictvím ji budou následovat.    
 
V Berlíně je ukončení deficitního řízení - na pozadí narůstajících daňových příjmů a z toho se 
odvozujících výdajových přání na všech stranách -  pociťováno jako úspěch finanční politiky. Pokud 
se Německu podařilo v rekordním čase snížit deficit ze 3,2 procent v roce 2005 přes 1,7 procent v roce 
2006 na 0,7 procent v tomto roce a pokud si lze konečně s úlevou oddechnout ohledně 
maastrichtských kritérií, není třeba se už dál trápit s tím, že tomu v minulosti bylo jinak. Pro dodržení 
stanovené tříprocentní hranice je již dost prostoru. Evropská komise sice neposuzuje vývoj takto 
shovívavě, nicméně vydechnout si mohl i současný evropský komisař pro hospodářské a měnové 
otázky Joaquín Almunia. Konec disciplinárního řízení proti Německu může podat jako důkaz toho, že 
jím iniciované reformy Paktu stability fungují. V případě Německa a Řecka - podle výkladu komisaře 
- přinesla   reforma žádané výsledky: staří hříšníci byli díky zpřísnění disciplinárního řízení přinuceni 
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k návratu na správnou cestu finanční politiky. Na místo konfrontací mezi Komisí a členskými státy 
může nastoupit důvěra a úspěšná spolupráce. 
 
Kéž by to bylo tak jednoduché! Konec disciplinárního řízení ale sotva ospravedlňuje nové výdajové 
záměry německé vlády a nepotvrzuje ani chválu reformovaného Paktu stability a růstu ze strany 
Bruselu. Závěr Komise sice odpovídá stanoveným pravidlům - Německo splnilo, co mu bylo uloženo 
(nominální deficit v roce 2006 klesl pod hranici tří procent HDP, strukturální deficit, očištěný od 
konjunkturálních výkyvů, se snížil v období 2005-2007 o víc než kolik je požadováno). Ale další 
doporučení Bruselu, aby po dokončené korektuře deficitu neustávalo konsolidační úsilí a aby 
strukturální deficit byl nadále snižován o půl procentního bodu ročně, Steinbrück nesplní. Již v tomto 
roce bude tento ukazatel - tak důležitý pro udržitelnost finanční politiky - podle odhadů dosahovat 0,8 
procent HDP. To je samo o sobě docela dobrý konsolidační úspěch. Nicméně v roce 2008 nemá 
poklesnout vůbec a zda se podaří Steinbrückem ohlašované snížení v roce 2010 na nula procent - toť 
otázka. O rozpočtových přebytcích, plánovaných Paktem stability pro období příznivé konjunktury, se 
nemluví už vůbec. 
 
To, že vůle k úsporám není v Německu příliš silná, ukazuje pohled na příčiny aktuálního 
konsolidačního úspěchu. V podstatě má pokles deficitu tři důvody. Tím prvním je neočekávaně dobrá 
konjunktura. Strukturálního deficitu se tato skutečnost nedotkla. Dva další důvody jsou (jednorázové) 
snížení státních výdajů v rámci Hartzových reforem 2006 a výrazné zvýšení daně z přidané hodnoty. 
Dlouhodobě působí jen zvýšení daní. O konsolidaci výdajů - žádoucí v dobrých časech - nemůže být 
ani řeči. Až do voleb do poslanecké sněmovny budou výdaje dále stoupat. Již jen toto je důkazem, že 
Almuniův ctižádostivý plán ohledně působení reformovaných pravidel Paktu stability a růstu na 
podněcování úsporného chování členských zemí EU v dobrých dobách konjunktury je hodně vzdálen 
od reality.    
 
Změkčení Paktu stability a růstu bylo ze všech doprovodných opatření disciplinárního řízení proti 
Německu to s nejzávažnějšími důsledky. Je třeba připustit: řízení přineslo - přes všechna  porušení 
pravidel a všechny změny – také pozitivní důsledky. Ministři financí EU se před krátkou dobou shodli 
na zásadě, že již nechtějí střednědobě vytvářet žádné nové dluhy. I když takovýto slib bude sotva 
splněn, dokládá rostoucí chápání důležitosti zdravých státních financí. To, aby předseda Evropské 
komise hovořil o nějakém „hloupém Paktu“, by bylo v dnešní době nemyslitelné. Lze říci, že 
disciplinární řízení alespoň trochu přispělo k patologickému studiu politiky. Nic ale nenasvědčuje 
tomu, že by ukázalo cestu k trvalé změně finanční politiky. 
 
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 
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