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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 červenec). 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:  daňová reforma, nová 

pravidla pro kapitálový trh, editační povinnost (závazné posouzení), ukončení daňové kontroly, 
faktory ovlivňující velikost veřejného sektoru ve vyspělých zemích (v angl. jazyce), dopad regionální 
politiky EU na výši HDP na hlavu a na proces konvergence a  zaměstnanost (v angl. jazyce), zpřísnění 
pravidel nízké kapitalizace v rámci změn  daňového zákonodárství a  ručení v daňovém řízení. 

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např. na  články týkající se dopadu 
legislativy EU na ostatní země (např. USA),  rizik spojených s přechodem na model privátního 
kapitálu, regulace pojišťovnictví (Solvency 2), veřejných výdajů pro vnější a vnitřní bezpečnost 
v Německu (2004),  nástrojů ochrany životního prostředí (environmentálních daní a obchodů 
s emisemi), slovenské  celní správy a komerčního důchodového pojištění v SR.  

V další části  Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to  Kde tajnůstkářství 
nemá  šanci  (povinnost  zveřejňovat  výši  vedlejších  poslaneckých  příjmů  ve  vybraných zemích), 
O Karlu Marxovi, squatterech a moderní ekonomii (vznik hodnotových představ z pohledu moderní 
ekonomie) a  Silný finanční trh je pro Německo dobrý.  

Navíc  jsme   pro   Vás   připravili    informaci   o    nových    elektronických     periodikách a 
o historickém dokumentu  o Dr. Aloisi Rašínovi, prvním ministrovi financí Československé republiky.  

 
 
 

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

      
 

Mgr. A. Sahánková 
     VO 303 
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UPOZORNĚNÍ 
 
 
Nová elektronická periodika na stránkách odborné knihovny MF 
 
 
Na webových stránkách odborné knihovny - v sekci Informační zdroje 
http://knihovna.mfcr.cz/zdroje.php -  naleznete  v seznamech českých a zahraničních časopisů níže 
uvedené, nově zařazené elektronické časopisy: 
 
České časopisy 
Epravo.cz  
Přináší informace z oblasti českého i mezinárodního práva, přehled zákonů a soudních rozhodnutí, 
praktické rady. 
http://www.epravo.cz/v01/
 
Informační bulletin [Úřad pro ochranu osobních údajů] 
Časopis  se  věnuje výkladu zákona o ochraně osobních údajů a problematice ochrany osobních údajů 
v různých oblastech a souvislostech. Navazuje na bulletin „ÚOOÚ informuje“. Časopis vydává Úřad 
pro ochranu osobních údajů v  Praze. V knihovně od r. 2003. 
http://www.uoou.cz/
 
Zahraniční časopisy 
Deutsche Bundesbank Finanzstabilitätsbericht 
Přináší rozbory stability německého finančního systému vypracované Deutsche Bundesbank. V letech 
2003-2004 vycházelo v rámci časopisu Deutsche Bundesbank Monatsbericht. Vydává Německá 
spolková banka. V knihovně od r. 2005. 
http://www.bundesbank.de/presse/presse_finanzstabilitaetsbericht.php
 
Economic Issues 
Časopis je zaměřen na oblast mezinárodní ekonomiky. Na webových stránkách archiv od r. 1997. 
http://www.imf.org/external/pubind.htm
 
EurActiv 
Časopis  informuje  o  problematice  EU.  Na  webových stránkách  jsou  odkazy na stránky EurActiv 
v různých jazykových mutacích  http://www.euractiv.com/
Česká je k dispozici na http://www.euractiv.cz
 
European economy news 
Odborný časopis informuje o aktivitách DG ECFIN (Directorate General for Economic and Financial 
Affairs). Vydává Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. 
V knihovně od r. 2006. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/een/list_en.htm
 
European Union 
Časopis přináší přehled o činnosti Evropské unie. Vydává PSCA International Ltd. Na webových 
stránkách je archiv čísel od r. 2001. 
http://www.publicservice.co.uk/publications.asp
 
Quarterly report on the Euro area 
Jedná se o odborný časopis zabývající se ekonomickou a finanční problematikou eurozóny. 
 Na webových stránkách jsou čísla od r. 2002. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/quarterly_report_on_the_euro_area_en.htm
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The Forum 
Časopis  je  zaměřen   na   oblast  mezinárodní  ekonomiky.  Informuje  o  ročních    konferencích 
"The Brussels Economic Forum". Na webových stránkách je archiv od r. 2006. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/events/2007/events_brussels_0507_en.htm
 
Trésor-Economics 
Periodikum obsahuje odborné studie.  Vydává Direction Générale du Trésor et de la Politique 
Économique. Na webových stránkách jsou čísla od r. 2006 v anglické a francouzské verzi. V tištěné 
podobě je v knihovně od r. 2006 v anglickém jazyce. 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/dgtpe/TRESOR_ECO/tresorecouk.htm
 
World economic outlook 
Přináší rozbory a hodnocení vývoje ekonomiky a výhledy. Vydává Mezinárodní měnový fond, 
vychází 2x ročně. V knihovně od r. 1989. Na stránkách MMF je v sekci Publications archiv od r. 1997 
i s navazujícím časopisem "World economic outlook update", který vychází od r. 2007. 
http://www.imf.org/

 

Z historie ministerstva financí 

JUDr. Alois Rašín,  první československý ministr financí 

Na intranetových stránkách Odborné knihovny byla rozšířena  část Historie MF o Osobnosti 
ministerstva financí     http://knihovna.mfcr.cz/historiemf.php#07
Odborné knihovně se podařilo získat unikátní vydání časopisu Světozor z roku 1923, č. 12,  které se ve 
fotografiích  vrací  k  životu  Dr.  Aloise  Rašína.  Přináší  i  řadu  snímků  z  poslední cesty ministra 
Dr. Aloise Rašína Prahou.  
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Daně 

Julie Hrstková 
360 daňových úlev? No a co? 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 25, s. 42-44 
K problematice daňových výjimek v návrhu novel daňových zákonů. 
 
Daniel Schönwitz 
Cash am Körper 
Hotovost na těle 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 23, S. 116-118, 120-121 
Zpřísnění pravidel pro transfery hotovosti platí na základě nařízení EU od 15.6.2007 a přispívá ke 
ztížení daňového úniku od zdroje "uklizením" hotovosti např. do Švýcarska. Vedle toho německá 
finanční policie získává další informační zdroje - kromě současné možnosti dotazu na konto je to nově 
zavedené identifikační číslo, které od 1.7.2007 obdrží každý Němec bez ohledu na věk. Toto číslo na 
rozdíl od dosavadního daňového čísla bude provázet daňového poplatníka po celý život a nezmění se 
ani v případě přestěhování do jiného finančního obvodu, což umožní podat naráz kompletní informaci 
o daňové historii poplatníka. 
 
Petr Gola 
Daně na Slovensku 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2007, č. 12. Rubrika: 11 - Daně ve vztahu k zahraničí, s. 1-4 
Stručně k zavedení rovné daně na Slovensku. Daň z příjmů fyzických osob, výpočet čisté mzdy v roce 
2006. Daň z příjmů právnických osob. Daň z přidané hodnoty. Sociální a zdravotní pojištění. 
 
Pavel Nesnídal 
Daň z minerálních olejů 
Finanční management, 2007, roč. 4, č. 5, s. 45-46 
Daň z minerálních olejů; porovnání zdanění pohonných hmot v ČR, Německu a Rakousku. 
 
Jindřich Klestil 
Daň z nemovitostí v roce 2007 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 6, s. 10-14 
K několika významným změnám, ke kterým došlo s účinností od 1. ledna 2007 novelou zákona o dani 
z nemovitostí. Možnost podat přiznání k dani za spoluvlastnické podíly na některých pozemcích, 
zvláštní termíny pro podání daňového přiznání, placení daně z nemovitostí, úprava podmínek pro 
osvobození staveb pro bydlení a individuální rekreaci ve vlastnictví sociálně potřebných osob od daně 
ze staveb, daňové přiznání. Připojeny některé dotazy a odpovědi k problematice daně z nemovitostí. 
 
Pavel Běhounek 
Daňová reforma a návrh zákona o stabilizaci veřejných financí 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2007, č. 12. Rubrika: 2 - Daň z příjmů, s. 1-16 
V úvodu  o  krocích, které předcházely vládnímu návrhu "daňové reformy". Dále o hlavních změnách 
v  oblasti  daní  z  příjmů,  daně  z přidané  hodnoty,  daně  z nemovitostí, správy daní a poplatků atd. 
V závěru též o změnách v pojistném na sociální zabezpečení. Připojeny různé přehledy sazeb 
pojistného podle zákona o stabilizaci veřejných financí (a také pro případ, že nebude realizován). 
 
Pavel Běhounek 
Daňová reforma od 1.1.2008 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 6, s. 3-10 
Ke  koncepci  tzv.  stabilizace veřejných financí, kterou vláda schválila v dubnu 2007. Změny zákona 
o  daních  z  příjmů,  změna daňového zatížení fyzických osob (nezdanitelné minimum, snížení daňové  
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zátěže), daň z příjmů u různých forem podnikání, "reforma" základu daně z příjmů právnických osob, 
změny v dalších daních. 
 
Helena Stuchlíková 
Dary, veřejné sbírky, kostelní sbírky, reklama, sponzorství 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2007, roč. 5, č. 3, s. 8-17 
Dary,  sbírky,  reklama  a  sponzorství  z  obecného  a daňového pohledu. Podrobně o daňovém režimu 
(v případě darů) ze strany dárce a ze strany obdarovaného. Doplněno četnými příklady. 
 
José-Ignacio Antón 
Distributional implications of tax relief on voluntary private pensions in Spain 
Distribuční důsledky daňových úlev na dobrovolné soukromé důchodové pojištění ve Španělsku 
Fiscal studies, June 2007, vol. 28, no. 2, p. 171-203 
Autor analyzuje distribuční důsledky státní podpory soukromého penzijního pojištění (pomocí 
daňových úlev) ve Španělsku v roce 2002. Zaměřuje se přitom na daň z příjmů fyzických osob. 
Představuje též některé alternativní projekty na reformu stávajícího systému a odhaduje jejich dopady 
na výši majetku. - Pozn. 
 
Václav Benda 
DPH u poštovních služeb, rozhlasového a televizního vysílání 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 13, s. 1-6 
Vymezení daňových subjektů a jejich registrace, vymezení předmětu daně a místa plnění. Poštovní 
služby, rozhlasové a televizní vysílání jako zdanitelné plnění a jako osvobozené plnění. Odpočet daně. 
Doplněno příklady. 
 
Václav Benda 
DPH v kultuře a sportu. (2.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 12, s. 5-10 
Kulturní a sportovní činnosti z pohledu DPH (vymezení předmětu daně a místa plnění, zdanitelné 
plnění), kulturní a sportovní činnosti jako plnění osvobozená od daně. Odpočet daně. Doplněno 
příklady. 
 
Walter Mathiak 
Die Einkommensteuer in Preußen im 19. Jahrhundert 
Daň z příjmů v Prusku v 19. století 
Finanz-Rundschau, 5. Juni 2007, Jg. 89, Heft 11, S. 544-550 
Příspěvek seznamuje s důvody zavedení daně z příjmů v Prusku a probírá jednotlivé fáze jejího vývoje 
v průběhu devatenáctého století. Mimo jiné se zabývá i tzv. "malou" reformou z roku 1873, z doby 
říšského kancléře Otty von Bismarcka i jeho vlivem na další vývoj daňového systému v Prusku. - 
Pozn. 
 
Heinrich Weber-Grellet 
Die Einlage  eines  Kiesvorkommens  : Analyse  des  Beschlusses  Des  Großen  Senats  des   BFH 
v. 4.12.2006 - GRS 1/05 
Vklad ložiska štěrku : rozbor rozhodnutí Velkého senátu Spolkového finančního dvora ze 
4.12.2006 - GRS 1/05 
Finanz-Rundschau, 5. Juni 2007, Jg. 89, Heft 11, S. 515-525 
Autor upozorňuje na významné rozhodnutí Velkého senátu Spolkového finančního dvora ze 
4.12.2006. Senát při svém rozhodování nevolil cestu formálního přístupu založeného pouze na 
slovním znění odpovídající normy, nýbrž na věcně-logické souvislosti a na systémovém zařazení 
příslušného předpisu. Šlo o sporné daňové posouzení naleziště štěrku na soukromém pozemku a jeho 
další hospodářské využití. - Pozn. 
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Eva Romančíková, Michal Borodovčák 
Environmentálne dane a obchody s emisiami ako nástroje ochrany životného prostredia 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 264-275 
Příspěvek analyzuje problematiku environmentálních daní a obchodovatelných daní ve vyspělých 
zemích,  a  to  jak  z  hlediska  jejich uplatnění  při  zabezpečování cílů environmentální politiky, tak i 
z hlediska efektů pro podnikatelskou sféru. Ukazuje, že je nutné dále zkoumat podmínky, za kterých je 
efektivní zvolit jeden či druhý nástroj, případně jejich kombinaci. - Pozn. 
 
Holger Sedlmaier 
Leistungsbeziehungen bei der Verwaltung von Investmentfonds und deren umsatzsteuerliche 
Folgen 
Poskytování služeb při správě investičních fondů a jeho daňové důsledky 
Umsatzsteuer-Rundschau, 5. Juni 2007, Jg. 56, Heft 11, S. 401-408 
Autor   systematicky  analyzuje  specifickou   problematiku  obratové daně  u služeb   poskytovaných 
v rámci správy investičního majetku v investičních fondech (správa portfolia, účetnictví fondu, 
oceňování majetku a jiné administrativní služby). V této souvislosti se odvolává zejména na rozsudek 
Evropského soudního dvora v případě "Abbey National" ze 4.5.2006, z něhož vyvozuje závěry pro 
daňovou praxi. Upozorňuje na nezbytnost jednotného dořešení problematiky ze strany Evropské 
komise, aby byl odstraněn nejednotný výklad v rámci EU. - Pozn. 
 
Dita Šulcová 
Lze evropskou společnost využít k daňové optimalizaci? : podnikání 
Euro, 2007, č. 28, s. 58-59 
Autorka zkoumá, jaké jsou výhody společnosti s právní formou evropské společnosti a zda může být 
hlavním důvodem investorů pro její využití optimalizace zdanění zisku. Dokládá, že významným 
specifikem této právní formy je úspora daní při změně sídla. 
 
Danuše Nerudová 
Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 6, s. 18-25 
Jednotlivé typy smluv, jejich struktura a vývoj. Modelová smlouva OECD, modelová smlouva OSN. 
Metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění. Konvence k zamezení dvojího zdanění v Evropské 
unii. Doplněno příklady. 
 
Gabriel Beer 
Na čo zomrela daňová polícia 
Trend, 2007, č. 25, s. 16-17 
Boj daňové správy SR se závažnými daňovými delikty, k důvodům ukončení činnosti ÚDP (Úrad 
daňového preverovania). Nárůst případů neoprávněných odpočtů DPH. 
 
Pavel Mertlík 
Naše nejnovější fiskální reforma 
Listy, 2007, roč. 37, č. 3, s. 5-7 
Stručné zamyšlení nad chystanou daňovou reformou v ČR. Autor nejprve shrnuje fakta o českém 
daňovém systému, pak se věnuje jednotlivým navrhovaným změnám. Dochází k závěru, že tato 
daňová  reforma  náš fiskální problém - rozevírání nůžek mezi veřejnými výdaji a veřejnými příjmy - 
v žádném případě neřeší. Navíc se domnívá, že některé návrhy MF budou mít zjevné negativní 
dopady. 
 
Tomáš Skřivánek 
Nejsem daňový revolucionář : EURO Business Breakfast 
Euro, 2007, č. 26, s. 40-41 
V rámci setkávání předních představitelů byznysu a státní správy s politiky (EURO Business 
Breakfast) shrnuje ministr financí Miroslav Kalousek svůj současný postoj k připravovaným reformám  
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a zvažuje i šanci následné reformy penzijního a zdravotního systému. Podle jeho vyjádření by od roku 
2010 měl platit nový zákon o dani z příjmů. 
 
Dana Trezziová 
Nerealistické prognózy : makroekonomika 
Euro, 2007, č. 29, s. 58 
Autorka upozorňuje, že závěry studie KPMG o možných negativních efektech zpřísnění pravidel nízké 
kapitalizace  (navrhovaného  v  rámci  vládního  balíčku  daňových reforem) jsou zjednodušené a 
často nepodložené. Dokládá,  že  v zájmu  stability  české  ekonomiky  je  nutno  umožnit vznik firem 
s přiměřeným množstvím vlastních zdrojů a řešit distorzi daní. Podobným směrem se vydávají i 
změny v daňovém zákonodárství v dalších zemích EU. 
 
Reuven S. Avi-Yonah and Martin B. Tittle 
The new United States Model Income Tax Convention 
Nová americká Úmluva o modelové dani z příjmu 
Bulletin for international taxation, 2007, vol. 61, no. 6, p. 224-234 
V listopadu 2006 zveřejnilo americké ministerstvo financí novou Úmluvu o modelové dani z příjmu, 
která nahrazuje model z r. 1996. V článku se rozebírají hlavní rozdíly mezi novým a starým 
americkým modelem a současnou modelovou smlouvou OECD o zdanění. 
 
David Jopek 
Několik poznámek k zásadám daňového řízení a principům dobré správy 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 6, s. 3-7 
K úvahám o možnosti použití principu dobré správy v daňovém řízení, resp. berní správě. Pojem 
"daňové řízení", zásady daňového řízení. Podrobněji k aktuálním otázkám zásad a k možnosti využití 
správního řádu pro správu daní. 
 
Hana Straková 
Obchodní majetek z pohledu daně z přidané hodnoty. Dokonč. 
Účetnictví, 2007, č. 6, s. 33-38 
V této části pokračují odpovědi na otázky: kdy nastává zdanitelné plnění u dodání zboží a převodu 
nemovitosti; kdy dochází k uskutečnění plnění při dodání zboží do jiného členského státu; kdy vzniká 
nárok na odpočet daně při pořízení obchodního majetku; jaké podmínky musí být splněny, aby plátce 
měl nárok na odpočet daně při pořízení obchodního majetku; jakým způsobem se postupuje při zrušení 
registrace; u kterých plnění není nárok na odpočet daně apod. Doplněno četnými příklady. 
 
Otakar Hájek 
Ošidné rajské vábení 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 25, s. 66-67 
K problematice mezinárodního daňového plánování. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, daňové 
ráje, aktivity FATF a OECD. Ve vloženém příspěvku o českých legislativních opatřeních k zabránění 
odlivu příjmů státního rozpočtu jakož i odlivu kapitálu dosahovaného v důsledku mezinárodního 
daňového plánování. 
 
Michaela Tamoková ... [et al.] 
Podmínky  vracení  daně  z přidané  hodnoty  v České  republice,  na  Slovensku,  v  Německu a 
v Maďarsku 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 6, s. 28-32 
Informace o podmínkách, za jakých je možné žádat o vrácení DPH v ČR, na Slovensku, v Německu a 
v Maďarsku. Podrobněji např. k náležitostem žádosti o vrácení DPH v uvedených zemích, k postupu 
Daňového  úřadu  Bratislava  I  při  vrácení  daně  a  k  udělení  sankcí,  ke  lhůtám  k  podání  žádosti 
v Maďarsku apod. 
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Petra Adámková 
Problematika editační povinnosti 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 6, s. 40-44 
Příspěvek  je  věnován  problematice  editační  povinnosti  (závaznému  posouzení).  K otázce  právní 
jistoty  daňových  subjektů,  k metodickým  pokynům  Ministerstva  financí (pokyny D, řada DS). 
Dále k současné právní úpravě editační povinnosti, k otázce editační povinnosti ve vztahu k § 38nc 
zákona o daních z příjmů, k centralizaci daňové správy pro oblast editační povinnosti a ke zpoplatnění 
žádosti za vydání rozhodnutí. 
 
Michael Kempermann 
Probleme der Freiberufler-Personengesellschaft in der neueren Rechtsprechung 
Problémy osobních společností osob vykonávajících svobodné povolání v současné judikatuře 
Finanz-Rundschau, 20. Juni 2007, Jg. 89, Heft 12, S. 577-583 
Příspěvek podrobně analyzuje aktuální vývoj judikatury týkající se osobních společností osob ve 
svobodných povoláních a z různých hledisek posuzuje zdanění širokého spektra praktických aktivit. - 
Pozn. 
 
Eva Sedláková 
Příjmy  z převodu  a  zdědění  členského  práva  k družstvu nebo účasti na obchodní společnosti 
z hlediska daně z příjmů 
Účetnictví, 2007, č. 6, s. 39-43 
Příjem z převodu a zdědění členského práva k družstvu nebo účasti na obchodní společnosti jako 
předmět  daně  z  příjmů fyzických osob. Osvobození příjmů od daňové povinnosti, zdaňování příjmů 
z převodu členského práva nebo účasti na obchodní společnosti, zdaňování příjmů ze zděděného 
členského práva nebo obchodního podílu. 
 
Radmila Kulková 
Ručení v daňovém řízení 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 6, s. 33-39 
Zákonné ručení, upomenutí dlužníka a bezvýsledné vymáhání nedoplatku na dlužníkovi, výzva ručiteli 
k úhradě nedoplatku, odvolání, postavení ručitele v daňovém řízení, ručitel a vyměření daně, 
příslušenství nedoplatku na dani, placení nedoplatku. 
 
Samuel Brittan 
Two-and-a-half cheers for tax credits 
Dvaapůlkrát hurá pro daňové úvěry 
Financial Times, 6.7.2007, no. 36427, p. 11 
Na rozdíl od jiných považuje autor zavedení daňových úvěrů za jeden z úspěchů Gordona Browna ve 
funkci britského ministra financí. V článku se vysvětluje historie a fungování systému těchto dotací 
poskytovaných na základě výše příjmů fyzických osob. 
 
Zdeněk Burda 
Ukončení daňové kontroly - kde se skrývají problémy? 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 12, s. 14-20 
Právní úprava ukončení kontroly a možnost podání dodatečného daňového přiznání, projednání zprávy 
o průběhu daňové kontroly (doplněno několika příklady). Z judikatury k ukončení daňové kontroly. 
 
Axel Jansen 
Umsatzsteuer und Zellvermehrung 
Daň z obratu a buněčné dělení 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. Juni 2007, Jg. 56, Nr. 12, S. 442-447 
V souvislosti s nedávným rozsudkem finančního soudu v Kolíně nad Rýnem, týkajícím se speciální 
problematiky (množení buněk pro lékařské účely) autor upozorňuje, že i tyto neběžné záležitosti je 
třeba  řešit  na  základě  platné  právní úpravy daně z obratu. Ukazuje přitom na nejednoznačný výklad  
některých základních pojmů a důkladně vysvětluje zdanění výkonů, které v souvislosti s poskytnutím  
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potřebných buněk lékaři poskytl podnik zabývající se biotechnologiemi. - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Uplatnění DPH u finančního pronájmu nemovitostí 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 13, s. 15-17 
Stručně k definici finančního pronájmu z pohledu daně z přidané hodnoty (posuzuje se obdobně jako 
dodání  zboží nebo převod nemovitosti). Dále o sazbě daně, o povinnosti přiznat daň, o základu daně, 
o osvobození od daně apod. 
 
 
Daňové a účetní poradenství 
 
č. 27-28/2007  
Ke změnám registračních údajů. Vzory podání v daňovém řízení. Co patří do tzv. práce přes čas. 
Pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů a daně. 
 
č. 29-30/2007  
Ještě jednou o příspěvku na dovolenou. Převádění a proplácení dovolené. Daňové plánování. Vzory 
podání v daňovém řízení. Nové formy zaměstnávání a jejich daňové souvislosti.  
 
Daňový TIP  
 
č. 15-16/2007  
Aktuální  problematika  DPH.  Technické  zhodnocení  na  nehmotném majetku. Daňové řešení zásob 
u podnikatele, který vede daňovou evidenci. Dědictví a příjem z pronájmu. Stravné vyplácené 
paušálně. Nařízení čerpání náhradního volna. DPH u poštovného. Daňově uznatelné náklady – úhrada 
ubytování zaměstnance. Je odpis části pohledávky daňově uznatelný? Uplatnění daru v daňovém 
přiznání. Dodanění odpočtu na životní pojištění. Je povinností zaměstnavatele poskytnout odstupné 
starobnímu důchodci? Jsou náklady na studium nedaňovým výdajem? Odpisy  - nákup databáze 
pacientů. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

I. Rozmainskij 
Metodologičeskije osnovy teorii Kejnsa i jego "spor o metode" s Tinbergenom 
Metodologické základy Keynesovy teorie a jeho "spor o metodu" s Tinbergenem 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 4, s. 25-36 
Autor analyzuje spor Keynese a Tinbergena v kontextu Keynesova metodologického přístupu, který je 
podle něj zcela v protikladu k metodologii moderní ekonomické teorie. V této souvislosti se rozebírá 
Keynesův kritický náhled na ekonometrii. Viz i texty na s. 37-59 v tomto čísle čas., v nichž oba 
protagonisté metodologického sporu objasňují své argumenty. 
 
Tomáš Otáhal 
Why is corruption a problem of the state? 
Proč je korupce problémem státu? 
Prague economic papers, June 2007, Vol. 16, No. 2, p. 165-179 
Autor se zaměřuje na problematiku korupce a snaží se vysvětlit rozdílné přístupy k výkladu tohoto 
jevu v ekonomické teorii. Ekonomickou problematiku korupce ukazuje na příkladu úplatků. Zvažuje 
dále, zda korupce je problémem státu či trhu, případně jaký je podíl státu na rozvoji korupce. - Pozn. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Peter Wallison 
America will prefer to rely on rules, not principles 
Amerika bude raději spoléhat na pravidla než na principy 
Financial Times, 6.7.2007, no. 36427, p. 11 
Regulace založená na principech, kterou prosazuje britský Úřad pro finanční služby (FSA), se autorovi 
zdá pro USA nevhodná vzhledem k jejich politickému, kulturnímu a právnímu prostředí. 
 
Sundeep Tucker 
Asia seeks its centre : the race is on to be the region's number one for finance 
Asie hledá své centrum : závody o to, kdo bude v regionu číslem jedna ve financích 
Financial Times, 6.7.2007, no. 36427, p. 9 
Navzdory své hospodářské síle postrádá zatím asijsko-pacifický region finanční centrum, které by se 
mohlo rovnat Londýnu a New Yorku. V článku se rozebírají šance jednotlivých měst jako Tokio, Soul, 
Šanghaj či Mumbai. 
 
Tomáš Skřivánek 
Bankovní spor směřuje k soudu : správa peněz z fondů EU 
Euro, 2007, č. 30, s. 28 
Článek informuje, že Česká spořitelna neuspěla u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) se 
svým podáním, v němž zpochybnila volbu vítězného konsorcia při výběru nového finančního 
manažera ČR na správu a distribuci evropských dotací. ÚOHS neshledal ve výběru finančního 
manažera  státu  porušení  zákona.  -  K problematice  viz též příspěvky  v  časopise Euro, 2006, č. 21 
a č. 33-34. 
 
Bearish turns : the subprime meltdown, continued 
Zvraty společnosti Bear Stearns : zmatek kolem nekvalitních hypoték na pokračování 
The Economist, June 23rd 2007, vol. 383, no. 8534, p. 81-82 
K situaci americké investiční banky Bear Stearns, resp. jejího hedgeového fondu, který investoval do 
cenných papírů založených na hypotékách v kategorii subprime a problémy na tomto hypotečním trhu 
mu způsobily ztráty. 
 
Jana Vavřínková 
Boj s úžerou po slovensky 
Trend, 2007, č. 25, s. 75 
Boj s neetickým podnikáním v oblasti úvěrů v SR, příklady regulace lichvy v evropských zemích a 
USA, uplatnění úrokového stropu. 
 
The business of making money : public v private equity 
Kde se vydělávají peníze : veřejný versus privátní kapitál 
The Economist, July 7th 2007, vol. 384, no. 8536, p. 68-70 
Privátní kapitál se stal synonymem umění vydělávat peníze. Jen za první polovinu tohoto roku dokázal 
získat 240 mld. USD (oproti méně než 10 mld. USD v r. 1991). Naopak veřejně obchodované 
společnosti se možná přežívají. V článku se rozebírá, jaká rizika by byla spojena s přechodem na 
model privátního kapitálu. - K tématu v tomto čísle časopisu též článek The trouble with private 
equity, s. 11. 
 
Angela Veng Mei Leong 
Chasing dirty money : domestic and international measures against money laundering 
Štvanice na špinavé peníze : domácí a mezinárodní opatření proti praní peněz 
Journal of money laundering control, 2007, vol. 10, no. 2, p. 140-156 
Článek přináší přehled o britských a mezinárodních opatřeních proti praní špinavých peněz a rozebírá 
jejich vývoj. - Vysvětl. 
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Chris Tupker 
Clearing houses must be free to compete 
Clearingové banky musí mít volnost soutěže 
Financial Times, 21.6.2007, no. 36414, p. 9 
K otázkám volné soutěže mezi zúčtovacími domy, postoj Evropské komise, projekt Turquoise, kritika 
rozhodnutí amerického ministerstva spravedlnosti povolit fúzi mezi Chicago Mercantile Exchange a 
Chicago Board of Trade, model "vertikálních sil". 
 
Sampo Alhonsuo, Veli-Matti Lumiala 
Crisis management in the financial sector 
Krizové řízení ve finančním sektoru 
Bank of Finland - Bulletin, 2007, No. 2, p. 33-40 
V souvislosti s rostoucím ohrožením finančního systému v podmínkách globalizované ekonomiky 
autoři probírají možné způsoby ochrany před riziky. Seznamují s rámcem mezinárodních smluv v EU, 
zaměřených jednak na prevenci, jednak na minimalizaci dopadů krizí. Věnují se též řízení rizik na 
úrovni bankovní sféry, příp. spolupráci těchto institucí s orgány bankovního dozoru. - Pozn. 
 
Boris Podobnik, Vanco Balen, Timotej Jagric, Marko Kolanovic 
Croatian and Slovenian mutual funds and Bosnian investments funds 
Chorvatské a slovinské vzájemné fondy a bosenské investiční fondy 
Finance a úvěr, 2007, roč. 57, č. 3-4, s. 159-174 
Příspěvek analyzuje kapitálový trh ve třech evropských transformačních ekonomikách (Chorvatsku, 
Slovinsku a Bosně a Hercegovině). Uvádí detailní data o fungování vzájemných fondů v Chorvatsku a 
Slovinsku a investičních fondů v Bosně a ekonometrickými metodami zkoumá jejich výkonnost. - 
Pozn. 
 
Peter Gonda 
"Europreteky" a "europasce" (nielen) na Slovensku 
Revue Politika, 2007, roč. 5, č. 5, s. 24-28 
K problematice zapojení středoevropských i jiných zemí (např. Malty a Kypru) do eurozóny. 
Podrobněji k situaci na Slovensku, k výhodám členství v eurozóně (autorem členěným na 
zanedbatelné   a   zpochybnitelné),   k    některým  podceňovaným  zkušenostem   s    měnovou   unií, 
k systémovým problémům a rizikům. V závěru se uvádí, že způsob zavádění společné měny dokazuje, 
že je euro nástrojem politické centralizace Evropy. Autor považuje členství Slovenska v eurozóně za 
nevýhodné a rizikové. 
 
Paul De Grauwe 
The eurozone is missing the point in its quest for stability 
Eurozóna ve svém hledání stability nechápe, oč jde 
Financial Times, 11.7.2007, no. 36431, p. 13 
Od vzniku eurozóny je inflace velmi nízká a hlavní zásluhu na tom má Evropská centrální banka. 
Autor však nesouhlasí s tvrzením ECB, že největší podíl na tomto úspěchu má její sledování vývoje 
peněžní zásoby. 
 
Fannie and Freddie ride again : America's mortgage giants 
Fannie a Freddie jsou opět na koni : američtí hypoteční giganti 
The Economist, July 7th 2007, vol. 384, no. 8536, p. 71-72 
Vzhledem k problémům části amerického hypotečního trhu mají Fannie a Freddie, organizace 
podporované vládou, šanci na napravení své reputace poškozené v letech 2001-2004 falšováním 
výkazů. Na nové kontrolní systémy byly vynaloženy miliardy dolarů a oba podniky nyní navíc 
vystupují jako věřitelé poslední záchrany na trhu subprime hypoték. 
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David Lascelles 
The FSA - past performance 
FSA - dosavadní výsledky 
The Financial regulator, June 2007, vol. 12, no. 1, p. 21-24 
Hodnocení prvních deseti let činnosti britského Úřadu pro finanční služby (FSA). - Na působení a 
úkoly FSA je zaměřen i další článek v tomto čísle časopisu The FSA - future promise, s. 25-29. 
 
Vít Pošta, Zbyněk Hackl 
Fundamentální analýza a český kapitálový trh 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 6-7, s. 28-29 
K problematice cenové efektivnosti kapitálového trhu. Autoři objasňují princip fundamentální 
analýzy, dále testují vztah mezi vývojem ceny akcie a fundamentálními faktory na vzorku firem, 
jejichž emise jsou kotovány na BCPP (pro období 2003, 2004 a 2005), seznamují s fundamentálními 
veličinami a s podobou modelu. V závěru uvádějí výsledky analýzy. 
 
Gold from the storm : East Asian economies 
Zlato z bouře : východoasijské ekonomiky 
The Economist, June 30th 2007, vol. 383, no. 8535, p. 67-69 
Deset let po asijské finanční krizi region opět prosperuje. V článku se rozebírá, zda došlo k úplnému 
oživení či zda se opakují hospodářské chyby, a také zda by zdrojem příští krize mohla být Čína. 
 
Narayan Lakshman 
Hedge funds: in the regulatory grey-zone 
Zajištěné fondy: v regulatorní šedé zóně 
The Financial regulator, June 2007, vol. 12, no. 1, p. 49-53 
Příčiny, které vedou k diskusi o větší regulaci zajištěných fondů - jejich rozmach, obavy z nárůstu 
systémového rizika; argumenty pro a proti regulaci, mezinárodní varianty. - Problematikou zajištěných 
fondů se zabývá v tomto časopise i článek Hedge funds: a financial stability perspective, s. 55-60. 
 
Scheherazade Daneshkhu 
The iron currency : Britain learns to live with a strong sterling 
Železná měna : Británie se učí žít se silnou librou 
Financial Times, 12.7.2007, no. 36432, p. 7 
V článku se rozebírá vývoj kurzu britské libry k dolaru a příčiny a důsledky silné měny. 
 
Wendy Reed 
The MiFID approacheth 
MiFID přichází 
The Financial regulator, June 2007, vol. 12, no. 1, p. 39-44 
Do začátku platnosti Směrnice pro trhy finančních nástrojů (MiFID) zbývají měsíce, ale vliv této 
důležité součásti Akčního plánu EU pro finanční služby (FSAP) je patrný již nyní. V článku se 
rozebírají jednotlivé etapy přípravy směrnice. 
 
Misleading misalignments 
Zavádějící nevyrovnanost 
The Economist, June 23rd 2007, vol. 383, no. 8534, p. 86 
Neustálé stížnosti USA na podhodnocený kurz čínské měny vyústily v návrh zákona o postupu vůči 
zemím, jejichž měnový kurz bude shledán "zásadně nevyrovnaným". Jak se však v článku dovozuje, 
posouzení toho, zda je měna závažným způsobem podhodnocena, není tak snadné, jak by se zdálo. 
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Rowan Bosworth-Davies 
Money laundering. Chapter five, The implication of global money laundering laws 
Praní špinavých peněz. Část 5., Důsledky globálních zákonů proti praní peněz 
Journal of money laundering control, 2007, vol. 10, no. 2, p. 189-208 
Rozbor důsledků zákonů, jejichž cílem je předcházení a zamezení praní špinavých peněz, a jejich 
dopadu na příslušná odvětví. Analýza je zaměřena především na Velkou Británii. - Článek navazuje na 
předchozí části s názvem Money laundering. 
 
Lubomír Grúň 
Nástin vývoje československého a českého bankovnictví po roce 1945 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 6, s. 18-21 
Vývoj bankovní soustavy v Československu v letech 1945-1990. Vývoj po 1. lednu 1990. Ekonomické 
principy a konkurenční prostředí v bankovnictví. 
 
Zdeněk Husták 
Nová pravidla pro kapitálový trh 
Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 5, s. 182-185 
K návrhu rozsáhlé novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která do českého práva 
transponuje  evropskou směrnici  o  trzích  finančních  nástrojů  (MiFID). Podrobněji např. ke změnám  
týkajícím se obchodníků s cennými papíry, investičních zprostředkovatelů, tržní infrastruktury apod. 
Také k novelizaci prováděcích vyhlášek a dalších zákonů. 
 
Jaromír Šindel 
Postrádáme kursovou politiku? Dopad přizpůsobení běžného účtu na obchodovatelný a 
neobchodovatelný sektor v měnové unii 
Politická ekonomie, 2007, roč. 55, č. 3, s. 334-353 
Příspěvek diskutuje na příkladu Portugalska obětované příležitosti přijetí jednotné měny. První část 
mapuje průběh vývoje portugalské vnější nerovnováhy a její korekci, následuje diskuse nad 
zkušenostmi s pohybem měnového kursu v souvislosti s vývojem běžného účtu, dále stať zkoumá 
dopad přizpůsobení deficitů běžného účtu na neobchodovatelný sektor. Závěr je věnován postavení 
neobchodovatelného a obchodovatelného sektoru v portugalské ekonomice po přijetí eura v souvislosti 
s přizpůsobením nerovnováhy bez přímé možnosti využití kursové politiky. 
 
Eva Mašková 
Postup Evropské unie při vytváření jednotného kapitálového trhu : dopady na emitenty veřejně 
obchodovaných cenných papírů 
Účetnictví, 2007, č. 6, s. 51-58 
O jednotlivých opatřeních EU k vytvoření jednotného kapitálového trhu a k jejich dopadům na 
emitenty veřejně obchodovaných cenných papírů. Příspěvek je rozdělen do tří tematických okruhů - 
finanční výkaznictví, správa a řízení společnosti a volný pohyb kapitálu, ochrana akcionářů. 
Podrobněji k používání Mezinárodních účetních standardů, k ukazatelům finanční výkonnosti mimo 
rámec  účetní  závěrky,  ke   směrnici  EU   o   harmonizaci    požadavků   na    průhlednost   informací 
o  emitentech,  jejichž cenné  papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Dále ke směrnici 
o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách podniků, bank a pojišťoven, ke 
směrnici o přeshraničních fúzích kapitálových společností, ke směrnici o prospektu, k novele směrnice 
o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, k některým doporučením apod. 
 
Pavel Kohout 
Poučení z asijského krizového vývoje 
Hospodářské noviny, 26.7.2007, roč. 51, č. 143, s. 9 
Příspěvek je věnován desetiletému "výročí" asijské finanční krize. Autor připomíná všechny stěžejní 
události - od devalvace thajské měny (bahtu), přes devalvaci filipínské a indonéské měny až po útok 
spekulantů  na  korejský    won.  Dále   rozebírá  příčiny  krize,  snahu  o  léčbu  a  devastující    účinky  
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doporučení Mezinárodního měnového fondu. V závěru pak uvádí řadu poučení z této krize, nejen pro 
asijské ekonomiky, a vyslovuje názor, že centrální "systémové" řízení světových financí dnes nikdo 
nepotřebuje a vlastně ani nechce. 
 
Jan Jedlička 
Právní rámec pro SEPA před schválením 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 6-7, s. 19-21 
K vytvoření  jednotného  trhu  plateb  v  EU.  Podrobněji  o  dvou  pilířích  - regulaci a samoregulaci, 
o časovém harmonogramu vzniku směrnice o platebních službách, o SEPA platebních instrumentech, 
o očekávaných přínosech sjednocení platebního styku v EU a také o očekávaných nákladech, o změně 
poplatků apod. Doplněno přehledem dosud platných hlavních norem upravujících platební styk v EU. 
 
Peter Thal Larsen ... [et al.] 
Private banking 
Privátní bankovnictví 
Financial Times, 20.6.2007, no. 36413, sep. sect. (5 p.) 
Rozmach odvětví privátního bankovnictví díky rostoucímu počtu bohatých osob; intenzivní soutěž 
mezi privátními bankami: různé modely, boj o talenty; nebankovní služby; podrobněji ke 
švýcarskému, americkému a singapurskému trhu. 
 
Isabella Bufacchi 
The Roman revolution 
Římská revoluce 
The Financial regulator, June 2007, vol. 12, no. 1, p. 31-38 
V návaznosti na potvrzenou fúzi společností Unicredit a Capitalia, díky níž vznikne druhá největší 
banka v Evropě, se v článku rozebírá probíhající transformace finančně-regulatorního prostředí v Itálii. 
Byly přijaty tři nové zákony týkající se finančního trhu, jejichž cílem je lepší ochrana úspor a 
zjednodušení dohledu. 
 
Sizzling : the Big Mac Index 
Jaká měna stoupá : index "Big Mac" 
The Economist, July 7th 2007, vol. 384, no. 8536, p. 74 
Pravidelné srovnání kurzů měn na základě parity kupní síly prováděné časopisem The Economist a 
mající ve svém koši jen jednu položku, která je nicméně dostupná ve 120 zemích - hamburger Big 
Mac. ČR z tohoto srovnání vychází jako země s podhodnocenou měnou vůči dolaru. 
 
Wolfgang Münchau 
Strong euro "fling" could end in German tears 
"Úlet" silného eura by mohl skončit v německých slzách 
Financial Times, 16.7.2007, no. 36435, p. 9 
Otázka dalšího vývoje kurzu eura; strukturální rizika dalšího posilování měny; Německo jako země 
nejvíce ohrožená trvalejším "přestřelením" kurzu. 
 
Patrik Slovik 
Transition and evolution of China's financial system 
Proces změn a vývoj čínského finančního systému 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 228-236 
Autor  se  zabývá vývojem  čínského  finančního  systému,  který  popisuje  z hlediska  hlavních  změn 
v průběhu čtyř časových období (do roku 1980, osmdesátá léta, devadesátá léta, po roce 2000). 
Odhaduje též pravděpodobný vývoj v nejbližších letech. - Pozn. 
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Katarína Chovancová 
Úverové zmluvy podľa nemeckého práva 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 6, s. 13-18 
Úvěr v německém právu a základní prameny německého bankovního práva. Mechanismus poskytnutí 
bankovního úvěru, úvěrová smlouva. Povinnosti banky při poskytování úvěrů. Komerční úvěry. 
 
Bernd Wittkowski 
Die vierte Säule 
Čtvrtý pilíř 
Auszüge aus Presseartikeln, 13. Juni 2007, Nr. 25, S. 16-17 
Příspěvek  rozebírá  otevřenost  německého  bankovního  trhu  vůči konkurenci.  Ukazuje,  že tvrzení 
o strnulé struktuře tohoto trhu již dávno neodpovídá skutečnosti a slouží spíše jako výmluva pro ty, 
kdo v konkurenčním boji neuspěly. - Překlad viz Informace odb. knihovny MF č. 9/2007. 
 
Stefan Schönberg 
Why Germans love the euro : and why the "Club Med" remains less enthralled 
Proč Němci milují euro : a proč je "Středozemní klub" méně okouzlen 
The International economy, Spring 2007, vol. 21, no. 2, p. 52-53, 85 
Rozbor příčin spokojenosti a nespokojenosti jednotlivých členských zemí EMU se zavedením 
společné měny. 
 
Chris Giles 
Wrong lessons from Asia's crisis 
Nesprávné poučení z asijské krize 
Financial Times, 2.7.2007, no. 36423, p. 7 
Věnováno desátému výročí asijské krize, která začala zhroucením thajské měny. Následovaly finanční 
problémy po celé východní Asii, krachy dříve mocných bank a firem, pokora vůči MMF a politické 
zmatky. V článku se rozebírají příčiny asijské krize a současný stav východoasijských ekonomik a 
upozorňuje se na stávající rostoucí finanční nerovnováhy. 
 
Mojmír Hampl 
Z eura by se neměla stát modla 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 6-7, s. 14-15 
Rozhovor s  členem bankovní  rady  České  národní  banky  nejenom  o  přijetí  eura  v  ČR,  ale  také 
o aktuálním nastavení měnové politiky ČNB. Připojeny důležité informace z Národního plánu 
zavedení eura. 
 
Jaroslav Vostatek 
Zastaralý produkt 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 26, s. 68-69 
Reakce na příspěvek Vojtěcha Lukáše, uveřejněný v Ekonomu č. 24/2007, zdůrazňující výhody 
stavebního spoření i jeho pozitivní dopady na celou ekonomiku. Autor s tímto názorem polemizuje, 
uvádí nejprve rozdíly mezi koncepcí stavebního spoření a současnou praxí, a zároveň označuje dnešní 
úvěry od stavební spořitelny jako složitou konstrukci, jejímž smyslem je získat co nejvíce státních 
dotací. Domnívá se, že by stát neměl dotovat produkty, které jsou samy o sobě drahé (bez státní 
dotace) - a tím vlastně neprodejné. Sem řadí i penzijní připojištění se státním příspěvkem. Navrhuje 
vytvořit univerzální produkt dlouhodobého spoření na soukromé zajištění, se širším využitím a 
jednotnou podporou od státu. 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  

Rodolfo Luzio 
Belgium's challenge: making the good times last 
Výzva pro Belgii: aby dobré časy vydržely 
IMF Survey, 2007, vol. 36, no. 9, p. 136-137 
Hospodářská situace Belgie, fiskální konsolidace, demografický vývoj, trh práce a zaměstnanost. 
 
Richard Lapper ... [et al.] 
Brazil 
Brazílie 
Financial Times, 20.6.2007, no. 36413, sep. sect. (6 p.) 
Hospodářsko-politický přehled se zaměřuje na otázky investičního bankovnictví, kapitálových trhů, 
spotřebitelských úvěrů, trhu bydlení, těžebního průmyslu, zemědělství aj. 
 
Boris Gramc 
Cohesion policy, the convergence process and employment in the European Union 
Kohezní politika, konvergenční proces a zaměstnanost v Evropské unii 
Finance a úvěr, 2007, roč. 57, č. 3-4, s. 126-141 
Autor analyzuje dopad regionální politiky EU (podpory formou strukturálních fondů) na výši HDP na 
hlavu a na proces konvergence a zaměstnanost ve 145 regionech Evropské unie v letech 1989-2003. 
Rozbor dopadů na regionální růst a zaměstnanost dokládá význam prostorové závislosti mezi regiony. 
- Pozn. 
 
Debt hangover : economic prospects 
Dluhové dědictví : hospodářské vyhlídky 
The Economist, June 30th 2007, vol. 383, no. 8535, p. 39 
V článku se rozebírá, jaké ekonomické dědictví zanechal Gordon Brown coby ministr financí a 
současně získal jako nový premiér země. Hospodářský růst země pokračuje, ale vrátila se inflace a 
Bank of England zvyšuje úrokové sazby. Zadluženost domácností je vysoká a lze očekávat, že těžší 
břemeno související s obsluhou dluhu povede k omezení spotřebitelských rozpočtů. 
 
Český statistický úřad 
Ekonomický a sociální vývoj České republiky v 1. čtvrtletí 2007 : předběžné údaje 
Bulletin ČSÚ, 2007, č. 1, s. A 1-49 
Vývoj makroekonomických ukazatelů, situace v hlavních produkčních odvětvích (průmysl a 
energetika, stavebnictví a bytová výstavba, zemědělství, služby), vývoj cen, vnější ekonomické vztahy 
(zahraniční obchod, platební bilance, devizový kurz koruny), měnový vývoj (peněžní zásoba, vklady a 
úvěry, úrokové sazby), údaje o obyvatelstvu, zaměstnanosti a mzdách, příjmy a výdaje domácností, 
hospodaření státního rozpočtu. 
 
Allan Timmermann 
An evaluation of the world economic outlook forecasts 
Vyhodnocení prognóz vývoje světové ekonomiky 
IMF staff papers, 2007, Vol. 54, No. 1, p. 1-33 
Autor představuje širokou škálu testů na vyhodnocování kvality prognóz WEO (World Economic 
Outlook) -  prognóz  vývoje  světové  ekonomiky.  Zaměřuje  se  např.  na  přesnost  prognóz    WEO 
v porovnání se skutečným stavem, na možnosti zlepšení prognóz aj. Sledované časové období je od 
roku 1990. - Pozn. 
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Kerin Hope, Gillian Whittaker, Robert McDonald 
Greece 
Řecko 
Financial Times, 13.7.2007, no. 36433, sep. sect. (6 p.) 
Hospodářsko-politický přehled o Řecku se zaměřuje na otázky bankovnictví, penzijních fondů, 
energetiky, vysokého školství aj. 
 
Vincent Boland, Pelin Turgut, David O'Byrne, Peter Marsh 
Investing in Turkey 
Investování v Turecku 
Financial Times, 18.7.2007, no. 36437, sep. sect. (6 p.) 
Hospodářsko-politický přehled o Turecku se zaměřuje na politické klima v souvislosti se všeobecnými 
volbami, trh nemovitostí, energetiku, automobilový průmysl aj. 
 
Hans Jakob Ginsburg 
Keine Chance 
Bez šance 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 23, S. 38-39 
Výše a skladba ceny superbenzínu v USA, faktory ovlivňující cenu; porovnání ceny s Německem. 
 
Andreas Rinke, Berd Ziesemer, Angela Merkel 
Merkel will Wirtschaft schützen : "Wir dürfen nicht naiv sein" 
Merkelová chce chránit ekonomiku : "Nesmíme být naivní" 
Handelsblatt, 16.7.2007, Nr. 134, S. 1, 2 
Hospodářská politika Německa, k plánu ochrany německých podniků před nežádoucími (politicky 
motivovanými) investicemi zahraničních státních fondů. - K tématu také HB, 27.6.2007, Nr.121, S. 3 a 
HB, 6./7./8.7.2007, Nr. 128, S. 2, dále také HB, 8.8.2007, Nr. 151, S. 3. 
 
Ulrich Spörel 
Regionaltourismus in der Europäischen Union 
Regionální turistický ruch v Evropské unii 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 5, S. 465-471 
Autor analyzuje turistický ruch v členských zemích Evropské unie v roce 2004. Zaměřuje se zejména 
na kapacity k přenocování na 1000 obyvatel v zemích EU, na podíl zahraničních turistů v hlavních 
turistických regionech aj. Pozornost věnuje i metodickým otázkám. - Pozn. 
 
Leslie Crawford ... [et al.] 
Spain 
Španělsko 
Financial Times, 21.6.2007, no. 36414, sep. sect. (8 p.) 
Hospodářsko-politický přehled se zaměřuje na otázky konkurenceschopnosti Španělska, schodku 
běžného účtu, trhu nemovitostí, Madridské burzy, penzí, private equity, energetiky aj. 
 
Andrew Mwenda; Rolf Ackermann 
"Stop der Entwicklungshilfe" 
"Stop rozvojové pomoci" 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 23, S. 30 
Škodlivost pomoci bohatých států směrované do afrických zemí. - K tématu i další příspěvky na s. 24-
29. 
 
 
 
 
 

 19



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                        Informace odborné knihovny MF  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Slavoj Czesaný, Lenka Macháčková 
Tendence ve vývoji pozice ČR v konvergenčních procesech 
Statistika, 2007, roč. 44, č. 3, s. 197-209 
Záměrem předkládané analýzy je zpřehlednit pokrok v konvergenci reálné ekonomiky a indentifikovat 
pozici ČR vyplývající z mezinárodní komparace vztažené k období let 1995 až 2005 (s využitím 
souboru strukturálních indikátorů EU). Výkonnost ekonomiky, zaměstnanost a nezaměstnanost, 
vzdělanostní a inovační potenciál, životní prostředí. 
 
Szabolcs Vámosi-Nagy 
The untaxed economy 
Nezdaněná ekonomika 
Development and finance, 2007, No. 2, p. 46-52 
Autor upozorňuje, že různé formy černé či šedé ekonomiky, které existují v Maďarsku, jsou v první 
řadě nezdaněnou ekonomikou. Považuje to za projev nedostatku občanského vědomí a soudržnosti 
nezbytných pro utváření státu a zvažuje možné cesty nápravy. - Pozn. 
 
Vermögensbildung und Finanzierung im Jahr 2006 
Investment and financing in 2006 
Tvorba majetku a financování v roce 2006 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Juni 2007, Jg. 59, Nr. 6, S. 17-33 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, June 2007, Vol. 59, No. 6, p. 15-31 
Příspěvek podává přehled aktuálních výsledků souhrnných národohospodářských účtů a analýz 
finančních toků v Německu v roce 2006. Sleduje zlepšenou finanční situaci podniků, projevující se 
nárůstem jejich investiční činnosti, stejně jako finanční situace domácností (nárůst investic do bytové 
výstavby, stagnace zadluženosti domácností). - Pozn. 
 
Zuzana Ptáčková 
Výzkum a vývoj v systému národních účtů : revize SNA 1993 a ESA 1995 
Statistika, 2007, roč. 44, č. 3, s. 232-248 
Stávající principy zachycení výzkumu a vývoje v systému národních účtů, výstupy současného 
systému národních účtů v oblasti výkumu a vývoje, revize systému národních účtů v oblasti výkumu a 
vývoje, kapitalizace výzkumu a vývoje v systému národních účtů a její vliv na změnu hodnoty 
ukazatelů národních účtů, systém satelitního účtu výkumu a vývoje. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Iván T. Berend 
The European Union's policy of eastward enlargement and its role in transformation 
Politika Evropské unie pro rozšíření na východ a její role při transformaci 
Development and finance, 2007, No. 2, p. 3-13 
Autor analyzuje politiku východního rozšiřování Evropské unie a zvažuje její dopady na stabilizaci a 
proces přípravy na vstup zemí střední a východní Evropy do EU. Nejprve rekapituluje proces vzniku a 
rozšiřování Evropské unie v druhé polovině minulého století a dále se zaměřuje na stanovení a plnění 
podmínek pro přistoupení. Zvláštní pozornost je věnována balkánským zemím. 
 
Slavoj Czesaný 
Inspirace zvenku 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 26, s. 49 
Stručná informace o hlavních tématech Bruselského ekonomického fóra, které se konalo na přelomu 
května a června 2007 (např. silné a slabé stránky současného ekonomického vývoje v EU, posuzování 
připravenosti zemí na vstup do eurozóny, nerovnováha ve světové ekonomice). Inspirace pro ČR. 
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Tobias Buck 
Standard bearer : how the European Union exports its laws 
Průkopník : jak Evropská unie vyváží své zákony 
Financial Times, 10.7.2007, no. 36430, p. 9 
Řada pravidel, určovaných Bruselem, začíná být přejímána i jinými zeměmi. Dokonce i pro USA je 
stále obtížnější uniknout sevření unijní regulace. Tato skutečnost má řadu důvodů, na prvním místě je 
uváděna velikost EU a sofistikovanost jejího regulatorního systému. 
 
Ju. Šiškov 
SNG: poltora desjatiletija tščetnych usilij 
SNS: patnáct let marného úsilí 
Voprosy ekonomiki, 2007, no. 4, s. 113-126 
Za patnáct let existence Sdružení nezávislých států (SNS) dochází ke stále větší dezintegraci jeho 
hospodářského prostoru. V článku se rozebírají institucionální, strukturální a politické příčiny tohoto 
vývoje. Rusko přestává být pro většinu partnerských zemí zajímavé, i když je stále podporuje skrytými 
dotacemi. Za kritický bod ve vývoji SNS byl označen rok 2005. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Rajmund Mirdala 
Ekonomické aspekty liberalizácie kapitálových tokov 
Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 4, s. 394-410 
Analýza  ekonomických  aspektů  liberalizace  kapitálových  toků  a  finanční  integrace  v souvislosti 
s ekonomickým růstem a volatilitou makroekonomických ukazatelů. Podrobněji k problematice 
finanční otevřenosti, k důsledkům liberalizace kapitálových toků, ke struktuře kapitálových toků (PZI, 
dluhový kapitál), k souběžným efektům finanční liberalizace apod. 
 
János Erős 
Financial centres in the age of globalisation - stability and realignment 
Finanční centra v období globalizace - stabilita a přeskupování 
Development and finance, 2007, No. 2, p. 14-24 
Autor zkoumá vliv globalizace na fungování a postavení klasických finančních center, případně na 
vznik a rozvoj finančních center v nových regionech. Sleduje faktory ovlivňující tento proces a 
odhaduje budoucí vývoj finančních center. - Pozn. 
 
Soňa Ferenčíková, Marek Vážan 
Foreign direct investments in Central and Eastern Europe in transformation period 
Přímé zahraniční investice ve střední a východní Evropě v období transformace 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 151-170 
Příspěvek nejprve obecně hodnotí celosvětový trend vývoje přímých zahraničních investic, který dále 
srovnává s vývojem  a  podmínkami  pro PZI v zemích střední a východní Evropy v letech 1990-2005.  
Velkou  výzvou  v  tomto  směru  je  rozšíření EU o dalších  12  nových zemí ze sledovaného regionu 
a  z toho vyplývající potřeba zvyšování konkurenční schopnosti - též prostřednictvím PZI s vyšší 
přidanou hodnotou (oblast výzkumu a vývoje, IT, služeb aj.). - Pozn. 
 
Elsa Tulmets 
Francouzský obchod a investice ve střední a východní Evropě 
Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 6, s. 22-24 
Francouzské investice v zahraničí a zahraniční investice ve Francii. Francouzský dovoz a vývoz. 
Francouzská  přítomnost  ve  střední  a  východní  Evropě. Instituce  podporující  obchod  a  investice 
v zahraničí. 
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Tito Cordella, Hulya Ulku 
Grants vs. loans 
Granty vs. půjčky 
IMF staff papers, 2007, Jg. 54, No. 1, p.139-162 
Příspěvek zkoumá, za jakých podmínek by měly být granty preferovány před půjčkami. Pro zajištění 
účelného srovnání mezi granty a půjčkami pro zajištění hospodářského růstu v rozvojových zemích 
autoři využívají modelového přístupu, s využitím mezinárodního panelu dat pro 62 rozvojových zemí 
v období 1976-1995. - Pozn. 
 
Zlatuše Komárková, Luboš Komárek 
Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí Evropské unie 
Politická ekonomie, 2007, roč. 55, č. 3, s. 315-333 
Vývoj měnových kurzů zemí EU-4 na bázi analýzy sladěnosti (standardní a rolovaná korelační 
analýza), konceptu beta-konvergence (standardní regresní analýza, stavově-prostorový model, regresní 
panelový  model)  a   konceptu  sigma-konvergence,  umožňující   určit   stupeň  finanční   integrace 
v každém  časovém  okamžiku. Ze závěrů vyplývá, že vývoj nominálních bilaterálních kurzů zemí 
EU-4 a nominálních efektivních kurzů byl velmi sladěný, což zároveň odráží významnou orientaci na 
země evropského teritoria a nepřímo potvrzuje obchodní provázanost se zeměmi eurozóny. 
 
Leistungsbilanzsalden und preisliche Wettbewerbsfähigkeit im Euro-Raum 
Current account balances and price competitiveness in the euro area 
Salda výkonové bilance a cenová konkurenceschopnost v eurozóně 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Juni 2007, Jg. 59, Nr. 6, S. 35-56 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, June 2007, Vol. 59, No. 6, p. 33-53 
Příspěvek zkoumá, zda je rozdílný vývoj výkonových bilancí v jednotlivých členských zemích 
Evropské měnové unie způsobován konvergenčním procesem. Zatímco EMU jako celek vykazuje 
téměř vyrovnanou výkonovou bilanci, mezi jednotlivými členskými zeměmi existují velké rozdíly jak 
pokud jde o deficity, tak i přebytky. Zároveň dochází k posunům v cenové konkurenceschopnosti. - 
Pozn. 
 
David T. Coe, Arvind Subramanian, Natalia T. Tamirisa 
The missing globalization puzzle: evidence of the declining importance of distance 
Chybějící globalizační záhada: důkazy o poklesu důležitosti vzdálenosti 
IMF staff papers, 2007, Vol. 54, No. 1, p. 34-58 
Autoři pomocí empirického modelu dokládají, že globalizace snížila důležitost vzdálenosti jako 
omezujícího vlivu v mezinárodním obchodě. Vycházejí z reprezentativního průřezu dat za posledních 
dvacet pět let. - Pozn. 
 
Barbara Lajzová, Kornélia Beličková 
Postavenie, úlohy a význam Colnej správy Slovenskej republiky 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 276-285 
Příspěvek nejprve stručně seznamuje s historií výběru cla na území Slovenska a dále se zaměřuje na 
reorganizaci celní správy před vstupem SR do Evropské unie. Po dvou letech členství Slovenska v EU 
uvádí konkrétní údaje o výběru a správě daní a o odvodu příjmů Celní správy SR do státního rozpočtu. 
- Pozn. 
 
Julie Hrstková 
Transformace nově 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 26, s. 70 
K činnosti Evropské banky pro obnovu a rozvoj v posledních letech. Zejména k obavám z její přílišné 
angažovanosti v zemích bývalého Sovětského svazu, kde uzavírá smlouvy s partnery, kteří její 
majetkovou sílu značně převyšují. Vzniká pak otázka, k čemu ji vlastně potřebují. Rovněž i k rozporu, 
zda má banka, určená pro pomoc, vydělávat tak, jak se to daří EBRD. 
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Podnik a podnikání 

Ciaran Driver 
Business optimism for small, medium and large firms : does it explain investment? 
Podnikatelský optimismus pro malé, střední a velké firmy : vysvětluje výši investic? 
Fiscal studies, June 2007, vol. 28, no. 2, p. 205-225 
Příspěvek se zaměřuje na rozbor vlivu podnikatelského optimismu (ukazatele důvěry v budoucí 
úspěch)  na  investování firem v uplynulých dvou dekádách ve Velké Británii. Pro rozbor jsou použita  
data z britských průzkumů u podniků zpracovatelského průmyslu, v rozdělení na skupiny podle 
velikosti firem. - Pozn. 
 
Pavel Körner 
The determinants of corporate debt maturity structure: evidence from Czech firms 
Určující činitelé pro strukturu splatnosti podnikových dluhů na příkladu českých firem 
Finance a úvěr, 2007, roč. 57, č. 3-4, s. 142-158 
Autor pomocí ekonometrických metod zkoumá, jaké jsou určující faktory pro strukturu splatnosti 
podnikových dluhů, a to na příkladu českých podniků. Nejprve seznamuje s aktuálním stavem 
teoretického zpracování problému. V empirické části popisuje použitý ekonometrický model a dokládá 
vliv jednotlivých determinant (velikost podniku, spekulace s vypůjčenými penězi, aktiva atd.). - Pozn. 
 
Gesetz zur Schaffung deutscher Immobilien-Aktiengesellschaften mit börsennotierten Anteilen : 
vom 28. Mai 2007 
Zákon o  vytvoření  německé  akciové  společnosti na nemovitosti s podíly kótovanými na burze : 
z 28. května 2007 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 1. Juni 2007, Jg. 2007, Nr. 23, S. 914-922 
Znění  zákona  o  německých     akciových  společnostech  na  nemovitosti   (REIT-Gesetz - REITG), 
z  28. května 2007.  Formuluje  podstatu těchto společností, vysvětluje pojem a uvádí předpisy spojené 
s jejím fungováním. Součástí je též úprava zdanění těchto společností. 
 
připravili Jana Klírová, Petr Kavalíř 
Jak zlepšit řízení a správu společnosti : praktický manuál pro členy správních orgánů 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 28, střed. příl. (8 s.) 
Soubor materiálů, které se týkají řízení a správy společností (povinnosti členů správních orgánů, úloha 
tajemníka společnosti, vzorový statut tajemníka, význam aktualizované intranetové stránky, manuál 
člena správních orgánů, vzorové statuty aj.). 
 
Martina Pažitková 
Stovky hodín nad výkazmi 
Trend, 2007, č. 28, s. 34-35 
Byrokratická zátěž slovenských podniků. Konkrétní příklad z bankovní sféry ilustruje rozsah výkazů 
požadovaných centrální bankou od Slovenské spořitelny. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Erika Pastoráková 
Analýza marketingového makroprostredia poisťovní v Slovenskej republike 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 218-227 
Příspěvek analyzuje vybrané činitele makroprostředí, ve kterém podnikají pojišťovny ve Slovenské 
republice, a zkoumá budoucí tendence změn, důležité pro jejich rozhodování. Rozbor se týká např. 
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demografických faktorů, technologických změn, politických, ekonomických a kulturních faktorů aj. - 
Pozn. 
 
Ján Záborský, Martin Jaroš 
Deštrukcia sociálneho systému 
Trend, 2007, č. 27, s. 8 
K návrhu novely zákona o sociálním pojištění v SR; omezení předčasných důchodů, prodloužení 
povinné minimální doby placení odvodů pro nárok na důchod, zrušení maximálního vyměřovacího 
základu u odvodů na Sociální pojišťovnu. Dopady navrhovaných změn na zaměstnance s relativně 
vyššími/nižšími platy. Avizo otevření druhého pilíře. V tabulkách výše současných odvodů pro 
zaměstnavatele a zaměstnance vč. příslušných odvodových stropů a také změna příjmu po zrušení 
odvodových stropů. - K tématu také Trend, 2007, č. 28, s. 16-17. 
 
Jonas Radl 
Individuelle Determinanten des Renteneintrittsalters 
Individuální faktory určující věk nástupu do důchodu 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 5, S. 511-520 
Příspěvek analyzuje přechod do důchodu u mužů v Německu v roce 2004 a to z hlediska sociálních 
rozdílů, které se promítají do rozhodování o odchodu do důchodu. Zkoumá v tomto směru např. vliv 
sociálních pobídek, vliv chybějících pracovních příležitostí na odchod do předčasného důchodu, vliv 
subjektivních preferencí aj. - Pozn. 
 
Barbora Drugdová 
K problematike komerčného dôchodkového poistenia v Slovenskej republike 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 295-300 
Příspěvek představuje třetí pilíř důchodového pojištění na Slovensku - systém dobrovolného, 
doplňkového  důchodového pojištění v komerčních pojišťovnách podnikajících podle zákona NR SR 
č. 95/2002 o pojišťovnictví ve znění aktuálních předpisů. Ukazuje zájem o tento druh pojištění na 
slovenském pojistném trhu a poukazuje na jeho výhody. - Pozn. 
 
Vladimír Bezděk 
Když si penzijní kapr napouští rybník 
Hospodářské noviny, 2.7.2007, roč. 51, č. 127, s. 11 
Bývalý předseda expertní komise všech parlamentních stran pro penzijní reformu reaguje na návrh 
změn systému penzijního připojištění, který v dubnu 2007 vypracovala Asociace penzijních fondů 
(APF). Podrobněji se věnuje základním bodům návrhu a upozorňuje na řadu úskalí (např. zákaz 
poskytnutí doživotní renty klientům, navržené časování úhrady akvizičních nákladů apod.). Okrajově 
se pak pozastavuje nad postojem Ministerstva financí, které by samo mělo změny iniciovat, ne pouze 
připomínkovat. 
 
Karl Doemens 
Minijob soll Rente nicht mehr schmälern 
Minizaměstnání už by nemělo redukovat důchod 
Handelsblatt, 15./16./17.6.2007, Nr. 113, S. 5 
K připravovanému pozměňovacímu zákonu o sociálním pojištění v Německu; plán úpravy výše 
možného  přivýdělku  pro  občany,  kteří  odcházejí  do  předčasného důchodu před dovršením 65 let 
(z důvodu nemoci, nezaměstnanosti či velmi dlouhého pojistného období atd.). Předpoklad zvýšení 
hranice přivýdělku na 400 eur měsíčně bez krácení důchodu (v současnosti si smějí důchodci resp. 
příjemci předčasného důchodu přivydělat max. 1/7 příjmu, při překročení se důchod krátí o třetinu). 
 
Jaroslav Vostatek 
Reforma penzijního připojištění 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 29, s. 40-41 
Autor se vyjadřuje k návrhu Asociace penzijních fondů na zásadní reformu systému penzijního 
připojištění  (přeměna  současných  penzijních  fondů v investiční společnosti) a předkládá vlastní vizi  
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transformace. Podrobněji např. k otázce oddělení majetku akcionářů a klientů a k problematice státní 
podpory. 
 
Frank Baumeister, Bettina Merten 
Rente ab 67 : neue Altersgrenzen in der gesetzlichen und zusätzlichen Altersvorsorge 
Do důchodu v 67 letech : nové důchodové hranice zákonného a dodatkového starobního 
zabezpečení 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 23, S. 1306-1310 
Přehled nejdůležitějších změn zákonného důchodového pojištění, soukromého důchodového 
zabezpečení  a  podnikových  důchodů v Německu. Zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu na 
67 let, možnosti dřívějšího odchodu do důchodu, "kategorizace" důchodců. - Pozn. 
 
Janet Currie 
Stop picking holes in America's social safety net 
Přestaňte hledat nedostatky na americké sociální záchranné síti 
Financial Times, 12.7.2007, no. 36432, p. 9 
Autorka se pochvalně vyjadřuje o sérii sociálních programů, které byly v USA zahájeny v šedesátých 
letech minulého století a které byly zaměřeny především na boj s chudobou. Nejnověji se v Kongresu 
projednává rozšíření programu státního zdravotního pojištění dětí (Schip), který byl zaveden před 
deseti lety a umožnil zdravotní pojištění milionů do té doby nepojištěných dětí. 
 
Lenka Achylesová 
Systémy sociálního pojištění v EU - Norsko 
Národní pojištění, 2007, roč. 38, č. 6, s. 15-18 
Financování programu národního pojištění v Norsku. Starobní důchod, pozůstalostní dávky, sirotčí 
důchod, dávky v případě invalidity, příspěvek na rehabilitaci, věcné a peněžité dávky v nemoci, 
peněžité dávky při péči o dítě apod. - V obsahu uveden název Systémy sociálního zabezpečení v EU - 
Norsko. 
 
Anna Majtánová, Zuzana Krátka 
Technické rezervy v poisťovniach a analýza ich umiestnenia 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 206-217 
Příspěvek se zaměřuje na problematiku tvorby technických rezerv v pojišťovnách a na legislativní 
rámec,  upravující  investování  těchto  rezervních  pojistných  fondů  jak v  Slovenské republice, tak i 
v ostatních zemích EU. Věnuje se též globalizačním aspektům v investiční činnosti pojišťoven. 
Investiční činnost je spojena i s potřebou kvalitní a transparentní informační politiky pojišťoven. - 
Pozn. 
 
Two thumbs up : insurance regulation 
Ještě lepší : regulace pojišťovnictví 
The Economist, July 7th 2007, vol. 384, no. 8536, p. 73-74 
K návrhu nové směrnice na regulaci pojišťovnictví Solvency 2, kterou připravila Evropská komise a 
kterou překvapivě vítají politici i pojišťovny. 
 
James Banks, Zoë Oldfield 
Understanding pensions: cognitive function, numerical ability and retirement saving 
Chápání penzí: kognitivní funkce, početní schopnosti a spoření na důchod 
Fiscal studies, June 2007, Vol. 28, No. 2, p. 143-170 
Autor ukazuje rostoucí důležitost schopnosti jednotlivce orientovat se ve finanční nabídce při výběru 
formy úspor a výše příspěvků na zajištění na stáří. Na vzorku starší populace v Anglii zkoumá její 
početní dovednosti a další aspekty kognitivních funkcí důležitých pro schopnost volby vhodných 
forem spoření na důchod. Sleduje též, v jaké míře závisí tyto výsledky na úrovni vzdělání, finanční 
situaci, rodinných okolnostech aj. - Pozn. 
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Petr Gola 
Výše nemocenské v Evropě v roce 2006 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 6, s. 19-25 
Nárok na nemocenskou, nemocenské dávky (paušální sazba, dle výše výdělku), finanční spoluúčast 
zaměstnavatelů, nemocenská a daň z příjmů, pracovní úrazy. Situace v jednotlivých evropských 
zemích (včetně ČR). 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Jarmila Vidová 
Financovanie bytovej výstavby v Slovenskej republike 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 244-255 
Příspěvek rozebírá problematiku financování bytové výstavby na Slovensku. Seznamuje s aktuální 
koncepcí rozvoje bytové výstavby, která kromě vlastních zdrojů stavebníka předpokládá i využití 
komplexního systému ekonomických nástrojů, zejména výhodných úvěrů a daňových úlev. V dalším 
se zaměřuje na stavební spoření, hypoteční úvěry a Státní fond rozvoje bydlení a jejich konkrétní 
fungování v rámci podpory výstavby bytů na Slovensku. - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Petr Kolev 
Eurostat: Minimální mzda v zemích EU vykazuje propastné rozdíly 
Sondy, 2007, roč. 17, č. 26, s. 5 
K výši minimální mzdy v zemích EU (a USA), porovnání po přepočtu mzdy na PPS (standard kupní 
síly), podíl zaměstnanců pracujících za minimální mzdu. 
 
Ewa Lisowska 
The future of work and women 
Budoucnost žen na trhu práce 
Prague economic papers, June 2007, Vol. 16, No. 2, p. 143-164 
Příspěvek analyzuje aktuální situaci žen na trhu práce v Polsku, České republice a na Slovensku a 
odhaduje vývoj postavení žen na trhu práce v budoucnu. Zvažuje, zda jsou ženy více vystaveny riziku 
nezaměstnanosti než muži, zda 21. století bude podporovat rozvoj pracovní kariéry žen, jaká je 
připravenost žen ke změnám atd. - Pozn. 
 
Olaf Storbeck 
Geld vernichten mit aktiver Arbeitsmarktpolitik 
Ničit peníze aktivní politikou trhu práce 
Handelsblatt, 18.6.2007, Nr. 114, S. 9 
Kritika  neefektivnosti  politiky  zaměstnanosti  v  Německu.  -  Komentář  ke  studii  autorů    Conny 
Wunschové a Michaela Lechnera nazvané "What did all the money do? On the general ineffectiveness 
of recent West German labour market programmes" publikované na ww.handelsblatt.com/wissenwert. 
 
Lea Krčmáriková 
Kompromis roka 
Trend, 2007, č. 27, s. 14-15 
Komentář k definitivní podobě nového Zákoníku práce v SR, rekapitulace změn. 
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Marcello Estevao 
Labor policies to raise employment 
Politika na trhu práce zaměřená na růst zaměstnanosti 
IMF staff papers, 2007, Vol. 54, No. 1, p. 113-138 
Na základě panelových dat z 15 průmyslově vyspělých zemí autor analyzuje dopady aktivní politiky 
zaměstnanosti na snižování míry nezaměstnanosti. Zkoumá podmínky, za kterých je aktivní politika 
zaměstnanosti efektivní a dokládá význam dobrého fungování trhu práce. - Pozn. 
 
Lukáš Jansa 
Limitované toulky po internetu 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 28, s. 54-55 
Možnost kontroly zaměstnanců při práci v novém zákoníku práce. Dovolené a nedovolené způsoby 
kontroly, povinnost informovat o monitoringu, otazníky kolem soukromé pošty ve firemní e-mailové 
schránce zaměstnance, trest za překročení meze přiměřenosti kontroly ze strany zaměstnavatele, 
obrana zaměstnance apod. 
 
Pavel Nesnídal 
Náležitosti pracovní smlouvy v EU a její specifika ve vybraných členských zemích 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2007, roč. 16, č. 6, s. 18-19 
Požadavky kladené právem EU na minimální obsah pracovních smluv. Specifické náležitosti pracovní 
smlouvy v Německu, zkušební doba a ustanovení o výši odměny za provedenou práci. Náležitosti 
pracovní smlouvy ve Velké Británii. 
 
Olga Bičáková 
Novela zákona o zaměstnanosti je součástí reformy veřejných financí 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 12, s. 27-30 
K úsporám, které má přinést novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podrobněji ke stěžejním 
změnám, které se týkají např. nároku na podporu v nezaměstnanosti, změny konstrukce a výše 
příspěvku  na  podporu  zaměstnávání  osob  se  zdravotním  postižením  apod.  -   Viz též autorčin čl. 
s názvem  Reforma  veřejných  financí  -  novela  zákona  o  zaměstnanosti,  Práce  a   mzda, 2007, 
roč. 55, č. 6, s. 18-20. 
 
Kamil Galuščák, Daniel Münich 
Structural and cyclical unemployment : what can be derived from the matching function? 
Strukturální a cyklická nezaměstnanost : co lze odvodit z párovací funkce? 
Finance a úvěr, 2007, roč. 57, č. 3-4, s. 102-125 
Autoři využívají teoretický základ Beveridgeho křivky a párovací funkce a s použitím panelových dat 
pro Českou republiku v letech 1995-2004 vysvětlují cyklické a strukturální šoky v ekonomice. 
Soustřeďují se na nezaměstnanost a vnitřní pružnost trhu práce. - Pozn. 
 

Právo 

Hans-Joachim Kanzler 
Die "Gesetzesbegründung" im Steuerrecht : einige Gedanken zu einem beliebten Strohhalm 
Zdůvodnění zákona v daňovém právu : několik myšlenek k oblíbenému záchrannému stéblu 
Finanz-Rundschau, 5. Juni 2007, Jg. 89, Heft 11, S. 525-533 
Autor upozorňuje, že analýzy daňově právních rozhodnutí dokládají, že soudy se v rostoucí míře 
potýkají se zdůvodňováním zákonů. Dokládá, že zdůvodňování zákona se týká jen jeho návrhu před 
přijetím zákonodárnými orgány, nikoli soudů v rámci hledání práva. Přirovnává to k úsilí tonoucího 
chytnout se záchranného stébla v záplavě hektických a často neuvážených zákonných opatření, která 
se stále častěji vzpírají výkladu podle objektivních kritérií, zejména metody systémové logiky. - Pozn. 
 

 27



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                        Informace odborné knihovny MF  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Erich Deutsch 
Insolvenční rejstřík a vzájemný vztah ke státům Evropské unie 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 6, s. 7-10 
Insolvenční rejstřík jako jedna z významných změn v nově přijatém zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení. Zveřejňované písemnosti a informace v insolvenčním rejstříku; písemnosti, 
které nebudou v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné; písemnosti, které podléhají utajení; 
zveřejnění  v insolvenčním  rejstříku;  ukončení  insolvenčního  řízení.  Soulad  insolvenčního  zákona 
s mezinárodními smlouvami a slučitelnost s právními akty ES. 
 
Radka Zahradníková 
Institucionální rozhodčí řízení. 5. část, London Court of International Arbitration (LCIA) 
Obchodní právo, 2007, roč. 16, č. 5, s. 14-27 
Tato část příspěvku je věnována činnosti Londýnského mezinárodního rozhodčího soudu. Historický 
vývoj, organizace, úprava rozhodčího řízení, jmenování rozhodců a zvláštnosti LCIA řádu. 
 
Jolana Volejníková 
Trendy v korupci a společenský kapitál 
Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 4, s. 359-376 
Odhady korupčních trendů a jejich vysvětlení s využitím modelu autorů Bjornskova a Paldama (2005). 
Hlavní faktory korupce plynoucí z výzkumů napříč státy, vysvětlení korupčních trendů. 
 
Daniel Prouza 
Trest za zneužívání informací : insider trading a selftrading 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 27, s. 54-56 
K postihu insider tradingu a selftradingu podle trestního práva. Objasnění pojmů, složitá otázka 
účastníka, zákaz konkurence podle obchodního zákoníku a podle trestního zákona, nevýhodná 
smlouva, definice úkoru. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Právní rozhledy,  2007,  roč.  15,  č.  12 
 
Svoboda podnikání a vykonstruované daňové operace: čl. 43 SES: rozhodnutí o předběžné otázce 
položené finančním soudem v Münsteru v případě podkapitalizované společnosti Lankhorst-Hohorst 
GmbH, která uplatňovala výjimku z daňové povinnosti v souvislosti s vykonstruovanými finančními 
operacemi. ESD shledal rozpor německé úpravy daně z příjmů právnických osob s ustanovením 
článku 43 SES: Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation v. Commissioners of Inland 
Revenue. 
rozsudek ESD (velký senát) z 12.12.2002    C-324/00 
 
 
Právní rozhledy,  2007,  roč.  15,  č.  14 
 
Umělé  zvýšení  ceny  převáděných  cenných  papírů:   směrnice č. 89/592/EHS o koordinaci předpisů 
o obchodování zasvěcených osob: směrnice č. 2003/6/ES o obchodování zasvěcených osob a 
manipulaci s trhem:   rozhodnutí o předběžné otázce, kterou vznesla Státní rada (Řecko): Ministr 
financí v. skupina Georgakis 
rozsudek ESD (třetí senát) z 10.5.2007    C-391/04 
 
 

 28



  Informace odborné knihovny MF                                                     Dokumentace českého a zahraničního tisku                                 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
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 

Mick Silver 
Core inflation: measurement and statistical issues in choosing among alternative measures 
Jádrová inflace: měření a statistické problémy při výběru mezi alternativními metodami 
IMF staff papers, 2007, Vol. 54, No. 1, p. 163-190 
Příspěvek  přehledně  seznamuje  se  statistickými  problémy  ve  vztahu  k alternativním    přístupům 
k měření jádrové inflace a při jejich výběru. Probírá jednotlivé metody a empiricky dokládá, že různé 
měření jádrové inflace poskytuje rozdílné výsledky, stejně jako rozdílný přístup k volbě metody 
měření a zdůrazňuje význam správných statistických kritérií. - Pozn. 
 

Účetnictví 

Monika Gogová 
Analýza 8. smernice Európskej únie o audite individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 286-294 
Příspěvek  analyzuje  původní 8. směrnici  Evropské  unie  a  novou  směrnici  Rady  Evropské   unie 
o auditu individuální a konsolidované účetní závěrky. Upozorňuje na hlavní rozdíly obou směrnic a 
věnuje se též vlivu nové směrnice o auditu na profesi auditorů na Slovensku. 
 
Miroslav Brabec 
Kalkulace a jejich využití ve vnitřním řízení subjektu 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2007, č. 12, s. 15-23 
Kalkulace jako nástroj řízení, otázky hospodárnosti (úspornostní a účinnostní forma hospodárnosti), 
nevyužité fixní náklady, využití kalkulací (ke kontrole rentability jednotlivých výkonů, v tvorbě cen, 
pro ocenění tzv. zásob vlastní výroby apod.). 
 
Miroslav Brabec 
Kalkulační systém 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, 2007, č. 13, s. 21-30 
Propočtová, operativní, plánová a výsledná kalkulace. Doplněno příklady. 
 
Tomáš Pivoňka, Ivo Středa 
Splňuj, nebo vysvětli 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 26, s. 62-63 
K vydání novelizované tzv. Osmé směrnice (směrnice č. 2006/43/ES) o povinném auditu ročních a 
konsolidovaných účetních závěrek, a také k její transpozici do českého práva (především novelou 
zákona o auditorech). 
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Jan Huleš 
Stručný nástin periodizace institutu vlastnictví a vedení účetnictví 
Účetnictví, 2007, č. 6, s. 19-23 
K institutu vlastnictví z hlediska právního a účetního v jednotlivých obdobích od vzniku 
Československé republiky až po současnost. 
 
 
Účetní TIP 
 
č. 17/2007  
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/ref_verej_financ_31782.html - odkaz na kalkulačku pro 
výpočet mzdy dle reformy veřejných financí. Postřehy z účetní a daňové praxe - Zásoby vlastní 
výroby (činnosti). Odložená daň při přeměnách a vkladech. Zamezení dvojímu zdanění - Rumunsko.  
 

Veřejná správa 

Karl Doemens, Til Knipper 
Eifrige Neben-Jobber und einfache Abgeordnete 
Přičinliví poslanci s přivýdělkem a prostí poslanci 
Handelsblatt, 6./7./8.7.2007, Nr. 128, S. 3 
Na základě rozhodnutí Spolkového ústavního soudu jsou poslanci Bundestagu povinni zveřejňovat své 
vedlejší příjmy. Pro pravidelné i jednorázové příjmy jsou stanoveny pouze tři kategorie, vedlejší 
jednorázový  měsíční  příjem  do  1000  eur  či  roční  příjem  do 10 000  eur  se vykazovat nebude. - 
K tématu také HB, 5.7.2007, Nr. 127, S. 1, 2 a www.bundestag.de/mdb/bio/index.html. 
 
Boris Gramc 
Factors of the size of government in developed countries 
Faktory ovlivňující velikost veřejného sektoru ve vyspělých zemích 
Prague economic papers, June 2007, Vol. 16, No. 2, p. 130-142 
Autor zkoumá různé faktory (ekonomické, sociální, politické, demografické a kulturní), které mohou 
ovlivnit rozdíly  ve velikosti státního sektoru spravovaného vládou a v rozsahu regulatorních opatření 
v ekonomické sféře. Empirická část analýzy vychází z panelových dat třiceti zemí OECD v letech 
1980-2002. - Pozn. 
 
Miroslav Šimon 
Majetek státu ve zvláštním režimu operativní evidence. 2. 
Moderní obec, 2007, roč. 13, č. 7, s. 37 
Majetek státu ve zvláštním režimu operativní evidence; nakládání s majetkem v operativní evidenci 
(převod vybraného majetku na organizační složky státu nebo státní organizace). Ukončení režimu 
operativní evidence. - 1. část článku zveřejněna v Moderní obec, 2007, č. 6, s. 41. 
 
Danuše Prokůpková 
Řízení rizik v orgánech veřejné správy 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, červen 2007, č. 2, s. 22-30 
Definice pojmu riziko, úloha managementu orgánu veřejné správy při řízení rizik, vztah vnitřního 
kontrolního systému k řízení rizik, úloha interních auditorů, zdroje rizik, metoda analýzy rizik, stupeň 
významnosti rizika apod. 
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Veřejné finance. Rozpočet 

Kenneth Rogoff 
Americans will eventually learn that deficits do matter 
Američané se nakonec naučí, že na deficitech záleží 
Financial Times, 18.7.2007, no. 36437, p. 7 
Rozbor americké rozpočtové politiky v globálních souvislostech; vliv federální fiskální politiky na 
úrokové sazby ve světě; hodnocení ze strany MMF a OECD; předpokládaný vývoj federálních výdajů; 
závislost Ameriky na zahraničním financování. 
 
Werner Mussler 
Dauerhafte Defizite 
Přetrvávající deficity 
Auszüge aus Presseartikeln, 23. Mai 2007, Nr. 22, S. 11-12 
Autor upozorňuje, že Evropská komise připravuje ukončení deficitního řízení proti Německu, a to 
vzhledem k splnění podmínek maastrichtských kritérií v roce 2006. Zvažuje důvody dobrých výsledků 
německé finanční politiky a také trvalost stávajících dobrých výsledků. - Překlad viz Informace odb. 
knihovny MF č. 9/2007. 
 
Jan Kinšt, Martina Melíšková 
Drahé unijní kanceláře : Evropský účetní dvůr 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 29, s. 54-55 
K výsledkům auditu EÚD, který prověřil nakládání evropských orgánů s prostředky určenými na 
nákup  a  pronájem  administrativních  budov  (v  Bruselu,  Lucemburku a ve Štrasburku). Podrobněji 
o zjištěných nedostatcích a o doporučeních EÚD. 
 
Zdenka Růžičková 
Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a 
regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2006. 1. část 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 24, střed. příl. (8 s.) 
Veřejné rozpočty ČR; celkové výsledky hospodaření krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí (DSO) a 
regionálních rad soudržnosti v roce 2006. Bilance příjmů a výdajů, vývoj vlastních příjmů krajů a 
jejich celkových příjmů. Dotace a půjčky přijaté krajskými úřady z rozpočtů jednotlivých kapitol a 
státních fondů. Vývoj výdajů krajů v letech 2001-2006. Porovnání příjmů obcí a DSO v letech 2005 a 
2006, dotace a půjčky přijaté obcemi a DSO. 
 
Zdenka Růžičková 
Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a 
regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2006. 2. část 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 26, střed. příl. (s. 4-8) 
Veřejné rozpočty ČR v roce 2006; výdaje obcí (běžné výdaje, kapitálové výdaje). Hospodaření 
Regionálních rad regionů soudržnosti. Vývoj zadluženosti. 
 
István Benczes, Gábor Vigvári 
Institutional and rule-based constraints of discretionary fiscal policy 
Institucionální a regulatorní omezení liberální fiskální politiky 
Development and finance, 2007, No. 2, p. 25-36 
V souvislosti  se  snahami  o  stabilizaci  a  posílení  fiskální  disciplíny  v  řadě  zemí OECD dochází 
k fiskálním reformám. Příspěvek popisuje možná řešení tohoto problému (institucionální cestu, 
zavedení kvantifikovaných fiskálních pravidel, případně kombinaci obou metod), které mohou pomoci 
udržet fiskální disciplínu v dlouhodobém časovém horizontu. - Pozn. 
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Jaké bude rozpočtové určení výnosů daní? 
Obec & finance, 2007, č. 3, s. 22-23 
Rozpočty obcí ČR; prezentace návrhu na nové rozpočtové určení daní, který by měl díky novým 
kritériím   lépe   zohledňovat   výdajové  potřeby  obcí (kritérium  výměry   obce, kritérium    prostého  
počtu obyvatel, zavedení postupného přechodu mezi velikostními kategoriemi obcí). Postup propočtu 
podílů (proveden na daňové predikci na rok 2008), dopady navrhovaných změn. Připojen příklad 
výpočtu podílu konkrétní obce na sdílených daních při současném a navrhovaném systému 
rozpočtového určení daní. 
 
Michał Mackiewicz 
Making the Stability Pact more flexible : does it lead to pro-cyclical fiscal policies? 
Větší flexibilita Paktu stability a růstu : povede to k procyklické fiskální politice? 
Fiscal studies, June 2007, vol. 28, no. 2, p. 251-268 
Příspěvek modelovým způsobem analyzuje problematiku cykličnosti fiskální politiky v zemích EU, a 
to v souvislosti se změkčením pravidel Paktu stability a růstu na jaře roku 2005. Vychází ze vzorku dat 
12 členských zemí EU v letech 1980-1996. - Pozn. 
 
Donata Riedel 
Neue Grenzen für den Schuldenstaat 
Nové hranice státní zadluženosti 
Handelsblatt, 12.6.2007, Nr. 110, S. 4 
Snahy o novou definici regulace zadluženosti veřejných rozpočtů v Německu, k návrhům na reformu 
finanční ústavy v Německu. Praxe dluhové brzdy ve Švýcarsku, vyrovnávací konto. 
 
Renate Schulze-Steikow 
Öffentliche Ausgaben für Äußere und Innere Sicherheit 2004 
Veřejné výdaje pro vnější a vnitřní bezpečnost 2004 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 5, S. 499-505 
Příspěvek  se  zaměřuje  na  rozbor  finančních  dat  týkajících se výdajů na vnitřní a vnější bezpečnost 
v Německu v roce 2004. Popisuje též vývoj těchto výdajů od roku 1992, kdy už byla k dispozici 
kompletní data i pro nové spolkové země Německa. - Pozn.-- K dané problematice též článek 
"Öffentliche  Ausgaben  für  Äußere  und  Innere  Sicherheit",  Wirtschaft  und Statistik, 2002, Nr. 4, 
S. 310-315 
 
Miroslav Kalousek 
Prioritou nejsou daně, ale stabilizace rozpočtu 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 26, s. 26-29 
Rozhovor s ministrem financí o prioritách vládního návrhu reformy veřejných financí. 
 
Bohuslav Sobotka 
Sankcí Evropské komise se nebojím 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 25, s. 38-40 
Rozhovor  s bývalým  ministrem  financí o  vládním  návrhu reformy  veřejných  financí.  Podrobněji 
k problematice rezervních fondů, k možné hrozbě omezení přísunu peněz z evropského kohezního 
fondu, k chystaným daňovým změnám apod. 
 
Zur Entwicklung der öffentlichen Finanzen im Euro-Gebiet 
Fiscal developments in the euro area 
Vývoj veřejných financí v eurozóně 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Mai 2007, Jg. 59, Nr. 5, S. 20-21 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, May 2007, Vol. 59, No. 5, p. 18-19 
V rámci rozboru vývoje veřejných financí v eurozóně v prvním čtvrtletí roku 2007 se uvádějí hodnoty 
důležitých ukazatelů (míra zadluženosti, výše rozpočtových deficitů, strukturální míra zadluženosti 
atd.)  a  porovnávají  se  s  předchozím  rokem;  uváděn  je   i  odhad   vývoje   pro   roky  2007 a 2008.  
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Kromě souhrnných údajů se též stručně hodnotí vývoj veřejných financí v jednotlivých členských 
zemích EMU, zejména pokud jde o plnění cílů Evropské komise v této oblasti. - Pozn. 
 

Zdravotnictví 

An unhealthy burden 
Nezdravé břemeno 
The Economist, June 30th 2007, vol. 383, no. 8535, p. 76 
Jak vyplývá z několika studií, systém amerického zdravotnictví není takovým příkladem nespoutaného 
kapitalismu, za jaký bývá považován. V důsledku zásahů na federální a státní úrovni patří 
zdravotnictví k nejvíce regulovaným odvětvím v USA, přičemž roční náklady na nadměrnou regulaci 
jsou odhadovány na 169 mld. USD. 
 

Životní prostředí 

Kristián Slovák 
Zelení proti hladným 
Trend, 2007, č. 24, s. 18, 21 
K energetické bilanci výroby biologických paliv, negativa pěstování energetických plodin. 
 

Životní úroveň 

Václav Klusoň 
Plýtvavá spotřeba - životní způsob moderního člověka? 
Listy, 2007, roč. 37, č. 3, s. 27-36 
Pojednání o faktorech, které ovlivňují potřeby, o okázalé spotřebě a také o tom, zda lze nad plýtvavou 
spotřebou vyhrát. Podrobněji o USA - spotřební velmoci, a o Číně - velmoci v úsporách. 
 

Ostatní 

Sergei Naumov 
Coordinating the interests of business and institutions of higher education as the most important 
factor of knowledge-based economy development 
Koordinace zájmů podnikatelské sféry se zájmy vysokých škol - důležitý faktor rozvoje znalostní 
ekonomiky 
Ekonomické rozhľady, 2007, roč. 36, č. 2, s. 171-178 
Autor dokládá významnou úlohu vysokoškolských institucí při vytváření znalostní ekonomiky. 
Vzdělávací systém by měl úzce spolupracovat s podnikatelskou sférou, a to jak na straně získávání 
zdrojů, tak na straně účasti zaměstnavatelů na vytváření odborných a vzdělávacích standardů, na 
hodnocení kvality vysokých škol, na účasti podniků při zakládání obchodních škol (business schools) 
atd. Teoretické závěry dokládá některými příklady možné spolupráce z Ruska. - Pozn. 
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Peter Thelen 
Familienministerin von der Leyen will "Wirtschaftsmotor Alter" starten 
Ministryně pro rodinu von der Leyen chce odstartovat "hospodářský motor vyššího věku" 
Handelsblatt, 18.7.2007, Nr. 136, S. 3 
Podle německé studie "Best Ager" není současná orientace podniků a reklamy na věkovou skupinu 
mezi 14-49 lety z hlediska udržení konkurenceschopnosti ideální; tato skupina se bude pořád 
zmenšovat  a  stárnout,  zatímco  generace  padesáti-  a  víceletých  získává  stále  více  na  významu –  
především v oblasti spotřeby. Nutnost zaměstnanosti starších lidí, 50plus, Silver Economy, trh seniorů. 
- K tématu podrobněji na www.wirtschaftskraft-alter.de. 
 
Petra Francová 
Globální granty v České republice 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 25, s. 22-23 
Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) v ČR prostřednictvím globálních grantů (nástroj 
Strukturálních fondů EU), posilování kapacity NNO poskytujících sociální služby skupinám 
znevýhodněným na trhu práce a skupinám ohroženým znevýhodněním. Význam zprostředkujícího 
subjektu NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti); základní údaje o globálních grantech, JPD 3, 
OP RLZ. 
 
Barbara Gillmann 
Hürden für Arbeiterkinder sind hoch 
Překážky pro děti dělníků jsou vysoké 
Handelsblatt, 20.6.2007, Nr. 116, S. 5 
Vliv sociálního původu v Německu na zahájení či úspěšnost vysokoškolského studia v Německu; 
zdroje studentských příjmů (státní podpora BAföG, výdělek, stipendia, půjčky), skupiny podle výše 
dosahovaných   studentských   příjmů.   Negativní    vliv    nově  zavedeného  studijního    poplatku 
500 eur/semestr v některých německých zemích. 
 
Klaus Ebling 
Stiftung zur Förderung der Kunst - Ein Modell mit Zukunft? 
Nadace na podporu umění - model s budoucností? 
Finanz-Rundschau, 20. Juni 2007, Jg. 89, Heft 12, S. 565-577 
V souvislosti se změnami právní úpravy obecně prospěšné činnosti v Německu (Entwurf eines 
Gesetzes zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements - Návrh zákona na další posílení 
občanské angažovanosti) autor zkoumá možné dopady na podporu kultury a činnosti umělců. Zabývá 
se nadacemi s tímto zaměřením a vysvětluje občanskoprávní konstrukci nadace, předpoklady pro 
uznání obecné prospěšnosti nadace a zdanění podle daňového práva. - Pozn. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY  ODBORNÝCH  ČLÁNKŮ 
 
 
 
Peer Steinbrück 
Ein starker Finanzplatz ist gut für Deutschland 
Silný finanční trh je pro Německo dobrý 
Auszüge aus Presseartikeln, 5. Juni 2007, Nr. 24, s. 11-12 
 
Německo v současné době prožívá takový vzestup konjunktury, jaký nezažilo od roku 2000.  Toto 
velice potěšující zjištění platí jak pro intenzitu hospodářského růstu, tak pro jeho rozsah. Profituje 
z něj i německý finanční trh, který se rovněž dynamicky rozvíjí a svým dílem přispívá k celkovým 
příznivým hospodářským výsledkům. Právě finanční sektor poskytuje významný, často podceňovaný 
přínos k celkovému národohospodářskému růstu a k výraznému zmírnění tlaků na trhu práce.  
 
O klíčové roli finančního trhu pro růst a zaměstnanost se ví již dávno a znovu nám ji připomněla 
postupující globalizace. A zejména pro Německo platí, že efektivní finanční trh je conditio sine qua 
non pro zvládání hospodářských cílů – pro dlouhodobou dynamiku růstu, větší zaměstnanost a stabilní 
systémy sociálního zabezpečení, zohledňující demografický vývoj.  
 
Vzhledem k tomu, že finanční politika je zároveň vždy i politikou růstu, obsahuje koaliční smlouva 
v Německu poprvé kapitolu k politice finančního trhu. Tato politika již dávno opustila národní hranice 
a pohybuje se na evropské úrovni (pokud ne přímo na úrovni globální) – což je výsledkem skutečnosti, 
že žádný další ekonomický faktor nevykazuje tak vysokou mezinárodní mobilitu, jako kapitál. Z toho 
důvodu musí také Evropská komise při svých rozhodováních o dalších integračních krocích pečlivě 
zkoumat dvě důležité otázky. Za prvé, zda na příslušném národním finančním trhu kandidátské země 
existují nějaké závažné překážky, které by bránily otevřené evropské soutěži a tím i dalším 
možnostem pro růst blahobytu? Za druhé, jaké tržní výsledky na zkoumaném trhu vykazují vytvořené 
národní struktury, procesy a instituce?  
 
Toto „myšlení v tržních kritériích“ musí stát u základu všech rozhodnutí pro nebo proti dalším 
integračním krokům.  Máme-li na národní úrovni bezproblémové trhy a infrastrukturu, není již třeba 
v rámci principu subsidiarity vynakládat nadměrné harmonizační úsilí na dosažení potřebné úrovně 
trhu. Je proto třeba brát Evropskou komisi za slovo a požadovat, aby konkrétní integrační kroky byly 
vždy podloženy analýzou nákladů a výnosů a seriózním odhadem důsledků. „Lepší regulace“ by 
neměla být jen slova, ale konkrétní praktická politika. 
 
Toto odhodlání se opírá i o skutečnost, že mnohé požadované kvality a hodnoty se opakovaně 
osvědčily na německém finančním trhu a vyplatí se na ně sázet. Jde například o kulturu myšlení 
orientovanou dlouhodobě, o vysokou míru solidnosti, stability a spolehlivosti – tedy o vlastnosti, za 
které vděčí německý trh historicky podmíněnému  systému bankovnictví, založenému na třech pilířích. 
Tento systém je v Německu upřednostňován před angloamerickým i z hlediska přehlednosti. 
Poskytuje tržní výsledky, za které se Němci nemusí stydět, zajišťuje celoplošně potřeby obyvatelstva i 
podniků bankovními produkty a vytváří intenzivní konkurenční prostředí s relativně nízkými náklady 
a provizemi - ve prospěch spotřebitele a středního podnikatelského stavu.   
 
Harmonizace finančních trhů a zohlednění národních zvláštností se nemusejí vylučovat. Právě 
v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi jsme odkázáni na fungující národní a mezinárodní 
spolupráci regulatorních a dohledových orgánů. O to překvapivější je opožděné zavádění pravidel 
Basilej II ve Spojených státech, protože právě tam byl nový systém těchto pravidel pro vážení rizik 
požadován. Nicméně dozorčí orgány v USA již započaly s touto  prací, přičemž zavedení do praxe se 
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plánuje od roku 2008 a nová pokročilá pravidla dokonce až od roku 2009. Vypadá to tedy, že pravidla 
v USA by se od evropských mohla závažněji odlišovat. 
 
Naopak v Evropě realizují členské státy Evropské unie pravidla Basilej II podle dohodnutého 
harmonogramu. Panuje zde snaha,  aby účastníci finančních trhů nepochybovali o tom, že zavedení 
moderních metod měření rizik není jen žádoucí, ale že je průběžně též podporováno, včetně vydávání 
právních norem. Je zřejmé, že v této oblasti potřebujeme zesílenou mezinárodní spolupráci.  
 
V zájmu rovných rámcových podmínek bankovního dozoru pro mezinárodně působící banky se 
německá vláda v rámci transatlantického dialogu zasazuje o vzájemné uznání evropských a 
amerických pravidel dohledu, vycházejících ze standardů Basileje II – a to na základě pokud možno 
nebyrokratické, především ale z praxe vycházející a na praxi orientované filozofie dohledu. Nejlepším 
příkladem     pro   to  je zavedení  otevírací  klauzule  (Öffungsklausel)  do  nové  německé   směrnice 
o likviditě. Díky této nové úpravě jsme v evropském a mezinárodním srovnání ve vynikající pozici. 
Ostatní země se orientují při svých úvahách podle tohoto měřítka. 
 
Již tak velká dynamika finančního sektoru je díky globální konkurenci dále zesilována a vyžaduje od 
německého finančního trhu významné strukturální změny. V tomto směru je ještě hodně co dohánět. 
Dobrým příkladem je oblast hedgeových fondů. Její výrazný nárůst v posledních letech (kromě 
objemu peněz uložených u těchto fondů vzrostl i jejich podíl na objemu obchodů s cennými papíry na 
burzách) znamená následně i nárůst důležitosti této branže nejen pro finanční trhy, ale pro celou 
reálnou ekonomiku. Bezpochyby nabízejí hedgeové fondy šance nejen pro jednotlivé investory, ale i 
pro celé národní hospodářství. 
 
Rostoucí význam hedgeových fondů pro finanční trhy a zejména dopady na finanční stabilitu 
vyvolávají ovšem též potřebu regulace těchto fondů. Všem odborníkům je jasné, že přímé regulování 
hedgeových fondů pomocí zákonů nelze v mezinárodním rozměru prosadit. Není také ani nutné, 
pokud se osvědčí nepřímý dohled, stavějící na tržní disciplíně a strategii řízení rizik regulovaných 
obchodních partnerů hedgeových fondů. Pro zlepšení nepřímého způsobu regulace by bylo žádoucí 
zlepšit transparentnost těchto fondů. 
 
Přesně o to – a nikoli o regulování této branže – půjde i v budoucích debatách na toto téma v EU. 
Německá vláda usiluje o mezinárodní konsenzus    ohledně opatření na omezení systémových rizik pro 
finanční stabilitu. Naším cílem je kodex chování – Code of Conduct – který by tento obor – i ve 
vlastním zájmu – přijal za vlastní. Je jasné, že jsme teprve na počátku diskuse a že nelze očekávat 
rychlá řešení. Zodpovědná politika musí – stručně vyjádřeno – maximalizovat možnosti a 
minimalizovat rizika.  
 
Proto naše krédo zní: podporujme inovace na finančním trhu, aniž přitom budeme ztrácet ze zřetele 
hledisko rizika pro stabilitu. Aktuálním příkladem může být zavedení německých akciových 
společností pro nemovitosti (Reits – Real Estate Investment Trusts), na základě kterého jsme vstoupili 
na významný mezinárodní trh pro Reits. A pokračujeme dál – výhledově do podzimu 2007 budou 
vytvořeny předpoklady pro větší využití soukromého kapitálu při financování veřejné infrastruktury 
v rámci PPP (Public Private Partnership). Zlepší se tím nejen efektivnost při vydávání veřejných 
prostředků, nýbrž i mezinárodní konkurenceschopnost Německa.  
Rovněž v příštím pololetí by měl být realizován náš záměr, důležitý pro podporu inovační střední 
podnikatelské  sféry:  jde  o  podporu  využití rizikového  kapitálu  v této  oblasti.  Na základě zákona 
o účasti rizikového kapitálu chceme vytvořit podněty na posílení tohoto tržního segmentu. Zároveň si 
ale  uvědomujeme – stejně jako mnozí další účastníci trhu – rostoucí neprůhlednost v oblasti private 
equity. Mohlo by to v budoucnu působit problémy, kterým bychom rádi předešli. Z toho důvodu 
pracujeme paralelně s přípravou zákonů na podporu rizikového kapitálu i na opatřeních na omezení 
rizik spojených s private equity.  
 
S předpokládanou daní  (Abgeltungssteuer)  od roku 2009 by měla být vyřešena i otázka zdanění 
soukromých kapitálových příjmů. Německo se tak opět více přiblíží k cíli být atraktivním a 
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přehledným místem pro mezinárodní investory – což je důležitým předpokladem pro zajištění 
dlouhodobého dynamického růstu, který tato země tolik potřebuje.  
 
Zpracovala Ing. K. Gubová 
 
 
 
Olaf Storbeck 
Über Karl Marx, Landbesetzer und moderne Ökonomie 
O Karlu Marxovi, squatterech a moderní ekonomii 
Handelsblatt, 25.6.2007, Nr. 119, S. 9 
 
„Společenské  bytí určuje vědomí“ - tak zní postulát Karla Marxe z doby před 150 lety. Filozof a 
ekonom tím měl na mysli, že to, co si myslíme a chceme, závisí na hospodářských okolnostech, 
v nichž žijeme. 
 
Naproti tomu moderní ekonomie dlouho ignorovala otázku, jak vznikají hodnotové představy člověka. 
Pro ekonomy bylo samozřejmé, že přijímali preference „hospodářských subjektů“ jako dané a neptali 
se po nich. V jejich profesi nyní dochází ke změně paradigmatu: pryč jsou doby, kdy ekonomové 
pohlíželi na otázku, jak vznikají preference, jako na černou skříňku. Odborníci totiž přišli na to, že 
společenské normy a kulturní faktory mají velký vliv na ekonomické instituce a struktury.  
 
Např. 60 procent Američanů je názoru, že chudí lidé jsou líní a za svůj osud si můžou sami. V Evropě 
si to myslí jen 25 procent lidí. USA vydávají na sociální oblast pouze 16 procent HDP, v Evropě to je 
25 procent. 
 
Co však je příčinou, a co důsledkem? Organizuje společnost své ekonomické instituce tak, jak to 
odpovídá jejím preferencím? Nebo ekonomický řád ovlivňuje hodnotové představy lidí? Seriózně 
vědecky nelze zatím tyto otázky zodpovědět, protože oba faktory se vzájemně ovlivňují. O to 
pozoruhodnější je empirické zkoumání, které nedávno vyšlo v renomovaném „Quarterly Journal of 
Economics“ [*] a přináší spolehlivé vědecké poznatky o směrování důsledku. Trojčlenný výzkumný 
tým dokazuje: Marxův pohled na bytí a vědomí nebyl tak zcela nepravdivý - rámcové ekonomické 
podmínky výrazně ovlivňují to, jaké názory a hodnotové představy máme. Badatelé analyzovali vznik 
hodnotových představ na příkladu bezzemků v Argentině, kteří mohli využít historické náhody a 
získali vlastnická práva na neoprávněně zabrané pozemky. 
 
V roce 1981 v Argentině obsadilo 1800 velmi chudých rodin nedaleko Buenos Aires doposud ladem 
ležící půdu, která patřila 13 různým soukromým majitelům. Ztroskotaly četné pokusy, jak nové 
svévolné „majitele“ vystrnadit a tak v polovině 80. let vláda rozhodla, že pozemky vyvlastní, původní 
majitele odškodní a půdu přepíše na nové hospodáře. S tímto postupem však souhlasilo pouze 8 ze 13 
původních majitelů, pětice vzpurných podala žalobu - a soudní pře trvá dodnes. 
 
Z původně samozvaných rolníků tak vznikla dvoutřídní společnost: šťastlivci, kteří okupovali půdu 
majitelů ochotných se se státem dohodnout, jsou  již léta oficiálními vlastníky půdy, ti zbývající ale 
hospodaří na půdě, která jim nepatří. Došlo tak k okolnostem, které badatelé považují za „přirozený 
experiment“ - ne/nabytí pozemku v tomto případě tedy opravdu nezávisí na hodnotové představě 
jednotlivého rolníka, ale pouze na náhodě. 
 
Průzkumem mezi rolníky odhalili vědci značné rozdíly v posuzování hodnot mezi oběma skupinami. 
Šťastnější majitelé s přiznaným právem na obsazený pozemek mají výrazně kapitalističtější hodnotové 
představy. Častěji se například domnívají, že osobní iniciativa se vyplácí a že v životě je důležitý 
materiální blahobyt. Také projevují cizím lidem větší důvěru - což je podle názoru mnoha ekonomů 
rozhodující vlastnost pro fungování tržní ekonomiky. 
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Kvůli porovnání hodnotových představ dotazovaných zkomprimovali vědci výsledky průzkumu do 
„indexu protržní ekonomiky“; tento indikátor je u rolníků s vlastnickým právem o 20 procent vyšší 
než u ostatních dosud hospodařících neoprávněně na cizím. Celkově mají šťastní majitelé mnohem 
individuálnější a materialističtěji nastavený pohled na svět. Jejich hodnotové představy, na rozdíl od 
zbývajících rolníků bez majetkového práva, odpovídají průměru ostatního argentinského obyvatelstva. 
 
Ovšem že o mechanismech, které k tomu vedly, mohou vědci pouze spekulovat. Přicházejí se dvěma 
alternativami  vysvětlení: k hodnotové proměně mohlo dojít prostě pouze na základě nových 
zkušeností, které šťastnější majitelé udělali - tedy automatického důsledku nových životních poměrů. 
A možná, že šťastnější vlastníci své přesvědčení podvědomě, ale záměrně pozměnili. Tuto druhou 
variantu vysvětlení nedávno uplatnili v teoretickém modelu renomovaní ekonomové Jean Tirole a 
Roland Bénabou. Základní úvaha: hodnotové představy jedince mají účel - přispívají k identitě. Pokud 
má např. někdo peníze nebo pozemky, má spíše sklon k tomu, brát materiální hodnoty vážně, aby na 
ně mohl být pyšný. 
 
* [Studie „The Formation of Beliefs: Evidence from the Allocation of Land Titles to Squatters“ autorů 
Rafael Di Tella, Sebastian Galiani, Ernesto Schargrodsky  publ. v Quarterly Journal of Economics, sv. 
122, s. 209-241; www.handelsblatt.com/wissenswert]. 
 
 
 
Wo Geheimniskrämer keine Chance haben 
Kde tajnůstkáři nemají šanci 
Handelsblatt, 4.7.2007 (http.www.handelsblatt.com/news) 
 
Možnost dozvědět se o vedlejších příjmech poslanců? To,  co je v Německu  prakticky novinkou, 
je mnoha jiných zemích již dlouho samozřejmostí. Pokud  např. někdo v USA nedodržuje 
předpisy, může být citelně potrestán. Také v Británii a ve Švédsku není zatajování možné, 
naproti tomu v Itálii to zástupci lidu mají snadnější. 
 
Spolkový ústavní soud odmítl žalobu devíti členů parlamentu na příslušný zákon a rozhodl ve 
prospěch  povinnosti  poslanců zveřejňovat  své  vedlejší  příjmy.  Na  základě  povinnosti  informovat 
o příjmech, pokud překročí určitou hranici, si voliči mohou udělat sami představu o zájmech a 
případné ekonomické závislosti svých poslanců: vedlejší měsíční příjmy poslanců (i jednotlivé zdroje 
příjmů) budou zveřejňovány na internetových stránkách Spolkového sněmu podle těchto tří 
příjmových kategorií:                 1. stupeň  1000-3500 eur 
                                                    2. stupeň   do  7000 eur 
                                                    3. stupeň   nad 7000 eur 
 
V Německu novota, jinde dávno obvyklá praxe - přičemž předpisy určující vztah mezi mandátem a 
další činností resp. zaměstnáním sahají od pouhého doporučení příjmy zveřejnit až po ucelený systém 
sankcí. 
 
USA - vedlejší příjmy jsou tabu 
Poslanci Kongresu si přivydělávat nesmějí - práce ve washingtonském Kapitolu je považována za 
zaměstnání  s celodenním  vytížením,  průměrný  měsíční  plat  se   pohybuje   okolo 13 350 USD  
(cca 10 149 eur). Podle etických předpisů Sněmovny reprezentantů a Senátu je povolena pouze 
jednorázová kompenzace, pokud poslanec opouští podnik a přechází do politiky (potom už ale např. 
nesmí být veden ani jako partner advokátní kanceláře). Fluktuace je relativně vysoká: zhruba třetina 
poslanců dříve pracovala v některém z hospodářských sektorů, a mnohé politiky to po čase opět táhne 
zpět do podniku; stejná pravidla platí i pro ministry. Sněmovny v jednotlivých státech však pracují na 
bázi částečného úvazku s odpovídajícím nižším platem - a zde jsou přivýdělky povoleny. I pro 
Washington platí jedna malá výjimka - poslanci smějí za přenášku přijmout až 2000 dolarů, ty však 
potom musejí věnovat dobročinným organizacím (ještě před cca 25 lety mohli jednotliví poslanci za 
své přednášky pobírat až 80 000 dolarů ročně). Dnes vládne princip transparentnosti: zástupci 
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Kongresu musejí zveřejňovat veškeré své příjmy - což se vztahuje i na majetkové poměrů manželů/lek 
a nezletilých dětí (mnozí poslanci dobrovolně zveřejňují rovnou celé daňové přiznání). Na dodržování 
kodexu dohlíží etický výbor. Pokud vyjde najevo, že poslanec úmyslně zveřejnil nesprávné údaje, 
může být potrestán peněžní pokutou, odejmutím určitých práv či navržen na vyloučení ze Sněmovny 
reprezentantů. Celý postup je detailně upraven, od výslechu svědků až po televizní přenos. 
 
Velká Británie - poslanci přiznávají vše 
Na dodržování etického kodexu chování dbá od roku 1995 „Commissioner of Standards“. Poslanci 
musejí ohlašovat veškeré placené pozice a zaměstnání a veškeré finanční a materiální příjmy 
přesahující 125 liber ročně. Přitom jsou povinni přesně uvádět, co příslušná činnost zahrnuje; pracuje-
li  poslanec   pro poradenskou firmu, je povinen uvádět i zákazníky, kteří z jejího poradenství profitují. 
Registr „zájmových činností“ a seznam vedlejších příjmů je zveřejněn na internetu a je pravidelně 
aktualizován; dozvíte se i kdo, kdy, kam a na  čí náklady cestoval. Příjmy  z vedlejší činnosti jsou 
zveřejňovány v intervalech po 5000 librách. Tento transparenční model jistě přispěl k tomu, že 
v Británii již dlouho nedošlo k žádnému skandálu kvůli vedlejším příjmům. 
 
Francie - černé pokladny a firemní dary  
Strany financované podniky, pochybné platby komisím, černé pokladny pro samooobsluhu politické 
kasty - Francouzi mají bohaté zkušenosti s „těmi v Paříži“. Nikdo se nediví, že někteří politici (a to i 
na nejvyšších místech) mají neutuchající sklon k vedlejším příjmům. 
Vyšetřující  soudce  i soudy mají stále spoustu práce s tím, aby vyřídili třeba jen přečiny z minulosti. 
A přitom je podrobně stanoveno, kolik si poslanec ve Francii smí přivydělat. Od roku 1995 zde platí 
zákon, že politici nesmějí přijímat žádné dary od podniků, organizací či svazů. Ještě důležitější je, že 
poslanec či senátor nesmí být činný ve vedoucí funkci v takovém podniku, jehož významným 
zákazníkem je stát. 
Do měsíce po nástupu do úřadu musí poslanec doložit, že se vyvázal z veškerých vedlejších 
pracovních aktivit, které nesouvisejí s jeho novým úřadem. Nesmí tedy nadále působit v ředitelských 
patrech (některých dosud) státních podniků. Kontrolnímu grémiu sněmovny  musí přesně uvést, 
kterých profesních či dobročinných aktivit nehodlá zanechat a v případně pochybností o slučitelnosti 
zaměstnání a mandátu je svolána ústavní rada, jejíž rozhodnutí je pro poslance závazné. 
Volič  se  nedozví,  co  skrývají poslanecká akta o vedlejších příjmech. Existuje horní hranice ve výši 
2 615 eur pro „přivýdělek“ u jiného politického úřadu – k poslaneckému platu ve výši 6 735 eur. 
Palcové titulky v novinách však opětovně ukazují, jak si to někteří politici dokážou zařídit, aby si 
přilepšili. 
 
Švédsko a Norsko – transparentnost až po královský dvůr 
Ke zjištění případných vedlejších výdělků některého ze  349 poslanců ve Švédsku stačí zatelefonovat 
na finanční úřad, údaje však je možné najít i na internetu. Proklamovaný „princip otevřenosti“  
umožňuje veřejnosti zjistit  celkové příjmy či majetek všech občanů, ať už jde o poslíčky, poslance či 
členy královského dvora. Každý si snadno může spočítat, kolik si který z poslanců přivydělal ke svým 
nevysokým dietám ve výši 46 400 SEK /5100 EUR. 
Od doby, kdy došlo ke sporu ohledně pochybných přivýdělků členů Říšského sněmu, mají od 
devadesátých let stockholmští poslanci informovat o svých příjmech podrobněji než řadový občan 
(není však stanovena povinnost ani příp. sankce). 
Také v Norsku existuje registr vedlejších příjmů, jejich zápis je dobrovolný. 
 
Itálie dává určitý prostor 
Pochybné příjmy politiků od podniků nejsou v Itálii neznámým fenoménem. Podle zákona smějí římští 
poslanci vykonávat „civilní“ povolání, vyloučeny nejsou ani smlouvy o poradenství. Pouze úředníci se 
musejí svého povolání vzdát a vysocí vládní úředníci nesmějí být ve vedení podniku. 
Ve skutečnosti se mnozí poslanci věnují vedlejší činnosti; zveřejňovat musejí pouze daňové přiznání, 
což jim poskytuje určitý prostor. 
 
Zpracovala M. Beránková 
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