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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 prosinec). 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:  vývoj veřejného zadlužení 

v zemích EU, harmonizace zdanění tabákových výrobků v Evropské unii, česká daňová politika,  
ekologické daně v EU a v ČR, evropské insolvenční právo, možnosti řešení současných problémů 
systému důchodového pojištění, zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů a strukturované produkty na 
kapitálovém trhu. 

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např. na  články týkající se 
nevyrovnaných běžných účtů v členských zemích eurozóny, srážkové daně v Německu a daňových 
režimů evropských holdingových společností. 

V další části  Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku: Dočasná hra (příspěvek 
ke státní smlouvě o loteriích a sázkách), Nové překážky pro zahraniční investory (plány na ochranu 
domácího průmyslu) a Steinbrück dává přednost dluhové normě EU. 
 
 

Navíc  jsme   pro   Vás   připravili informaci o novinkách v nabídce  nových tištěných 
periodik ve fondu knihovny a také elektronických periodik na stránkách  odborné knihovny. Zařazeny 
jsou   seznamy českých a zahraničních časopisů   odebíraných odbornou knihovnou v roce 2008. 

 
 
 

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

      
 

Mgr. A. Sahánková 
              VO 303 
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UPOZORNĚNÍ 
 
 
Novinky v nabídce tištěných periodik 
 
 
HR FORUM 
Časopis pro profesionály i další zájemce, kteří se zajímají o rozvoj lidských zdrojů. Odborný časopis 
pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. 
Vyd.: Praha, Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů 2000 –  
Periodicita: měsíční 
 
 
SBÍRKA ROZHODNUTÍ SOUDNÍHO DVORA A SOUDU PRVNÍHO ST UPNĚ. ČÁST II – 
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ; SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 
Sbírka evropských soudních rozhodnutí – vychází po vstupu České republiky do Evropské unie od     
r. 2005 v českém jazyce (dříve Report of Cases before the Court of Justice and the Court of First 
Instance). 
Vyd.: Lucemburk, Úřad pro úřední tisky Evropských společenství 2005 – 
Periodicita: nepravidelná 
 
 
 
Nová elektronická periodika na www stránkách odborné knihovny MF 
http://knihovna.mfcr.cz/zdroje.php 
 
 
CHINA DEVELOPMENT BANK – Annual report 
Výroční zpráva vládní Čínské rozvojové banky v angličtině. Na webových stránkách banky je archiv 
od roku 1999. 
http://www.cdb.com.cn/english/ 
 
ECONOMIC OBSERVER ONLINE  – English edition of the weekly Chinese newspaper 
Anglické vydání nezávislého čínského týdeníku, v oddíle Finance & Economics jsou publikovány 
články s tematikou bankovnictví, veřejné výdaje, inflace, investice, fiskální politika atd. Archiv 
starších článků.  
http://www.eeo.com.cn/ens/finance_investment 
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Daně 

Lenka Zlámalová ... [et al.] 
100 změn : vše, co potřebujete vědět o daních a zdravotnictví v roce 2008 
Hospodářské noviny, 13.12.2007, roč. 51, č. 242, příl. (11 s.) 
Přehled důležitých změn v daňové oblasti a v oblasti zdravotního a sociálního pojištění v roce 2008. 
 
Rolf Eckhoff 
Abgeltungsteuer : steuersystematische und verfassungsrechtliche Aspekte 
Srážková daň : hledisko systematičnosti a ústavnosti daně 
Finanz-Rundschau, 5. November 2007, Jg. 89, Heft 21, S. 989-998 
Autor rozebírá často diskutovanou problematiku srážkové daně v Německu z hlediska zachování 
základních principů dosavadního daňového systému a z hlediska shody s ústavou. Ukazuje, že dochází 
k novému pojetí zdanění výnosů z hlediska daňové systematiky, nicméně neshledává protiústavnost 
této úpravy. - Pozn. -- Tématu srážkové daně se věnují i další příspěvky tohoto čísla časopisu. - 
Příspěvek vychází z přednášky pronesené v rámci 24. Berlínských daňových rozhovorů dne 17.9.2007. 
 
Martin Wulf 
Änderungen im Außensteuerrecht und Sonderregelungen zu Funktionsverlagerungen nach dem 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008 
Změny v zahraničním daňovém právu a zvláštní úpravy k funkčnímu přemístění podle zákona   
o reformě podnikových daní pro rok 2008 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 42, S. 2280-2285 
Účelem německého zákona o reformě podnikových daní je zvýšení investiční atraktivity Německa a 
také výhledové zabezpečení domácí daňové základny. Mezi nástroji, které mají bránit "přelévání" 
daňové základny do zahraničí (např. limit úrokového objemu/Zinsschranke), nově figurují předpisy    
k tzv. funkčnímu přemístění do zahraničí - jejich přehled je doplněn kritickými připomínkami. 
Zjišťování/stanovení zúčtovacích cen. - Pozn. 
 
Collateral damage : taxing the foreign rich 
Zaručená škoda : zdanění bohatých cizinců 
The Economist, December 15th 2007, Vol. 385, No. 8559, p. 39 
K plánům nového britského ministra financí Alistaira Darlinga na zdanění bohatých cizinců žijících    
v Británii a možným důsledkům takového kroku. 
 
Rita Szudoczky and Levente Torma 
The compatibility of the Hungarian tax system with EC law 
Kompatibilita maďarského daňového systému s právem ES 
European taxation, 2007, Vol. 47, No. 12, p. 577-585 
Zaměřeno na otázku kompatibility maďarské daňové soustavy s právem ES z pohledu přímého            
i nepřímého zdanění. - Vysvětl. 
 
Danuše Nerudová 
Daně k ochraně životního prostředí v Evropské unii a České republice 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 10, s. 35-39 
K situaci v oblasti ekologických daní v EU a v ČR. Blíže k ekologické daňové reformě v ČR - 
zavedení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv a daně z elektřiny. 
 
Jindřich Klestil 
Daň z nemovitostí v roce 2008 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 11, s. 23-33 
Náležitosti daňového přiznání, splatnost daně, možnosti podání daňového přiznání. Doplněno příklady 
daňových přiznání a vzory vyplněného daňového přiznání k dani z nemovitostí. 
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Ladislav Pitner 
Daň z přidané hodnoty a poskytování služeb mezi členskými státy Evropské unie 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 11, mimořád. příl. (40 s.) 
Význam místa plnění z hlediska aplikace DPH, povinnost jednotlivých osob přiznat daň při poskytnutí 
služby s místem plnění v tuzemsku, den vzniku povinnosti přiznat daň při poskytování služeb               
s místem plnění v tuzemsku a povinnost přiznat poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko, 
daňové doklady při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku a s místem plnění mimo 
tuzemsko. Problematika je ilustrována na více než 70 příkladech. 
 
Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty u služby komisionáře a zprostředkovatele 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 11, s. 19-22 
Smluvní základy zprostředkování prodeje zboží, místo plnění, zprostředkování prodeje zboží               
v tuzemsku, zprostředkování dodání zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a 
zahraniční osobou, zprostředkování dodání zboží plátcem daně s místem plnění mimo tuzemsko. 
Doplněno příklady. 
 
Martin Špád 
Daňová reforma od 1.1.2008 - změny týkající se právnických osob 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 10, s. 16-23 
V úvodu k mimořádnému významu schválení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů pro daňovou 
legislativu. Dále podrobně ke změnám v zákonu o daních z příjmů, které se týkají právnických osob 
(většiny právnických osob, zaměstnavatelů a užšího okruhu poplatníků). Podrobněji např. o sazbě 
daně, o odpisech, o finančním leasingu, o osvobození apod. Doplněno příklady. 
 
Tomáš Brandejs, Václav Olšanský 
Devítka místo pětky  
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 48, s. 66-67 
K dopadům zvýšení 5% sazby daně z přidané hodnoty (na 9 %) na firemní ekonomiku. Komu 
porostou náklady, možnost postupu "platba letos, dodávka napřesrok" a jeho úskalí, dopad zvýšené 
sazby daně na interní podnikové systémy, co umožňuje evropská legislativa v oblasti DPH. 
 
Zdeněk Kuneš 
DPH a výstavba rodinných domů, bytů a bytových domů 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 22, s. 6-10 
K problematice nové výstavby domů a bytů z pohledu DPH. Uplatnění snížené sazby daně z přidané 
hodnoty pro bytovou výstavbu na základě výjimky, která byla České republice udělena na přechodné 
období do 31.12.2007. Novela zákona o DPH (s účinností od 1.1.2008) a sociální bydlení. Byt, 
rodinný dům a bytový dům pro sociální bydlení. Uplatnění sazby daně na přelomu roku. Doplněno 
několika příklady. 
 
Leonhard Knoll 
Erbschaftsteuer: der lange Schatten des Todes 
Daň dědická : dlouhý stín smrti 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 45, S. 2439-2441 
Negativní vliv daně dědické na soukromé a celohospodářské úspory v Německu; dopad daně dědické 
na kapitálové výnosy. - Pozn. 
 
Helmut Hauschild 
EU plant neue Steuerregeln 
EU plánuje nové daňové předpisy 
Handelsblatt, 29.11.2007, Nr. 231, S. 29 
K plánu Evropské komise sjednotit daňové předpisy k DPH pro sektor bank a pojišťoven. - Překlad viz 
Informace odborné knihovny MF č. 16/2007. 
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Wim Eynatten 
European holding company tax regimes : a comparative study 
Daňové režimy evropských holdingových společností : komparativní studie 
European taxation, 2007, Vol. 47, No. 12, p. 562-570 
Na úvod jsou rozebírána všeobecná daňová kritéria z hlediska lokace holdingové společnosti. Poté je 
postupně zkoumáno jedenáct lokací holdingových společností. V příloze jsou podrobněji rozvedeny 
daňové režimy uplatňované vůči těmto společnostem v různých evropských zemích. - Vysvětl. 
 
Jinyan Li 
Fundamental enterprise income tax reform in China: motivations and major changes 
Zásadní reforma daně z příjmů podniků v Číně: motivace a hlavní změny 
Bulletin for international taxation, 2007, Vol. 61, No. 12, p. 519-528 
V Číně byl schválen nový zákon o dani z příjmů podniků účinný od 1. ledna 2008. Je to první zákon   
v historii, který ukládá daň z příjmů všem druhům podniků. Současně ruší výhody poskytované 
podnikům pod zahraniční kontrolou a zavádí všeobecnou daňovou sazbu, která je mezinárodně 
konkurenceschopná. V článku se rozebírají hlavní body nového zákona a vývoj současného daňového 
systému. - Vysvětl. 
 
Alena Koděrová 
Harmonizace zdanění tabákových výrobků v Evropské unii 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 11, s. 7-14 
K otázkám harmonizace zdanění a přiblížení cen tabákových výrobků (cigaret, doutníků a tabáku)       
v rámci EU. Podrobněji ke struktuře a výši zdanění tabákových výrobků ve státech EU. 
 
Václav Boněk 
K historii daňových reforem v českých zemích 
Daně a finance, 2007, roč. 15, č. 11, s. 3-6 
Stručně k reformám v roce 1927, k 1. lednu 1953 a k 1. lednu 1993. - Pozn. 
 
Donata Riedel 
Koalition bremst Steinbrück im Kampf gegen Steuertrickser 
Koalice brzdí Steinbrücka v boji s daňovými kouzelníky 
Handelsblatt, 9./10./11.11.2007, Nr. 217, S. 6 
Německý daňový zákon pro rok 2008, krátce k problematice daňových zvýhodnění resp. daňových 
úprav a posuzování nepřiměřené daňové úpravy. - Překlad viz Informace odborné knihovny MF         
č. 15/2007. 
 
Květa Kubátová 
Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do eurozóny 
Acta VŠFS, 2007, roč. 1, č. 2, s. 5-19 
České daně v evropském kontextu (porovnání výše daňových výnosů, nominálních a efektivních sazeb 
a struktury výnosů v ČR a ostatních zemích EU, perspektivy harmonizace daní). Daňová politika ČR 
ve srovnání se SR (vývoj daňové kvóty, vliv daňového mixu na rozevírání nůžek mezi daňovými 
kvótami obou zemí). 
 
Josef Šrotýř 
Možnosti rozsahu uspokojení daňových pohledávek dle ZOVD 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2007, roč. 5, č. 5, s. 26-30 
K otázce, zda zákon o veřejných dražbách umožňuje v praxi uspokojit též daňové pohledávky. Rozbor 
eventuálních zákonných překážek nebo zákonem stanovených podmínek, které je nutné splnit při 
uspokojování pohledávek daňového charakteru. - Viz též pod názvem Zákon o veřejných dražbách a 
možnosti rozsahu uspokojení daňových pohledávek, Daně a finance č. 11/2007, s. 14-18. 
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Milan Chmelík, Milan Chmelík 
Náhrada škody v daňovém řízení 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 22, s. 809-814 
Zákonná úprava náhrady škody, předpoklady pro vznik odpovědnosti, lhůty v daňovém řízení, daňové 
řízení a konkrétní případy škod. 
 
Michaela Bejčková 
Neplatnost rozhodnutí vydaného v daňovém řízení: vývoj pojmu v judikatuře 
Správní právo, 2007, roč. 40, č. 6, s. 448-456 
K aplikační praxi soudů spojené s pojmem neplatnosti rozhodnutí. Cílem příspěvku je shrnout 
dosavadní judikaturu k některým základním náležitostem rozhodnutí vydaného v daňovém řízení, 
poskytnout přehled vývoje názorů soudů na vztah neplatnosti a nicotnosti rozhodnutí a zároveň se také 
zamyslet nad smyslem a perspektivami institutu neplatnosti rozhodnutí. - Pozn. 
 
Katarína Dobešová 
O změnách zákona o daních z příjmů v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů, z pohledu 
zaměstnance a zaměstnavatele 
Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 11, s. 5-34 
Obsáhlý komentář ke změnám zákona o daních z příjmů, které jsou obsaženy v zákoně o stabilizaci 
veřejných rozpočtů (č. 261/2007 Sb.). Dopady reformní novely ZDP na poplatníky - fyzické osoby, 
změny v sazbách daně, změny při uplatňování nezdanitelných částí základu daně, zvýšení slev na dani 
v § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění na děti, přehled změn ve zdaňování příjmů zaměstnanců, 
rozšíření základu daně u zaměstnance - superhrubá mzda, další změny a upřesnění při výpočtu měsíční 
zálohy a mezd zaměstnanců, daňový režim zaměstnaneckých výhod. Doplněno příklady. 
 
Pavel Běhounek 
Schválený zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 10, s. 3-11 
V úvodu k pozměňovacím návrhům a k účinnosti, resp. použití zákona. Dále zejména o důležitých 
změnách v daňové oblasti (např. daň z příjmů fyzických osob, DPH, daňové zatížení, skupinová 
registrace, daň z nemovitostí, správa daní a poplatků, ekologické daně aj.). 
 
Tomáš Havel 
Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty 
Daně a právo v praxi, 2007, roč. 12, č. 11, s. 3-6 
Podstata skupinové registrace; osoby, které se mohou stát členy skupiny; přihláška k registraci; 
přistoupení ke skupině, vystoupení ze skupiny, zrušení skupiny; specifické povinnosti a práva skupiny 
a jejích členů. Doplněno několika příklady. 
 
Helena Stuchlíková 
Srážková daň 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2007, roč. 5, č. 5, s. 3-10 
Srážková daň ve formě zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 
požitků. Vypořádání celoroční daňové povinnosti u sražených záloh na daň a u daňového zvýhodnění 
včetně bonusů na dítě (děti). Vypořádání sražených záloh za zaměstnance. Srážková daň ve formě 
daně se zvláštní sazbou daně. Vztah k dani z přidané hodnoty. Doplněno příkladem. 
 
Charles E. McLure, Jr., Robert C. Pitcher and Lonette L. Turner 
Taxation of commercial motor fuel in the United States and Canada: the international fuel tax 
agreement 
Zdanění pohonných hmot pro komerční účely v USA a Kanadě: mezinárodní dohoda o dani        
z pohonných hmot 
Bulletin for international taxation, 2007, Vol. 61, No. 12, p. 541-549 
V článku se popisuje způsob zdanění pohonných hmot pro těžká nákladní auta používaná k obchodním 
účelům mezi jednotlivými státy (provinciemi) v USA a Kanadě. Tento systém je hodnocen z hlediska 
nákladní dopravy i daňových jurisdikcí. Mezinárodní dohoda (IFTA) v této oblasti přispěla ke snížení 
administrativních nákladů. Dále se upozorňuje na možnost využití některých prvků v Evropské unii. 
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Stefan Dittrich 
Umsätze und ihre Besteuerung 2005 
Obraty a jejich zdanění 2005 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 10, S. 980-985 
Příspěvek se zaměřuje na výsledky statistik daně z obratu v roce 2005 v Německu. Kromě toho též 
upozorňuje, jak se na databázi těchto statistik projevují dopady změn právní úpravy daně z obratu        
v Německu od roku 2004 a od rozšíření EU k 1.5.2004. - Pozn. 
 
Franz Jürgen Marx, Dirk Hetebrügge 
Unternehmensteuerreform 2008 im Spiegel der Teilsteuerrechnung 
Reforma podnikových daní od roku 2008 v zrcadle dílčích daňových kalkulací 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 44, S. 2381-2385 
Reforma podnikových daní v Německu; k tarifním daňovým změnám. Prezentován je autorův nástroj 
k dílčímu propočtu daní, který umožňuje znázornit úpravy u daně korporační, živnostenské a daně       
z příjmů a také najde uplatnění při podnikovém daňovém plánování. - Pozn. 
 
Friedrich Brusch 
Unternehmensteuerreformgesetz 2008: Abgeltungsteuer 
Zákon o reformě podnikových daní 2008: srážková daň 
Finanz-Rundschau, 5. November 2007, Jg. 89, Heft 21, S. 999-1004 
Příspěvek poskytuje podrobný přehled nové úpravy srážkové daně v Německu platné v rámci reformy 
podnikových daní od roku 2008. Sleduje cíle nové úpravy zdanění kapitálových příjmů, její základní 
koncepci, způsob zjišťování dosažené výše zisku, započítávání ztrát, výpočet daně, započtení církevní 
daně, časové rozvržení zdanění aj. - Pozn.  
 
Thorsten Stark 
Die Verfassungsmäßigkeit der Auskunftsgebühr 
Ústavnost informačního poplatku 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 43, S. 2333-2338 
Právní institut všeobecně závazné informace (uzákoněn § 89 odst. 2 Poplatkového řádu) v Německu;   
k zákonné úpravě a výši poplatku za informaci poskytovanou finančním úřadem daňovému 
poplatníkovi. Argumenty k neústavnosti informačního poplatku. - Pozn. 
 
Claire Micheau 
WTO law and tax subsidies: towards establishing jurisprudential standards 
Právo Světové obchodní organizace a daňové dotace: směrem k zavádění norem jurisprudence 
Bulletin for international taxation, 2007, Vol. 61, No. 12, p. 550-556 
Regulace daňových stimulů nastoluje z mezinárodního hlediska citlivé a složité otázky, přičemž 
Světová obchodní organizace hraje zásadní úlohu při vytváření regulatorního rámce a řešení sporů      
v otázce daňových dotací. V článku se rozebírá regulatorní rámec WTO pro přímé daně a také případy 
spojené s otázkou zvláštního daňového režimu amerických "korporací zabývajících se prodejem do 
zahraničí" (FSC). - Vysvětl. 
 
Jaroslava Pfeilerová 
Zdaňování příjmů úrokového charakteru 
Účetnictví, 2007, č. 11, s. 23-29 
Stručné vymezení jednotlivých pojmů používaných v souvislosti s uvedenou problematikou (např. 
platební zprostředkovatel, příjem úrokového charakteru aj.). Směrnice Rady 2003/48/ES a její 
implementace do české daňové legislativy, ohlašovací povinnost, poskytování informací z ČR do 
zahraničí a ze zahraničí do ČR apod. V závěru shrnutí postupů při mezinárodním zdaňování příjmů     
z úspor v podobě úrokového charakteru podle jednotlivých zemí. Doplněno příklady a vyplněnými 
vzory tiskopisů. 
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Norbert Herzig, Bernhard Liekenbrock 
Zinsschranke im Organkreis : Systematisierung und Analyse der gesetzlichen Neuerungen 
Limit odpo čtu úrokových výdajů v rámci daňové jednotky : systematizace a analýza zákonných 
novinek 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 44, S. 2387-2395 
Účelem zavedeného limitu odpočtu úroků v Německu je eliminovat přesun příjmů do zemí s nízkými 
daněmi; příspěvek se zabývá zdaněním domácích daňových jednotek/společností koncernu resp. 
zkoumá možnosti interpretace při aplikaci nových právních předpisů a ukazuje řešení. Základní 
koncepce omezení odpočtu úroků, ukazatel EBITDA, výjimky při uplatnění limitu. - Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 1/2008  
Automobil v podnikání. Hmotný majetek z hlediska zákona o dani z příjmů. Změny v leasingu. 
Povinnosti dědice v podnikání zůstavitele. Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku při přechodu 
na účtování v hospodářském roce. Autorské honoráře v daních. Otázky z praxe k dani z příjmů (osobní 
automobil jako dar, hypoteční zástavní listy, zásoby na majetku).  
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 51-52/2007  
Daň z energie. Aktuální změny v tiskopisech týkající se závislé činnosti (Dokonč.). Pohledávky a 
jejich odpisy. Pohled do Černé kroniky, aneb z příběhů kontrolních. Pracovněprávní výhody pro 
absolventy  škol i zaměstnavatele (Pokrač.).  
 
č. 1-2/2008  
Škoda a manko – daň z příjmů. Daňový kalendář pro rok 2008. Maximální vyměřovací základ. Co 
musí obsahovat zápočtový list? 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 1/2008  
Opravné položky k pohledávkám v roce 2007 a 2008. Prodej obchodního podílu. Lze úhradu za tyto 
zdravotnické služby zahrnout do daňových nákladů? Přefakturace mýtného – s DPH nebo bez? Jak 
účtovat hodnotu majetku ve výpůjčce? DPH – obchod s ojetými vozidly. DPH – bezplatné 
poskytování vzorků. Je možnost odpočtu DPH u zakoupených služeb souvisejících s výrobou 
katalogů? 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

After the fall : the City of London's tumble 
Po pádu : klopýtnutí londýnské City 
The Economist, December 1st 2007, Vol. 385, No. 8557, p. 27-29 
Bankovní akcie pyšné londýnské City poklesly od léta o téměř 20 %, protože investoři se obávají 
potenciálních ztrát spojených s rizikovými americkými hypotékami. Počet pracovních míst                   
v bankovnictví se snižuje a finančníci se nemohou těšit na štědré vánoční bonusy. Nikdo nedokáže 
odhadnout, jak hluboký bude tento pokles ani jak dlouho bude trvat, ale bude bolestivý nejen pro 
finanční sektor, ale i pro celou ekonomiku a veřejné finance. V článku se upozorňuje na význam 
finančnictví pro britské hospodářství (v posledním desetiletí rostly finanční služby mnohem rychleji 
než celá ekonomika, zatímco průmysl nerostl téměř vůbec). 
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Michal Doliak, Branislav Karmažin 
Analýza vplyvu výmenného kurzu na spotrebiteľské ceny : disagregovaný pohľad 
Biatec, november 2007, roč. 15, č. 11, s. 4-8 
Autoři se pokoušejí odpovědět na otázku, zda vliv směnného kurzu je tak značný, že po jeho 
zafixování a po zavedení eura dojde k výraznému nárůstu cen zboží a služeb na Slovensku. Podrobněji 
k vlivu vývoje kurzu na ceny průmyslového zboží bez energií, na ceny potravin, ceny pohonných 
hmot a regulované ceny energií. Ze závěrů vyplývá, že po vstupu Slovenska do eurozóny sice dojde    
k rychlejšímu růstu cen oproti vyspělým státům EU, jedná se však o dlouhodobý proces a v žádném 
případě nepůjde o výrazný inflační vliv spojený s negativním dopadem na ekonomiku. - K tématu viz 
též přísp. s názvem Odhad pôsobenia výmenného kurzu na domáce ceny na s. 9-17 téhož čísla čas. 
 
Krishna Guha 
Cooler yet the pressure rises : why a Seventies-style whiff of stagflation may soon be in the air 
Je chladněji, ale tlak stoupá : proč se brzy může objevit náznak stagflace ve stylu 70. let 
Financial Times, 3.12.2007, No. 36555, p. 11 
Národohospodáři na celém světě řeší nežádoucí dilema: na jedné straně se ozývá volání po snížení 
úrokových sazeb, které by pomohlo zmírnit účinky problémů úvěrového trhu, na druhé straně rostou 
ceny potravin a energií. Článek přináší názory odborníků na další vývoj inflace a možnou recesi           
v USA. 
 
By Harald B. Malmgren 
The credit crisis is not over 
Úvěrová krize ještě neskončila 
The International economy, Fall 2007, Vol. XXI, No. 4, p. 58-61 
V článku se rozebírá anatomie nedávné úvěrové krize a poučení, která z tohoto vývoje pro finanční 
trhy vyplývají. Analýza je zaměřena především na Británii, USA a eurozónu. 
 
Andy Jobst ... [et al.] 
Demand for shariah-compliant securities expands rapidly 
Poptávka po cenných papírech v souladu s právem šaríja rychle roste 
IMF Survey, 2007, Vol. 36, No. 12, p. 182-183 
Trh islámských finančních nástrojů prosperuje. Díky ropné konjunktuře řeší islámské finanční 
instituce otázku, kam s nadměrným kapitálem. Emise cenných papírů sukuk (v souladu s islámským 
právem nenesou úrok) se v období 2004-2006 zečtyřnásobila. Jsou vydávány zejména v Malajsii a 
zemích kolem Perského zálivu, ale objevily se už i v Německu, Británii a USA. 
 
A dirty job, but someone has to do it : central banks 
Špinavá práce, ale někdo ji musí dělat : centrální banky 
The Economist, December 15th 2007, Vol. 385, No. 8559, p. 70-71 
K překvapivému společnému plánu měnových orgánů bohatých zemí na řešení nedostatku likvidity a 
jeho možným rizikům. 
 
Anuj Gangahar 
Does not compute : how misfiring quant funds are distorting markets 
Nevychází to : jak chybně nastavené kvantové fondy deformují trhy 
Financial Times, 10.12.2007, No. 36561, p. 7 
V srpnu 2007 byli manažeři tzv. kvantitativních (či "kvantových") zajištěných fondů během zmatků na 
globálních kapitálových trzích nuceni připustit, že jejich investiční modely jsou chybné. Výsledky 
těchto fondů, obchodujících na základě matematických modelů, jsou přitom vzhledem k rostoucím 
objemům jejich transakcí velmi důležité. Podle analytiků se kvantové modely navzdory své složitosti 
nebo závažnosti nedokáží přizpůsobit radikálním změnám v tržních podmínkách. 
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Wolfgang Münchau 
Dollar's last lap as the only anchor currency 
Poslední kolo dolaru jako jediné kotevní měny 
Financial Times, 26.11.2007, No. 36549, p. 11 
V úvaze o dalším vývoji kurzů připomíná autor teorii o brettonwoodské dohodě II a konstatuje, že 
zřejmě končí monopol dolaru jako jediné světové kotevní měny. Jedním z možných scénářů dalšího 
vývoje je duopol dolaru a eura, nebo by teoreticky mohlo dojít ke vzniku regionálních kurzových 
režimů. 
 
Gillian Tett 
Draining away : four problems that could beset debt markets for years 
Odvodňování : čtyři problémy, které by mohly léta sužovat dluhové trhy 
Financial Times, 28.11.2007, No. 36551, p. 9 
Bankéři i regulátoři si začínají uvědomovat, že problémy úvěrového trhu nebudou tak krátkodobé, jak 
doufali. V důsledku klesá důvěra investorů, banky se bojí si navzájem půjčovat a náklady na půjčování 
na peněžních trzích rostou. V tomto nepříjemném klimatu se promítají čtyři navzájem spojené 
problémy. Za prvé se stále zvyšuje odhad ztrát z letošního zablokování úvěrového trhu. Za druhé 
investory trápí nejistota, nakolik úvěrové problémy ovlivní finanční systém jako celek. Otázkou také 
je dopad na "reálnou" ekonomiku. A konečně v případě, že se úvěrová nákaza bude šířit dál, bude to 
důkazem toho, že proti šíření finančního šoku mají západní instituce jen málo obranných nástrojů. 
 
Tommaso Padoa Schioppa 
Europe needs a single financial rulebook 
Evropa potřebuje jednotný finanční řád 
Financial Times, 11.12.2007, No. 36562, p. 13 
Nedávný vývoj potvrdil nedostatky současného systému finanční regulace v Evropě. V krizové situaci 
zaujímají dozorčí orgány jednotlivých zemí ryze národní postoj a odmítají shromažďovat důležité 
informace, které by prospěly společnému postupu. Současné aranžmá koordinace národních 
dohližitelských aktivit je těžkopádné a složité. 
 
Malte Fischer 
Finanzkrise 2.0 
Finanční krize 2.0 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 47, S. 70 
Americká hypoteční krize dosahuje další dimenze, finanční trhy ohrožují další šoky. Je patrné, že 
mnoho Američanů to přehnalo nejen s koupí nemovitosti, ale navíc se nad své možnosti zadlužilo 
prostřednictvím úvěrových karet. Celkové zadlužení soukromých domácností dosahuje 13,8 bilionu 
dolarů - 73 procent připadá na hypoteční úvěry, 11 procent na spotřební úvěry. Dluhy z úvěrových 
karet dosahovaly 7 procent a právě ty začaly v posledních měsících enormně narůstat - kartové 
společnosti totiž v předchozích letech lákaly např. i zákazníky s nízkým příjmovým profilem na 
pochybně výhodné podmínky (nulové financování v prvních 12 měsících). Po skončení boomu už 
lehce nabyté nemovitosti neskýtají možnosti příjmů či jejich využití jako záruky na další úvěr, pokles 
cen vyvolává potřebu dalších dluhů - Američané přešli od úvěrů jištěných nemovitostmi ke kartovým 
úvěrům, které však mají podstatně vyšší úroky, takže jejich dluhová služba celkově roste. Dopad 
situace na banky/kartové společnosti. 
 
Fred Bergsten 
How to solve the problem of the dollar 
Jak vyřešit problém dolaru 
Financial Times, 11.12.2007, No. 36562, p. 13 
Světová ekonomika řeší dilema, co s nechtěnými držbami dolarů. Instituce i soukromí investoři zjevně 
usilují o diverzifikaci do dalších měn, ale i skromné uskutečnění těchto přání by mohlo vést k volnému 
pádu americké měny a velkým problémům na trzích a ve světové ekonomice. Autor navrhuje vytvořit 
substituční účet u Mezinárodního měnového fondu, jehož prostřednictvím by nechtěné dolary mohly 
být převedeny na zvláštní práva čerpání, mezinárodní peníze, které byly vytvořeny v r. 1969. 
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Martina Pažitková, František Múčka 
Inflácia pohnala premiéra do boja 
Trend, 2007, č. 46, s. 8 
Ke slovenskému zákonu o obchodních řetězcích, který má být zárukou plnění inflačního kritéria pro 
přijetí eura a má zabránit dominantním subjektům zneužít svého postavení. Razantní meziroční růst 
inflace; měření inflace indexem CPI (národní metodika) a indexem HICP (harmonizovaný index 
spotřebitelských cen). - K tématu také Trend, 2007, č. 48, s. 14-15. 
 
A. Kudrin 
Infljacija: rossijskije i mirovyje tendencii 
Inflace: současné tendence v Rusku a ve světě 
Voprosy ekonomiki, 2007, No. 10, s. 4-26 
V článku se rozebírají teoretické a metodologické důvody pro udržování trvale nízké míry inflace. Na 
základě výsledků empirického výzkumu je analyzována měnová politika v Rusku v letech 1992-2007 
a je odhadován vliv měnových a neměnových faktorů na inflaci v daném období. Jsou uvedeny obecné 
charakteristiky antiinflační politiky ve světě a možné návody postupu pro Rusko. 
 
Vladislav Pavlát 
Jak vznikala pražská burza cenných papírů : (1990-1993) 
Acta VŠFS, 2007, roč. 1, č. 2, s. 66-78 
Přípravy směřující k založení pražské burzy cenných papírů (1990 až 1992) a otázky s tím spojené. 
Pražská burza a problémy nestandardního kapitálového trhu. - Pozn. 
 
Gerd Braune 
Kanadischer Dollar steigt und steigt 
Kanadský dolar stoupá a stoupá 
Handelsblatt, 31.10.2007, Nr. 210, S. 29 
Kanadský dolar je nazýván "surovinovou měnou", letos dosáhl rekordní hodnoty vůči americkému 
dolaru za období od roku 1960. Důvody růstu kurzu CAD; k dopadům odstranění rozdílu v úrokovém 
rozpětí USD a CAD. 
 
John Kiff and Paul Mills 
Lessons from subprime turbulence 
Poučení z problémů hypotečního trhu 
IMF Survey, 2007, Vol. 36, No. 12, p. 186-187 
Příspěvek vychází ze studie MMF analyzující americký trh špatných hypoték, který vyvolal problémy 
na úvěrovém trhu. Do budoucna se doporučuje zdokonalit ochranu spotřebitelů, zpřísnit dohled a 
odolat tlaku na poskytnutí pomoci. 
 
John Authers ... [et al.] 
Long-term investment 
Dlouhodobé investice 
Financial Times, 29.11.2007, No. 36552, sep. magazine (32 p.) 
Příloha zaměřená na otázky dlouhodobých investic na finančních trzích (teorie a praxe, hledání 
správných strategií, regulace, penzijní plány aj.) přináší k tématu i rozhovory se třemi laureáty 
Nobelovy ceny za ekonomii - Josephem Stiglitzem, Vernonem Smithem a Robertem Englem. 
 
Losing faith in the greenback : the falling dollar 
Ztráta víry v americkou měnu : klesající dolar 
The Economist, December 1st 2007, Vol. 385, No. 8557, p. 75-76 
Americkou měnu negativně ovlivňuje pocit krize, který trápí ekonomiku země a její finanční trhy. 
Spekulativní prodej dolaru se blíží rekordní výši a jeho hodnota proti koši hlavních měn je naopak 
rekordně nízká. Článek se zabývá otázkou, jak dlouho ještě dolar zůstane první měnou světa. - Viz       
i článek na s. 13 pod názvem The panic about the dollar. 
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Frank M. Drost 
Neues Grundgesetz 
Nová finanční ústava 
Handelsblatt, 1.11.2007, Nr. 211, S. 28 
Směrnice MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) klade na sektor finančnictví nové 
požadavky na transparentnost a měla by přispět k posílení soutěže, zlepšení poskytovaných produktů a 
také zvýšení ochrany spotřebitelů/klientů (např. investiční poradci by měli být více zaměřeni na 
investiční cíl zákazníka; investiční poradenství je pojímáno již jako samostatná činnost poskytovaná    
v oblasti cenných papírů a v Německu bude podléhat dozoru BaFin). Důsledky prosazení MiFID na 
úrovni členů EU (např. podnikání povolené domácím regulačním úřadem umožní působit i v další 
členské zemi EU). CESR. Uplatňování best execution. 
 
Michal Tomášek 
Ohrozí "reformní smlouva" nezávislost ECB? 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 11, s. 32-34 
K reakci Jeana-Clauda Tricheta na tzv. "reformní smlouvu" (pracovní název pro dokument, jenž by 
mohl nahradit neratifikovanou evropskou ústavu) a k jeho obavám, aby navrhovaný text neporušoval 
nezávislost Evropské centrální banky. Podrobněji k jádru problému, ke specifickému postavení ECB a 
k diskusi o její nezávislosti, k podobné diskusi v USA (vztah exekutivy a centrální banky), ke vztahu 
mezi Evropskou komisí a ECB apod. Připojena informace o rozsudku ESD, který se týká uvedené 
problematiky. - Pozn. 
 
A. Suetin 
Opredelenije stoimosti proizvodnych finansovych instrumentov 
Oceňování derivátů 
Voprosy ekonomiki, 2007, No. 10, s. 125-131 
Článek přináší zevrubnou analýzu světových trhů s finančními deriváty, přičemž se zaměřuje 
především na teoretické otázky. Vyzdvihuje Blackův - Scholesův model pro oceňování opcí, ale 
současně připomíná, že ani uplatňování této metodologie nezachránilo americký fond LTCM před 
problémy. 
 
Jaromír Drábek 
Přešlapování před eurem 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 47, s. 52-53 
Reakce prezidenta Hospodářské komory ČR na prohlášení českého premiéra, že přístup ke společné 
měně není pro ČR reálný ani v roce 2012. 
 
Hans-Ulrich Wilsing, Sebastian Goslar 
Der Regierungsentwurf des Risikobegrenzungsgesetzes - ein Überblick 
Vládní návrh zákona k omezení rizik - přehled 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 45, S. 2467-2472 
Cílem navrhovaného německého zákona k omezení rizik spojených s finančními investicemi (doplňuje 
návrh zákona k modernizaci rámcových podmínek pro kapitálové účasti) je "ztížit hospodářsky 
nežádoucí aktivity finančních investorů, aniž by to poškozovalo efektivnost podnikových/finančních 
transakcí". Přehled plánovaných změn, které se dotýkají zákona o obchodování s cennými papíry, 
zákona o nabytí a převzetí cenných papírů a akciového zákona. Acting in concert. Zlepšení 
transparentnosti v identitě majitele akcií na jméno. MoRaKG. - Pozn. 
 
Thibault Guyon 
Should we worry about current-account imbalances in a monetary union? 
Máme si dělat starosti s nevyrovnanými běžnými účty v měnové unii? 
Trésor-economics, October 2007, No. 20, p. 1-8 
Autor analyzuje problematiku nerovnováhy běžných účtů v členských zemích eurozóny. Upozorňuje 
na riziko podcenění důsledků nadměrného přizpůsobování konkurenceschopnosti zemí eurozóny         
v podmínkách, kdy země s větší nerovnováhou nemají již možnost ji vyrovnat  nástroji vlastní měnové 
politiky a musejí volit nákladnější a rizikovější nástroje přizpůsobování. - Pozn. 
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Karel Machala 
Složitý svět klasifikovaných úvěrů 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 11, s. 8-9 
Vznik špatných úvěrů, vliv špatných úvěrů na úvěrování, řešení klasifikovaných úvěrů, náklady 
sanace bank. - K tématu viz příspěvky "Mezinárodní srovnání zdraví bankovních sektorů" a "Vývoj 
klasifikovaných úvěrů v ČR" na s. 10 a 11 téhož čísla časopisu. 
 
Subprime solutions 
Řešení špatných hypoték 
The Economist, December 8th 2007, Vol. 385, No. 8558, p. 85 
Rozbor předností a nedostatků plánu ministra financí USA Hanka Paulsona na řešení situace na 
americkém hypotečním trhu. 
 
F. Bijeta, P. Smiljanec 
Teorija igr i finansovyje rynki 
Teorie her a finanční trhy  
Voprosy ekonomiki, 2007, No. 10, s. 114-124 
V příspěvku se rozebírá, jak může být teorie her užitečná při zvládání behaviorálních rizik, kterým 
jsou vystaveny banky při finančních transakcích. - Vysvětl. 
 
E. Gerald Corrigan, David Ruder, and Manuel Johnson 
Twenty years after Black Monday 
Dvacet let po Černém pondělí 
The International economy, Fall 2007, Vol. XXI, No. 4, p. 30-34 
Článek přináší názory tří osobností, které měly z titulu svého postavení co do činění s krachem 
akciových trhů v USA v r. 1987. Hlavní otázkou je, zda je svět nyní lépe připraven na řízení finanční 
krize, než byl před 20 lety. 
 
Jan Skuhravý, Petr Vybíral 
Vyhovuje český právní řád? : kapitálový trh 
Euro, 2007, č. 51-52, s. 98-99 
Autoři upozorňují na rostoucí oblibu strukturovaných produktů inkorporovaných do cenných papírů, 
které se vedle klasických investičních nástrojů objevují i na českém kapitálovém trhu. Vysvětlují 
jejich cíl a princip, výhody pro investory a hodnotí i jejich význam z hlediska zajištění rizik. 
 
Viktória Vargová 
Vývoj bankového sektora a jeho vplyv na financovanie podnikov. Dokonč. 
Biatec, november 2007, roč. 15, č. 11, s. 27-28 
Tato část příspěvku se zabývá nejprve vývojem tradičních bankovních úvěrových obchodů 
komerčních bank v letech 2000-2006, dále pak potřebnými změnami v poskytovaných finančních 
službách. 
 
Martin Wolf 
Why banking remains an accident waiting to happen 
Proč bankovnictví čeká na nehodu, která se určitě stane 
Financial Times, 28.11.2007, No. 36551, p. 11 
V úvaze o postavení bankovního sektoru se zdůrazňuje, že kombinace štědrých vládních záruk            
s agresivní honbou za ziskem v nedostatečně kapitalizovaných institucích nepochybně povede             
k dalším a dalším problémům na trhu. K bankovnictví by se mělo přistupovat buď k jako veřejně 
prospěšnému podniku s regulovanými výnosy, nebo k jako ziskovému odvětví, které funguje               
v souladu se zákony trhu včetně hromadných bankrotů. 
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Martin Wolf 
Why the credit squeeze is a turning point for the world 
Proč je ztížené úvěrování bodem zvratu pro svět 
Financial Times, 12.12.2007, No. 36563, p. 13 
Autor vyjmenovává řadu důvodů, proč "zablokované úvěrování" podle něj představuje historický 
okamžik pro finanční trhy a světovou ekonomiku. První a nejdůležitější důvod podle něj je, že to, co    
v současnosti probíhá na úvěrových trzích, představuje velkou ránu důvěryhodnosti anglosaského 
modelu finančního kapitalismu. Tyto události také zpochybnily funkčnost sekuritizovaných půjček. 
Krize dále nastolila řadu otázek o úloze centrálních bank a regulačních úřadů. 
 
Mojmír Hampl 
Zbavme se chimér : Česká republika a eurozóna 
Euro, 2007, č. 51-52, s. 101 
Ve svém příspěvku do diskuse o zavedení eura autor upozorňuje, že euro je "investicí", nikoli 
bezpracnou výhodou. Nelze očekávat, že okamžikem přijetí eura se provždy zafixuje 
konkurenceschopnost české ekonomiky i jednotlivých podniků na trzích eurozóny, nýbrž bude třeba    
o ni nadále bojovat. Dalším problémem je otázka správného řazení kroků na cestě k euru: na prvním 
místě musí být zpružnění ekonomiky a zlepšení veřejných financí. - Reakce na tento článek od           
L. Niedermayera v Euro 2/2008, s. 59. 
 
Jeffrey Frankel, Malte Fischer 
"Zügel straffen" 
"P řitáhnout otěže" 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 46, S. 36, 38 
Rozhovor s J. Frankelem (ekonom na Harvardské univerzitě) o nebezpečí recese v USA, poklesu 
dolaru a protekcionismu; doporučení "převratu" v koncepci peněžní politiky centrálních bank. - 
Překlad viz Informace odborné knihovny MF č. 16/2007. 
 

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

Václav Šmejkal 
Americké narovnání po bruselsku 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 47, s. 68 
Stručně k záměru Evropské komise zavést do soutěžního práva EU možnost narovnání s účastníky 
kartelů (dle amerického vzoru). Výměnou za rychlé přiznání dojde ve zkráceném řízení k uložení nižší 
pokuty, než by kartelista zasluhoval. 
 
Cheap no more : food prices 
Už ne levné : ceny potravin 
The Economist, December 8th 2007, Vol. 385, No. 8558, p. 77-79 
Jako hlavní příčiny růstu světových cen potravin se v analýze uvádějí zvyšující se příjmy v Asii a 
dotace na etanol v USA. - K problematice viz i článek na s. 11-12 pod názvem The end of cheap food 
(jeho zkrácený překlad přinášejí Informace odborné knihovny MF č. 16/2007). 
 
Kerin Hope ... [et al.] 
Cyprus 
Kypr  
Financial Times, 27.11.2007, No. 36550, sep. sect. (4 p.) 
Hospodářsko-politický přehled se zaměřuje na otázky vstupu do EMU, turistiky, organizovaného 
zločinu aj. 
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Gaëlle Letilly 
Egypt: one swallow does not mean spring 
Egypt: jedna vlaštovka jaro nedělá 
Conjoncture, November 2007, No. 11, p. 17-26 
Příspěvek hodnotí dosavadní vývoj egyptských hospodářských reforem zavedených v roce 2004.         
V první části podává přehled hlavních ukazatelů hospodářského vývoje země včetně zasazení do 
mezinárodního rámce a posouzení rizik. V druhé části se zaměřuje na vývoj finančního sektoru jako 
klíčového faktoru hospodářského růstu. - Pozn. 
 
Andreas Wildhagen, Steffi Augter 
Die Elektroschocker 
Původci elektrošoku 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 43, S. 96, 98 
K pozadí prudkého nárůstu cen energie v Německu. V grafu porovnání cen elektřiny ve vybraných 
evropských zemích. 
 
Bertrand Benoit ... [et al.] 
Germany 
Německo 
Financial Times, 4.12.2007, No. 36556, sep. sect. (8 p.) 
Přehled o Německu se zaměřuje na hospodářskou situaci, politický vývoj, inflaci, bankovnictví, 
hodnocení postavení ministra financí Peera Steinbrücka, corporate governance aj. 
 
Peter Köhler, Sven Afhüppe 
Die Macht des Geldes 
Moc peněz 
Handelsblatt, 23./24./25.11.2007, Nr. 227, S. 2 
K problematickým aspektům snah Německa (a dalších států) chránit domácí podniky před politicky 
motivovanými zahraničními investicemi. Možnosti obrany před nežádoucími zahraničními investory 
jsou zakotveny v pozměněném německém zákonu o hospodářských vztazích se zahraničím. Evropská 
komise tuto obezřetnost podporuje, naproti tomu někteří odborníci vnímají podobná opatření jako 
unáhlená s tím, že jen nemnohé investiční společnosti sledují politické cíle. 
 
Adam Thomson, Laura Dixon, Ronald Buchanan 
Mexico 
Mexiko 
Financial Times, 12.12.2007, No. 36563, sep. sect. (6 p.) 
Přehled se zaměřuje na hospodářskou a politickou situaci, potřebné reformy (zejména v energetice), 
trh bydlení, vliv USA, boj s organizovaným zločinem, snahu o omezení moci kartelů aj. 
 
Kateřina Helikarová 
Pilotní projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru - tři roky po přijetí PPP politiky 
české vlády 
Stavební právo - Bulletin, 2007, č. 2, s. 16-23 
Rekapitulace vývoje v oblasti PPP. Autorka nejprve seznamuje se dvěma materiály MF, které se týkají 
zmíněné problematiky - "Jednorázové vyčíslení závazků z PPP smluv" a "Analýza pilotních PPP 
projektů". Dále o využití metodik a manuálů pro danou oblast, o řízení externích poradců,                    
o rozpočtové udržitelnosti projektů a o požadavcích na zveřejňování údajů o PPP projektech. 
 
Jan Cienski and Stefan Wagstyl 
Poland 
Polsko 
Financial Times, 12.12.2007, No. 36563, sep. sect. (4 p.) 
Hospodářsko-politický přehled se zaměřuje na spotřebu domácností, mzdový vývoj, školství, dopravní 
infrastrukturu, podnikání, energetiku aj. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

Jaroslav Bureš 
Průběh a perspektivy arabské ekonomické integrace 
Mezinárodní politika, 2007, roč. 31, č. 11, s. 24-26 
Charakteristika trhu a podmínek pro integraci, Rada spolupráce Zálivu, Unie arabského Maghrebu, 
GAFTA (Velká zóna arabského volného obchodu), zapojení arabských zemí do globálních procesů. - 
Pozn. 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Finn Mayer-Kuckuk 
Chinas Staatsfonds nimmt Japans Firmen ins Visier 
Čínský státní fond se zaměřuje na japonské firmy 
Handelsblatt, 27.11.2007, Nr. 229, S. 9 
K obavám Japonska z investiční strategie čínského státního fondu CIC (China Investment Corp.); Čína 
se snaží prostřednictvím CIC investovat nashromážděné devizové rezervy (CIC spravuje 200 mld. 
USD z celkové dolarové rezervy Číny ve výši 1,3 bil. USD). K úvahám Japonska o příp. zřízení 
státního fondu. 
 
Sascha Kless, Elmar Wein 
Großhandel im Jahr 2005 - Strukturen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Velkoobchod v roce 2005 - struktura a rámcové hospodářské podmínky 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 10, S. 934-947 
Příspěvek analyzuje vývoj velkoobchodu v Německu v roce 2005. Opírá se o výsledky statistického 
šetření 68 300 podniků a sleduje jejich strukturu, počet zaměstnanců, výši obratu, výdaje a investice    
v tomto sektoru. Podle dalších statistických třídění podrobněji rozebírá vybrané ukazatele, např.          
u zaměstnanosti je to podíl práce žen, práce na částečný úvazek, výše mezd aj. - Pozn. 
 
G.N. Mal'cev, I.G. Mal'ceva 
Inostrannyje investicii v rossijskuju ekonomiku 
Zahraniční investice do ruské ekonomiky 
EKO, 2007, No. 10, s. 20-32 
Údaje o platební bilanci Ruska k 1. lednu 2007 svědčí o dobrém vývoji hospodářských vztahů země se 
zahraničím v r. 2006. Od r. 1999 se zvyšuje saldo obchodní bilance, snižuje se odliv kapitálu, roste 
příliv zahraničních investic a zmenšují se dluhové závazky federální vlády RF. V článku se rozebírají 
kvantitativní a kvalitativní charakteristiky těchto procesů. 
 
Petr Procházka, Petr Sedláček 
Mezinárodní měnový fond: reforma v poločase 
Bankovnictví, 2007, roč. 15, č. 11, s. 15-16 
K výročnímu zasedání MMF, které se konalo v říjnu 2007 ve Washingtonu. Reforma MMF, 
problematika turbulencí na finančních trzích, výhled světového hospodářského vývoje, doporučení 
MMF, otázky kvót a reprezentace (dopady nového modelu), rozhodnutí o bilaterálním dohledu, 
financování MMF, cesta k obnovení legitimity MMF. 
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Podnik a podnikání 

Thomas Sigmund 
Bürokratie verschluckt 40 Milliarden 
Byrokracie spolyká 40 miliard eur 
Handelsblatt, 25.10.2007, Nr. 206, S. 3 
Spolkový statistický úřad Destatis poprvé zveřejnil přesná čísla týkající se výše byrokratických 
nákladů. Nejvíce německé podniky stojí povinnost uchovávat faktury po dobu deseti let (6,2 mld. eur 
ročně), daňová prohlášení přijdou podniky na 3,65 mld. eur ročně. Změření byrokratických nákladů se 
jeví jako dobrý krok - na vládu je nyní vyvíjen tlak, aby "provětrala byrokratickou džungli". Vláda už 
přislíbila, že byrokratické náklady sníží do roku 2011 o čtvrtinu - do konce roku 2009 by měla být 
splněna polovina tohoto cíle. V grafu přehled pětice nejnáročnější rezortů z hlediska byrokracie,           
v tabulce přehled vybraných informačních povinností podniků podle výše finanční zátěže. 
 
Laurent Quignon 
The financial situation of French businesses 
Finanční situace francouzských podniků 
Conjoncture, November 2007, No. 11, p. 3-15 
Autor analyzuje finanční situaci a konkurenční pozici francouzských podniků v letech 2005-2007 a 
odhaduje jejich vývoj v roce 2008. Zaměřuje se přitom na základní ukazatele podnikového vývoje 
(ziskovost, produktivitu aj.) a porovnává jejich úroveň v časovém i teritoriálním srovnání. Sleduje též 
počet konkurzů a investiční chování podniků. - Pozn. 
 
Tom Standage 
Going hybrid : a special report on business in Japan 
Hybridní model : zvláštní zpráva o podnikové sféře v Japonsku 
The Economist, December 1st 2007, Vol. 385, No. 8557, centr. sect. (19 p.) 
Japonsko přichází s novým hybridním modelem kapitalismu, který slučuje aspekty starého japonského 
modelu s pečlivě vybranými prvky dynamičtější americké nebo anglosaské varianty kapitalismu. 
Tento model již přijalo hodně japonských firem a pomohlo zemi dostat se z hospodářské stagnace.      
V přehledu se rozebírají změny v japonském podnikovém modelu, corporate governance i japonský 
trh práce. 
 
Hartmut Höh 
Unternehmensstruktur und Investitionen im Produzierenden Gewerbe 2005 
Podniková struktura a investice ve výrobním sektoru v roce 2005 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 10, S. 931-933 
Příspěvek zkoumá strukturu a investice podniků výrobního sektoru v Německu v roce 2005. Vychází  
z šetření cca 400 000 podniků působících v průmyslu a stavebnictví. Sleduje např. pokračující pokles 
investiční činnosti těchto podniků (v roce 2005 o 16 % nižší než v roce 1995), rozebírá strukturu 
zkoumaných podniků podle různých hledisek apod. 
 
Hauke Reimer, Christian Ramthun 
Zurück zum Staat 
Zpátky k státu 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 45, S. 13 
K plánu německého Ministerstva financí získat menšinovou účast na Spolkové tiskárně, která byla      
v roce 2000 privatizována, posléze se ocitla na pokraji bankrotu a dnes po úspěšné sanaci (hlavně díky 
zakázkám státu na elektronické cestovní pasy) ji skupina Authentos chce prodat. Snaha o získání státní 
účasti je motivována potřebou ochránit německé bezpečnostní zájmy tj. špičkové technologie 
především v oblasti identifikace osob, které by v případě prodeje mohly padnout do rukou 
zahraničních státních fondů. Hodnota, obrat tiskárny. 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 

Wolfgang Römer 
Die kapitalbildende Lebensversicherung nach dem neuen Versicherungsvertragsgesetz 
Kapitálové životní pojištění podle nového zákona o pojistné smlouvě 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 46, S. 2523-2529 
Nový německý zákon o pojistné smlouvě platí od 1.1.2008 a do práva životního pojištění a zvláště do 
životního pojištění s tvorbou kapitálu (součástí zákona jsou i modelové propočty) přináší zásadní 
změny, mj. také rozšiřuje poradenské a informační povinnosti pojišťovatele. Přehled informačních a 
poradenských povinností pojišťovny příp. zprostředkovatele (např. i v průběhu smlouvy). Uzavření 
pojistné smlouvy, ukončení smlouvy, předčasné ukončení smlouvy ze strany pojištěnce. - Pozn. 
 
Vojtěch Krebs, Ladislav Průša 
Možnosti řešení současných problémů systému důchodového pojištění 
Acta VŠFS, 2007, roč. 1, č. 2, s. 20-35 
Charakteristika nejvýznamnějších změn systému důchodového pojištění po r. 1990. Možnosti řešení 
vybraných problémů systému důchodového pojištění v ČR v současné době (oddělení systému 
financování důchodů od státního rozpočtu, možnosti hledání nových zdrojů pro financování 
základního systému důchodového pojištění, konstrukce nově přiznávaných důchodů, principy 
valorizace vyplácených důchodů, možnosti oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění 
apod.). Problémy českého systému důchodového pojištění v evropském kontextu. - Pozn. 
 
Ján Záborský 
Prichádza polrok neistoty 
Trend, 2007, č. 49, s. 14-15 
Ke změnám v důchodovém pojištění od roku 2008 na základě novely slovenského zákona o sociálním 
pojištění (oboustranné otevření 2. pilíře, ukončení platby státu za invalidy do 2. pilíře, prodloužení 
doby spoření v obou pilířích z deseti na patnáct let pro nárok na důchod atd.). 
 
Eva Ducháčková 
Světový pojistný trh v roce 2006 
Pojistný obzor, 2007, roč. 84, č. 11, s. 4-5 
Zrychlení růstu předepsaného pojistného na světovém pojistném trhu, pojištěnost v jednotlivých 
oblastech světa v roce 2006, vývoj v oblasti životního pojištění. Doplněno četnými číselnými údaji. 
 
Lenka Žišková 
Systémy sociálního zabezpečení v EU - Irsko 
Národní pojištění, 2007, roč. 38, č. 11, s. 11-14 
Důchodové pojištění (státní, pozůstalostní, sirotčí a invalidní důchod). Nemocenské pojištění (dávky  
v nemoci a dávky v mateřství). Zdravotní pojištění. Příklady. 
 
Lenka Hubková 
Systémy sociálního zabezpečení v EU - Řecko 
Národní pojištění, 2007, roč. 38, č. 12, s. 23-26 
Tři pilíře systému sociálního pojištění v Řecku, pojištění zaměstnanců, starobní důchod (vznik 
pojištění před a po 1. lednu 1993), dávky v nemoci a mateřství, příspěvky na sociální zabezpečení. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Jana Korytárová 
Jak rychle stanovit hodnotu nemovitého majetku v území 
Moderní obec, 2007, roč. 13, č. 12, s. 28-29 
Metodika ocenění majetku zničeného povodní. Kategorie území, stanovení reprezentanta území, 
územní majetkový ukazatel. 
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Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

Richard W. Fetter 
Co bychom měli vědět o minimální a zaručené mzdě 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2007, roč. 15, č. 22, s. 30-35 
Předpokládaná výše minimální mzdy v roce 2008, legislativní úprava, snížené sazby minimální mzdy 
při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, vliv délky pracovní doby, doplatek do výše 
minimální mzdy, problémy s dohodou o provedení práce, institut zaručené mzdy (zavedený s účinností 
od 1. ledna 2007), zaručená mzda a zaměstnanci státní a veřejné správy atd. 
 
How low can you go? : pay in Germany 
Jak nízko můžete jít? : platy v Německu 
The Economist, December 8th 2007, Vol. 385, No. 8558, p. 34, 36 
Německo je snad jedinou velkou evropskou ekonomikou, která nemá zaveden institut minimální 
mzdy. K určitému posunu však dochází: kancléřka Merkelová ustoupila tlaku na zavedení minimální 
mzdy pro pracovníky pošt a hovoří se i o rozšíření na dalších deset odvětví s nízkými mzdami.           
V článku se však zdůrazňuje, že pokud politici usilují o zmenšení chudoby, minimální mzda není 
řešením. 
 
Bořivoj Šubrt 
Kolektivní smlouvy a kolektivní vyjednávání podle změněné právní úpravy - příprava 
kolektivních smluv na rok 2008 
Práce a mzda, 2007, roč. 55, č. 11, střed. příl. (20 s.) 
Kolektivní smlouva jako smluvní typ, kolektivní vyjednávání, změny kolektivní smlouvy, kolektivní 
spory, obecná pravidla pro obsah kolektivních smluv, některé možnosti smluvních závazků (např. 
mzdy a platy, zaměstnanecké benefity, cestovní náhrady, vztahy mezi zaměstnavatelem a odbory). 
 
Ladislav Jouza 
Pracovněprávní předpisy a reforma veřejných financí 
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 11, s. 34-39 
Ke změnám v zákonu o zaměstnanosti a v zákoníku práce, které přinesl zákon č. 261/2007 Sb.           
(s účinností od 1. ledna 2008). Podrobněji např. k problematice podpory v nezaměstnanosti, k úpravě 
sociálních nároků, k mateřské a rodičovské dovolené, k nemocenským dávkám, k přídavkům na děti a 
k porodnému. Doplněno příklady. 
 
Věra Havlíčková 
Projekce zaměstnanosti v odvětvích do r. 2010 pro Českou republiku 
Statistika, 2007, roč. 44, č. 5, s. 384-403 
Článek se zabývá kvantitativním odhadem zaměstnanosti do r. 2010 v rozdělení do 15 odvětví podle 
klasifikace ekonomických činností OKEČ. Podklady ke zpracování projekce (např. data ze šetření 
Labour Force Survey - porovnání vývojových trendů zaměstnanosti v Evropě a v ČR, data ze dvou 
studií a názory expertů na budoucí vývoj zaměstnanosti). Porovnání jednotlivých názorů na budoucí 
zaměstnanost v ČR. Závěry a doporučení pro návaznou projekci potřeby kvalifikací. 
 

Právo 

Alexander J. Bělohlávek 
Evropské insolvenční právo 
Bulletin advokacie, 2007, č. 11, s. 38-51 
Základní principy evropského insolvenčního práva dle nařízení Rady ES č. 1346/2000, struktura a 
obsah nařízení, mezinárodní příslušnost a úprava čl. 3 nařízení (pravomoc vs. příslušnost, princip 
univerzality v kontextu mezinárodní příslušnosti pro zahájení insolvenčního řízení), hlavní insolvenční 
řízení a teritoriálně omezená řízení - význam definice provozovny, pojem místa hlavního zájmu 
dlužníka, insolvenční status a právo rozhodné pro řízení v insolvenčních věcech. 
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Dana Ondrejová 
Hranice přehánění 
Ekonom, 2007, roč. 51, č. 47, s. 66-67 
K novelizovaným paragrafům obchodního zákoníku, které regulují klamavou reklamu (s účinností od 
1.12.2007). Klamání údajem, tzv. obvyklé reklamní přehánění, náhrada škody, zadostiučinění a 
odstranění závadného jednání, svépomoc, nutná obrana, tzv. obrácení důkazního břemene. 
 
Petr Holešínský, Tomáš Politzer, Michal Strnad 
Nové insolvenční právo v České republice. (1. část) 
Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 11, příl. (12 s.) 
K zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který od 1. ledna 
2008 nabude účinnosti. Základní zásady a instituty insolvenčního zákona, subjekty insolvenčního 
řízení, postup v insolvenčním řízení. - Praktická příručka. 
 
David Raus 
Osmadvacetkrát v téže věci? : odvrácená strana jednotné aplikace soutěžního práva 
Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 10, s. 361-368 
K nařízení Rady (ES) č. 1/2003, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích      
81 a 82 Smlouvy ES, jehož základní myšlenkou je jednotná aplikace soutěžního práva                           
v celokomunitárním prostoru. Příspěvek se především zaměřuje na některé problémy a důsledky, které 
přináší aplikace tohoto nařízení, a podrobněji se zabývá např. pojmem "totožnost skutku" a souběžným 
užitím vnitrostátního a komunitárního práva. 
 
Luboš Smrčka 
Riskantní hra : obchodní soudnictví 
Euro, 2007, č. 50, s. 77 
Autor se domnívá, že uvedení nového insolvenčního zákona do praxe v ČR k 1.1.2008 by mělo být      
o půl roku odloženo. Dokládá na konkrétních příkladech jeho nedomyšlenost a upozorňuje i na některé 
technické nedostatky (nejsou k dispozici vzory podání ani formuláře pro zákonem požadované 
přílohy). Problémem je i chybějící sjednocující výklad zákona. 
 
Radek Malenovský 
Řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy před 
Ústavním soudem - interpretační analýza a reflexe dosavadní judikatury 
Jurisprudence, 2007, roč. 16, č. 5, s. 13-19 
Výklad jednotlivých ustanovení regulujících institut řízení o kompetenčních sporech před Ústavním 
soudem. Interpretace a aplikace relevantní právní úpravy řízení ve věcech kompetenčních sporů          
v dosavadní judikatuře ÚS se zaměřením na veřejnosti dobře známá rozhodnutí ve věci sp. zn. Pl. ÚS 
14/01 a Pl. ÚS 17/06 (jmenování guvernéra a viceguvernéra ČNB, přidělení JUDr. Bureše k výkonu 
soudcovské funkce k NS). 
 
Tomáš Fiala 
Vyšetřovací pravomoci Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z pohledu 
ochrany základních práv a svobod 
Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 21, s. 775-780 
K výraznému posílení vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů a k jejich souladu se základními 
právy a svobodami tvořícími záruky spravedlivého procesu. Základní přehled vyšetřovacích 
pravomocí Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úmluva o ochraně lidských 
práv a základních svobod (podrobněji k čl. 6 a k čl. 8). - Pozn. 
 
Tomáš Pohl 
Základní principy nové právní úpravy řešení úpadku v České republice 
Bulletin advokacie, 2007, č. 11, s. 19-37 
Obsáhlý komentář k zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
Vymezení základních pojmů použitých v insolvenčním zákonu, způsoby řešení úpadku, zásady 
insolvenčního řízení, procesní subjekty v insolvenčním řízení, insolvenční správce, postavení věřitelů, 
doručování v insolvenčním řízení, incidenční spory, přihlášky pohledávek a jejich druhy, majetková 
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podstata, konkurzní řízení, vybrané procesní úkony navazující na prohlášení konkurzu, reorganizace, 
oddlužení atd. 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Právní rozhledy,  2007,  roč. 15,  č.  23 
 
K sazbě daně z příjmů pracovníků – nerezidentů: čl. 39 SES: rozhodnutí o předběžné otázce, kterou 
vznesl Cour administrative (Lucembursko):  Lucembursko v. manželé Lakebrinkovi 
rozsudek  ESD (první senát) z 18.7.2007    C-182/06 
 
 
Soudní rozhledy,  2007,  roč.  13,  č.  10 
 
Kovaľský – Jsou plechové skříně v rámci práva Společenství? František  Kovaľský v. mesto Prešov a 
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.  
rozsudek  SDES z 25.1.2007      C-302/06 
 
 
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 

Slavoj Czesaný, Lenka Macháčková 
Ekonomický vývoj z pohledu konjunkturálních a kvantitativních indikátor ů 
Statistika, 2007, roč. 44, č. 5, s. 404-416 
Záměry analýzy - charakteristika parametrů časových řad a trendů vývoje ekonomické situace a 
ekonomického výkonu, posouzení charakteru podobnosti ve vývoji údajů konjunkturálních a 
kvantitativních a ověření naplnění expektací vývoje v horizontu budoucích několika měsíců. 
Podrobněji k situaci v průmyslové výrobě, k vývoji ve stavebnictví a ve službách. Indikátor důvěry 
spotřebitelů. 
 

Účetnictví 

Wolf-Dieter Hoffmann, Norbert Lüdenbach 
Die bilanzielle Abbildung der Hypothekenkrise und die Zukunft des Bilanzrechts 
Účetní znázornění hypoteční krize a budoucnost bilančního práva 
Der Betrieb, 2007, Jg. 60, Heft 41, S. 2213-2219 
Americká hypoteční krize otřásá mezinárodním finančním světem a proto se všichni ptají: proč k tomu 
došlo, zda nebylo možné situaci předvídat a kdo je na vině. Zpochybňuje se kvalifikace dozorčích rad   
i kompetence kontrolních institucí, kritizován je pracovní postup ratingových agentur, odcházejí 
podniková představenstva. Příspěvek se zabývá otázkou, zda ke vzniklé krizi nemohly přispět              
i systémy účetnictví samotné, resp. způsob, jak jsou praktikovány. Navrhované změny účetního    
práva. - Pozn. 
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Jiří Pšenčík 
Časové hledisko v případě uložení pokuty za nesprávné vedení účetnictví 
Účetnictví, 2007, č. 11, s. 2-4 
Procesní a věcná stránka správního řízení o uložení pokuty za nesprávné vedení účetnictví, lhůty pro 
uložení pokuty, rizika nepředložení účetnictví či jeho části, zahájení správního řízení, náklady řízení. 
 
Cornelius Welp, Julia Leendertse 
Konflikt der Interessen 
Konflikt zájm ů 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 47, S. 112, 114, 116 
Kontrolní činnost auditorů často provázejí takové paradoxy, že vyvolávají otázky: 1) zda opravdu 
mohou kontroloři pracovat objektivně, 2) jestli jsou vůbec schopni odhalit manipulaci ve stále 
složitějších finančních konstrukcích a 3) jestli jsou zákonné sankce vůči nedbalým auditorům 
dostatečné. Příspěvek nastiňuje možnosti, jak by auditoři (v Německu) mohli/měli sami sebe lépe 
kontrolovat a také názory na opodstatněnou výši (civilně-právního) ručení auditora za škodu                 
s přihlédnutím k praxi v jiných zemích. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 1/2008  
Účetní záznamy. Účtová třída 4. Příloha k účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce. Účetní 
období – postup při změně. Otázky z praxe k účetnictví (pořízení majetku na leasing, technické 
zhodnocení světelné reklamy, účtování dotací). Odpisování osobního automobilu  v roce 2008. 
Inventarizace majetku, závazků a rezerv.  
 
 
Účetní TIP  
 
č. 1/2008  
Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. ledna 2008. Investiční pobídky. Nevyhotovování 
pokladních dokladů. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 

Martin Netolický 
Jak se změní systém přerozdělení daní pro města a obce 
Moderní obec, 2007, roč. 13, č. 12, s. 10-11 
Novela o rozpočtovém určení daní (RUD), k metodice nového způsobu výpočtu daňových příjmů 
obce. Kritérium výměry obce, sdílené daně. - Tématu rozpočtového určení daní v letech 2008-2009 se 
věnuje další příspěvek na s. 12-13. 
 
Pavel Štěpánek 
Maastrichtská fiskální kritéria: užite čný nástroj nebo neefektivní zátěž? 
Acta VŠFS, 2007, roč. 1, č. 2, s. 60-64 
Fiskální pravidla jako nástroj limitující fiskální politiku, maastrichtská fiskální kritéria jako jeden         
z mnoha příkladů fiskálních pravidel, kritéria jako předmět kritiky (hlavní výhrady), předpoklady 
možných změn. 
 
Eduard Komárek 
Státní rozpočet a rozpočty územních samosprávných celků v roce 2008 
Veřejná správa, 2007, roč. 18, č. 46, s. 12, 21-26 
Příprava veřejných rozpočtů na rok 2008; očekávaný vývoj hospodaření obcí a hl. m. Prahy v roce 
2007, predikce pro rok 2008, k jednotlivým dotacím ze státního rozpočtu rozpočtovaným pro obce. 
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Hospodaření krajů v roce 2007, predikce hospodaření pro rok 2008, dotace rozpočtované pro rok 
2008. Hospodaření dobrovolných svazků obcí v roce 2007, predikce pro rok 2008. Hospodaření 
regionálních rad soudržnosti. 
 
Pavel Dvořák, Petr Lejtnar 
Tendence vývoje veřejného zadlužení v zemích EU 
Acta VŠFS, 2007, roč. 1, č. 2, s. 36-59 
Vývoj veřejného zadlužení (problémy dostupnosti dat, metodické problémy). Vývoj objemu vládního 
dluhu v EU (1995-2005), vývoj objemu vládního dluhu v nových členských zemích EU. Vývoj 
relativní váhy vládního dluhu v EU, přehled faktorů působících na růst relativní váhy veřejného dluhu. 
Struktura vládního dluhu podle typu finančních instrumentů, podle doby splatnosti a podle věřitelů. 
Struktura státního dluhu ČR (měnová skladba, skladba podle splatnosti a podle držitele, náklady 
státního dluhu, důsledky nárůstu státního dluhu atd.). Problematika dlouhodobé udržitelnosti 
veřejného zadlužení. Úspěšné stabilizační programy. 
 
Vladimír Tvaroška 
Vláda rozumne hospodári len naoko 
Trend, 2007, č. 48, s. 16-17 
Veřejné finance SR; kritika rozpočtové politiky nastavené současnou slovenskou vládou pro období 
2008-2010. Metodika ESA95; zpochybnění vládou proklamovaného negativního vlivu penzijní 
reformy (odvody do 2. důchodového pilíře), hodnota konsolidačního úsilí odporuje prezentaci 
plánovaného šetření v roce 2008 (znamená nesplnění základního požadavku evropských rozpočtových 
pravidel), ignorování potřeby restriktivní rozpočtové politiky (kvůli vyvážení efektů v důsledku 
zavedení eura atd.). 
 

Zdravotnictví 

Susanne Kutter 
Der digitale Mensch 
Digitální bytost 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 46, S. 148-150, 152 
Elektronická zdravotní karta v Německu (po opakovaném odložení bude pravděpodobně zavedena        
v roce 2009) by kromě zvýšení kvality lékařské péče měla přinést především úspory pro zdravotnictví 
ve výši 25 procent (v přepočtu by to znamenalo snížení příspěvku na nemocenské pojištění o 3,7 
procentního bodu). K technické stránce využívání karty, ochrana dat. 
 

Zemědělství 

M. Štolbová 
Comparative analysis of less-favoured areas payments in the EU states 
Srovnávací analýza plateb pro méně příznivé oblasti v zemích EU 
Agricultural economics, 2007, Vol. 53, No. 10, p. 455-465 
Příspěvek se zabývá porovnáváním podmínek jednoho opatření z programu rozvoje venkova v rámci 
EU (poskytování plateb pro méně příznivé oblasti) a modulací v závislosti na velikosti zemědělského 
podniku. Dokládá obtížnost přijetí jednotného přístupu řešení uvedené problematiky. Vzhledem           
k různorodosti evropských regionů, rozdílnému postavení zemědělství v jednotlivých státech EU atd., 
bude nutné pravidla uzpůsobit specifické situaci dané země. - Pozn. 
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Životní prostředí 

Václav Klaus; Steffi Augter, Christian Schaudwet 
"Flucht vor der Wirklichkeit" 
"Út ěk před realitou"  
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 46, S. 56, 58, 60 
Prezident Václav Klaus v rozhovoru přibližuje své názory na změnu klimatu, eskapistické politiky a 
morálku vědy. K pochybnostem o správnosti 50letého plánu spolkové kancléřky Merkelové, který je 
přirovnáván ke dřívějším pětiletým plánům socialistických zemí. Důvěra v trh a v jeho sílu a 
schopnost řešit klimatické problémy. 
 

Životní úroveň 

Margot Münnich 
Geld- und Immobilienvermögen sowie Wohnverhältnisse von Rentner- und 
Pensionärshaushalten in Deutschland 
Peněžní a nemovitý majetek a bytové poměry domácností důchodců v Německu 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 10, S. 986-1016 
Příspěvek analyzuje výši peněžního a nemovitého majetku domácností důchodců v Německu v letech 
1998-2003. Sleduje výši a druh peněžního a nemovitého majetku podle různých kritérií, věnuje se 
úsporám, výši a druhu zadluženosti důchodců a jejich bytovým poměrům. - Pozn. 
 
Jürgen Angele 
Überschuldung privater Haushalte im Jahr 2006 
Předluženost soukromých domácností v roce 2006 
Wirtschaft und Statistik, 2007, Nr. 10, S. 948-959 
Příspěvek představuje statistické vyhodnocení údajů získaných na základě šetření 33 000 osob             
s vysokým zadlužením v Německu v roce 2006. Nejprve se věnuje metodologickým otázkám 
spojeným s tímto šetřením a způsobu jeho provádění. Dále sleduje např. sociální strukturu 
sledovaných osob, výši jejich příjmů, důvody vysokého zadlužení aj. 
 

Ostatní 

Andreas Grosse-Halbuer 
Augen zu und durch 
Zavřít oči a vydržet 
WirtschaftsWoche, 2007, Nr. 42, S. 38-42 
Ke strukturálním změnám probíhajícím na německých vysokých školách (poplatky, podpora 
vědeckého dorostu, více autonomie, výběr studentů/vylučovací pohovory). - V tomto čísle časopisu     
k tématu blíže příspěvek na s. 148-152. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNK Ů 

 
 
Sven Afhüppe 
Neue Hürden für Auslandsinvestoren 
Nové překážky pro zahraniční investory 
Handelsblatt, 14.1.2008, Nr. 9, S. 1 
 
Spolkový ministr práce O. Scholz usiluje o přitvrzení v plánech spolkové vlády na ochranu 
německých podniků před zahraniční účastí. Podle informací z vládních kruhů požaduje, aby se při 
plánovaných revizích zahraničních investic „zohledňovaly i zájmy zaměstnanců“ – tak by vlastně 
souhlas vlády s investicí mohl záviset na zachování pracovních míst. 

Tímto požadavkem maří Scholz představy spolkové vlády ohledně kontroly zahraničních investic. 
Ministr hospodářství M. Glos požadavek ministerstva práce kategoricky odmítá, protože jej vnímá 
jako protekcionistický zásah. Také ministerstvo financí a úřad spolkového kancléře není pro takové 
rozšíření kontroly investic.  

Dle předloženého návrhu zákona si vláda chce vyhradit právo spolurozhodování v případě účastí, 
jimiž by mohla být ohrožena veřejná bezpečnost a pořádek. Týkalo by se to např. telekomunikací nebo 
zásobování energiemi - v takových případech podle názoru vlády je plánované omezení volného 
pohybu kapitálu slučitelné s evropským právem.  

Rozšíření kritérií o „možné ohrožení domácích pracovních míst“ považuje ministerstvo financí             
i ministerstvo hospodářství za nanejvýš problematické, protože tím by „plánovaný kontrolní postup 
ztratil liberální charakter a v zahraničí by byl vnímán jako signál protekcionismu“.  

Důvodem plánů německé vlády jsou obavy z rostoucího vlivu zahraničních státních fondů. Státem 
řízené fondy v Číně, Rusku a ropných státech na Blízkém východě celosvětově spravují majetek 
v hodnotě vyšší než 2 500 mld. USD. Tyto fondy stále více investují do západních koncernů a 
nesledují pouze finanční zájmy, takže se spolková vláda obává výprodeje strategicky důležitých částí 
domácího průmyslu.  

Plánovaná změna zákona o zahraničních ekonomických vztazích předpokládá, že by vláda mohla 
prověřovat nejen investice státních fondů, ale veškeré zahraniční účasti na domácích firmách, které 
přesáhnou 25 procent. Pokud zájemce o plánovanou účast svůj úmysl  dobrovolně ohlásí ministerstvu 
hospodářství, měl by být během několika týdnů informován, zda jeho investiční plán představuje pro 
veřejnou bezpečnost ohrožení či ne, přičemž neohlášené účasti mohou být i zakázány.  

Předložený návrh zákona považuje ministr práce za nedostatečný; kromě zohlednění zájmů 
zaměstnanců požaduje účast svého ministerstva na interních vládních prověrkách zahraničních 
investic. Zatím se pro kontrolu těchto investic počítá s účastí „autorského“ ministerstva hospodářství, 
ministerstva zahraničí, ministerstva financí a ministerstva vnitra. 

Zatím není jisté, zda ministr práce prosadí své požadavky - jednání uskutečněné před několika týdny 
nebylo úspěšné, řešení se hledá a zřejmě bude muset nakonec rozhodnout kancléřka Merkelová. 
Přední hospodářské svazy však už nyní považují vládní plány za spíše nadsazené. J. Thumann 
(prezident Spolkového svazu německého průmyslu) se obává omezení investiční svobody a 
negativních důsledků pro Německo kvůli zastrašení potenciálních investorů. 

Také svaz rodinných podniků odmítá kontrolu zahraničních investic: „avizované  upřesnění spolkové 
vlády k zákonu o zahraničních ekonomických vztazích je nevyzrálé a vzdálené realitě. Dobře ukazuje, 
jak velice vláda zabředla do svých protekcionistických plánů“. 
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Oliver Voss, Henryk Hielscher 
Spiel auf Zeit 
Dočasná hra 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 1-2, S. 48-49 
 
Údiv a rozhořčení: „Poláci, Češi a Nizozemci nám chtějí sebrat jackpot“, komentoval naštvaně 
německý bulvární tisk dění okolo sázkařské horečky koncem loňského prosince. Za lákadlem 
obrovské výhry  ve výši 45 milionů eur se do Německa vypravili mnozí sázkaři ze sousedních zemí, 
přes internet  se o ni pokoušeli i sázející až z Ekvádoru a z Thajska. Miliony nakonec připadly třem 
domácím výhercům. 

Konkurence ze zahraničí přilákaná jackpotem však je tím nejmenším problémem německých sázkařů, 
neboť celá loterijní scéna prochází proměnou, někteří provozovatelé dokonce proklamují konec 
megajackpotů. Důvodem je státní smlouva, která platí od 1. ledna 2008 a hazardní hry omezuje: již 
nyní platí zákaz reklamy na sázení v televizi a na sázení přes internet také. Oficiálně tak má být 
potíráno gamblerství, především však se stát snaží uchránit svůj miliardový monopol a pomáhat mu 
v tom mají i banky a internetoví provideři. Soukromí provozovatelé sázek se strachují o existenci a 
chtějí smlouvu zvrátit hromadnou žalobou. 

Je v tom pořádný zmatek, přestože nový zákon měl konečně dát nepřehledný trh hazardních her do 
pořádku. V březnu roku 2006 Spolkový ústavní soud zásadně přehodnotil existenci státního monopolu 
a nastolil dvě možné alternativy: buďto regulované otevření trhu nebo setrvání státního monopolu 
s podmínkou, že bude efektivněji bojovat s gamblerstvím. Spolkové země se rozhodly pro zachování 
monopolu, protože jen tak si mohou uchránit své prebendy - vždyť jen v roce 2006 prosázeli hráči 
v lotu, sportovních sázkách Oddset a dalších státních sázkových hrách 7,9 mld. eur, z čehož více než 
3,2 mld. eur přiteklo do pokladen spolkových zemí. V předchozích letech státnímu „loto-monopolu“ 
krátila obchody soukromá konkurence, která si na poli sportovních sázek vydobyla 10procentní podíl.  
Podniky typu Bwin totiž nabízejí širší škálu sázek a atraktivnější kvóty nežli státní Oddset;  soukromí 
provozovatelé vyplácejí cca 90 procent ze vsazených částek, kdežto Oddset jen něco málo přes 
polovinu. Pak jsou tu ještě internetoví provozovatelé jako Faber, Tipp24 nebo Fluxx, u nichž je možné 
si vsadit na státní „lotynku“ - je to pohodlnější, částečně i výhodnější, a např. u Fabera jsou vyšší 
možnosti výhry. Celkově už každý pátý tip probíhá přes soukromé provozovatele sázkových her. 

Stát na to zareagoval reklamní kampaní na Oddset a na denní loterii Keno. Ústavní soudci pak 
reagovali výtkou, že místo aby stát hráčskou vášeň tlumil, naopak ji ještě podněcuje. Nyní tedy mají 
být státní smlouvou zajištěny příjmy státu a současně omezení hazardu. Přinese to určitě pořádný 
chaos, přesně odhadnout dopady lze stejně tak jako trefit se do čísel příštího tahu. Soukromí 
provozovatelé chtějí proti zákazu bojovat u soudu. N. Faberovi jde o existenci: tento podnikatel 
zprostředkovává sázky téměř 30 let. Firma Faber Lotto má 500 zaměstnanců, s tipovacími 
společnostmi ročně dosahuje obratu několika stovek milionů eur a státní smlouva by ji připravila        
o podstatu podnikání. Pro soukromé „loto- podnikatele“ jsou likvidační již zmíněné předpisy ohledně 
reklamy v TV, přes internet a po telefonu, neboť bez ní jim hrozí zánik. Navíc se v § 4 odst. 4 uvádí: 
„Pořádání a zprostředkování veřejných sázkových her prostřednictvím internetu je zakázáno!“ Od 
roku 2009, po přechodné lhůtě, by měly online nabídky provozovatelů jako je Tipp24 či Fluxx 
definitivně uzavřít své internetové stránky. 

Pokud by se zákon bral doslovně, pak by třeba Bwin musel své sportovní sázky ze sítě odstranit 
okamžitě, což ale není tak jednoduché. Firma je totiž vlastníkem platné licence, kterou nelze jen tak 
zrušit. 

Právě to poukazuje na komplexnost práva loterií a sázek - mnohé země se četnými žalobami snažily 
Bwin vytlačit z německého trhu. V některých zemích a u některého soudu byla jeho činnost ilegální, 
jinde zase povolena. 

Naposledy se opravdu bizarně projevil vrchní správní soud v Bautzenu, když koncem loňského 
prosince rozhodl, že licence schválená jen pár dní před zánikem NDR zůstane nadále v platnosti - 
ovšem pouze pro nové německé země. Bwin nyní musí opět přijmout pomyslnou zeď a prozkoumat, 
jak s rozhodnutím naloží (zda se např. bude dotazovat na místo pobytu sázejících). Již dříve měla tato 
firma uzavřít přístup hráčům z Hesenska a Bavorska, pak ale soudci rozhodli, že to není technicky 
možné. 
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Podle státní smlouvy by nyní internetovým provozovatelům jako je T-Online nebo Arcor mohla 
vzniknout povinnost uzavřít přístup k sázkovým hrám. To ale předpokládá pomoc ze strany 
poskytovatelů internetových připojení (ISP), což kritizuje M. Rotert, předseda svazu německé 
internetové ekonomiky [sdružení podniků, které dosahují zisku prostřednictvím internetu] - otázka 
optimální „izolace“ je problematická, protože „buďto je možné filtrovat ve značném rozsahu, nebo 
neúčinně“ a také není jasné, kdo uhradí eventuálně uplatněný nárok sázkové firmy na odškodnění, 
pokud se zablokování prokáže jako nezákonné. 

Před obdobnými problémy stojí i banky, které by na požádání dozoru nad loteriemi a sázkovými hrami 
měly znemožnit příchozí či odchozí platby nepovolených sázkových podniků. Realizace tohoto 
předpisu klade na úvěrové instituce značné nároky: při 14 miliardách platebních operací v Německu 
„prakticky neexistuje možnost požadovaným způsobem prověřovat jednotlivé případy“. Navíc nikdo 
jednoznačně neví, které vlastně jsou ty ilegální, protože to, co je v jedné části Berlína zakázané (jako 
v případě Bwin), může být už hned na druhé straně ulice povoleno. Pro úvěrový sektor to znamená 
neřešitelné právní i praktické problémy a proto žádá, aby se taková ustanovení  neprosazovala. 

O prováděcích předpisech ke státní smlouvě se zatím ve všech spolkových zemích nerozhodlo, panuje 
nejistota o případných dopadech. Podnikatel Faber opakovaně prohlašuje, že zřejmě končí éra 
vysokých jackpotů, protože už jen hláška o hlavní výhře ve výši  45 milionů eur je sama o sobě 
povzbudivou reklamou, a např. šéf firmy Lotto v Dolním Sasku vidí řešení v zavedení horní hranice 
výhry. 

Jiné státní sázkové firmy nevidí v jackpotu problém, jejich argumentace se hemží protikladnými 
názory: na jedné straně je monopol potřebný, aby bránil hráčské závislosti, na druhé straně vlastně 
závislí na lotu ani neexistují. Jak poznamenává prokurista Západoněmecké loterie  - bez jackpotu by 
hra ztratila na zajímavosti; závislost v případě lota určitě nehrozí, což dokazuje pokles sázek po výhře 
jackpotu. 

Rozpory existují i ohledně sázkových kanceláří, které sázenky přijímají. Dle státní smlouvy by jejich 
počet měl být redukován, snížení však plánuje pouze Berlín a Durynsko. Současně je však zmíněna 
okolnost, že právě osobní kontakt v sázkových kancelářích je nejlepší prevencí závislosti. 

Odborníkům na přílišnou hráčskou vášeň je jasné, že loto nepředstavuje hrozbu.  Nebezpečnost sázení 
resp. hazardu se váže spíš na rychlost, v jaké po sobě následuje vklad-ztráta nebo na stále rostoucí 
přesvědčení gamblera, že náhodu přelstí hráčskou dovedností. K sázkám do denní loterie Keno či 
Oddset je dnes potřeba mít zákaznickou kartu, která je bariérou pro ohrožené hráče.  

Jinak je u lota zatím téměř vše při starém, losovaná čísla se na obrazovce objeví každou sobotu 
v obvyklý čas. Sázky prostřednictvím internetu pocítí výraznější zpřísnění; Keno a Oddset nesmí být 
od ledna již propagovány, soukromé portály zavedly pro nové zákazníky kontrolu věku. Největší 
online provozovatel Tipp24 si nové sázkaře nechává prověřit úvěrovým registrem Schufa, poté musí 
zákazník prokázat, že je opravdu plnoletý - předložením osobního dokladu u nejbližší poštovní 
pobočky. 

Také soukromí provozovatelé jsou v důsledku státní smlouvy konfrontováni s řadou předpisů, musí se 
podrobit povolovacímu řízení, které v každé ze spolkových zemí probíhá jinak. Např. šéf Tipp24 byl 
vyzván, aby předložil výpis z trestního rejstříku za všech svých 150 zaměstnanců - což mělo být 
důkazem, že Tipp24 není pochybným podnikem. Fakt, že firma působí na trhu již osm let a má více 
než dva miliony zákazníků, nikoho nezajímal.  

Také televizní vysílače se obávají ztrát na příjmech z reklam a zvažují právní kroky. Státní smlouvě se 
prorokuje krátká životnost;  vzhledem k nevyjasněné právní situaci byly četné případy již předány      
Evropskému soudnímu dvoru a soudci budou muset rozhodnout, zda německé zákony jsou slučitelné 
s evropským právem. 

Státní smlouva má platit čtyři roky a pokud by si země po tuto dobu monopol opravdu udržely, byl by 
to úspěch. Naproti tomu smlouva určitě nepomůže oněm 150-300 tisícům gamblerů, ti se totiž své 
vášni oddávají především v kasinech a hernách - tam však už platí jiné zákony. 
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Sven Afhüppe 
Steinbrück favorisiert EU-Schuldenregel 
Steinbrück dává přednost dluhové normě EU 
Handelsblatt, 17.1.2008, Nr. 12, S. 4 
 
Ministr financí představil své plány na novou hranici deficitu 

Spolkový ministr financí P. Steinbrück představil hlavní body zamýšlené „dluhové brzdy“ a přitom 
zdůraznil, jaké výhody má ústavně právní limit zadlužení podle vzoru evropského Paktu růstu a 
stability. Ještě letos by dle představ vlády mělo dojít ke sjednocení názoru na únosnou hranici 
zadlužení; kancléřka Merkelová očekává shodu v řešení a považuje ji za realistickou. G. Oetinger a    
P. Struck (oba jsou v pozici předsedajících v komisi pro reformu federalismu) chtějí v příštích 
měsících přednést koncepci pracovní skupině tvořené zástupci státu i německých zemí. Společným 
cílem má být ukončení dluhové spirály a vytvoření prostoru pro redukci celkového veřejného 
zadlužení v rozsahu 1 500 mld. eur. 

Podle představ ministra financí by ústava měla obsahovat předpis  ke střednědobému vyrovnanému 
spolkovému rozpočtu,  tento rozpočet by v souladu s evropskými předpisy měl být strukturálně 
vyrovnaný. Zatím ústava povoluje nové dluhy do výše ročních investičních výdajů. Steinbrück, který 
v minulosti investiční pojem opakovaně kritizoval, potvrdil, že nová brzda zadlužení má začít 
fungovat v okamžiku, kdy bude zadlužení státu na nulové hodnotě. To podle jeho názoru nastane 
v roce 2011 (Steinbrück však předpokládá, že v každé jednotlivé zemi by nové předpisy začaly platit 
různě). Není jasné, zda komise pro reformu  federalismu najde řešení pro vysoce zadlužené země jako 
je Berlín, Brémy či Sársko; návrh vytvoření fondu starých dluhů ministr financí zamítl.  

Podle názoru ministra hospodářství by se současná příznivá rozpočtová situace měla využít k dosažení 
dohody o nových předpisech k zadluženosti - a to pokud možno hned, protože právě nyní nastala 
situace pro stanovení „bodu zastavení“ tak, aby v časech horších konjunkturálních čísel opět nedošlo 
k růstu zadlužení.  

Omezení dluhů je velmi důležité i proto, aby stát měl zajištěný jednací prostor i pro dlouhodobý růst. 
Spolkové ministerstvo hospodářství se při nadcházejících poradách k oddělení finančních vztahů mezi  
státem a zeměmi bude zasazovat o nasměrování na Maastrichtskou smlouvu - „je zapotřebí nastolit 
jasnou orientaci na předlohu evropského Paktu růstu a stability,  což pro dluh znamená  místo poblíž 
nuly“. Ministerstvo financí i hospodářství usilují o docílení dohody ještě v letošním roce,                     
v následujícím volebním roce by to bylo obtížnější. 

Zpracovala M. Beránková 
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2008 

stav k 21.1.2008, D=dar 

 

100 + 1 zahraniční zajímavost  

1000 řešení  

21. století  

Acta Oeconomica Pragensia D 

Acta VŠFS D 

Ad notam  

Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika  (v angl. jazyce)  

Agrospoj D 

Akademický bulletin D 

Auditor  

Bankovnictví  

Bulletin (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR) D 

Bulletin advokacie  

Bulletin ČSÚ  

Business Spotlight  

Byt magazín    

Cenový věstník D 

Cenový věstník - řada zdravotnictví D 

Clo-Douane D 

CNB - Economic Research Bulletin (v angl. jazyce) D 

Computer  

Computerworld  

Connect  

Czech Business and Trade  (v angl. jazyce) D 

Češskaja torgovlja i predprinimatelstvo (v rus. jazyce) D 

Čtenář  

Daně a finance   

Daně a právo v praxi D 

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Daně, účetnictví - vzory a případy  

Daňová a Hospodářská Kartotéka  

Daňové a účetní poradenství  

Daňový expert  

Daňový tip  
Demografie  
Dokumentace VÚPSV D 
Dotace : Poradce pro evropské fondy  

Dům a bydlení  -  příloha středečního Práva  
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Egovernment D 

EIA - IPPC - SEA    (příl. Zpravodaje MŽP) D 

EKO VIS - Výběr informací referenčního informačního střediska MŽP D 

Ekonom  

Ekonomická revue  

Empresas y negocios en la República Checa (ve španěl. jazyce) D 

Energetický regulační věstník  

Euro   

Excerpta Iuridica  

Exportér - magazín HN  

Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance  

Finanční aktuality D 

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Finanční management  

Finanční zpravodaj D 

FP - finanční poradce  

GEObusiness  

Hospodářské noviny  

HR Forum  

HR Management  

Chip  

IN magazín Hospodářských novin  

Industrie et commerce tcheques (ve franc. jazyce) D 

Informace odborné knihovny MF D 

Informační bulletin - Úřad pro ochranu osobních údajů D 

Interní auditor D 

IT Systems  

Journal Hospodářských novin  

Judikatura Evropského soudního dvora  

Jurisprudence - specialista na komentování judikatury  

Kapitál  

Knihovnička Osobních financí - příloha časopisu Osobní finance  

Knižní novinky  

Konkursní noviny D 

Lidové noviny  

Listy   

Listy hl. m. Prahy D 

Lobby D 

Magazín MF DNES  

Magazín Práva  

Mezinárodní politika   

Mezinárodní vztahy  

Mladá fronta Dnes  

Moderní obec  
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Moderní řízení  

Národní pojištění  

Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku D 

Noviny pro konkurs a vyrovnání                                                                                                                                     

Obec a finance  
Obchodní právo  
Obchodní věstník  
Ona Dnes - magazín MFD  

Osobní finance  

Parlament, vláda, samospráva - PVS  

Parlamentní listy D 

Parlamentní zpravodaj D 

Pátek Lidových novin  

PC Magazine  

PC World  

Pohledy D 

Pojistné rozpravy  

Pojistný obzor  

Politická ekonomie  

Poradce  

Poradce Extra - Daňová evidence  

Poradce Extra - Jednoduché účetnictví  

Poradce Extra - Podvojné účetnictví  

Poradce Extra - Účetnictví  

Poradce Extra - Veřejná správa   

Poradce veřejné správy  

Poštovní věstník  
Práce a mzda   
Práce a sociální politika  

Prague Economic Papers (v angl. jazyce)  

Prague Post  (v angl. jazyce)  

Praktický poradce v daňových otázkách  

Právní fórum  

Právní rádce  

Právní rozhledy  

Právní zpravodaj  

Právník  

Právo  

Právo pro podnikání a zaměstnání   

Pro-Energy magazín D 

Proč ne?!  (sam. příl. HN)  

Profit        

Proglas - příloha časopisu Revue Politika  

Přehled kulturních pořadů  

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva  
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Přehled zákonodárné činnosti  Parlamentu ČR D 

Přírůstky knihovny - Ústav mezinárodních vztahů D 

Psychologie v ekonomické praxi  

Respekt  

Revue Politika  

Rovné příležitosti do firem D 

Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR D 

Sbírka mezinárodních smluv  

Sbírka právních předpisů hl.m. Prahy D 

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

Sbírka rozhodnutí soudního dvora a soudu prvního stupně část I - Soudní dvůr  
Sbírka rozhodnutí soudního dvora a soudu prvního stupně část II - Soud 
prvního stupně  

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek  
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - Výběr z rozhodnutí Evropského 
soudu pro lidská práva  

Sbírka zákonů  

Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu ČR  

Scientia et Societas D 

Senát D 

Sondy   

Soudní inženýrství  

Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR  

Soudní rozhledy  

Správní právo  

Statistika  

Stavební právo - bulletin D 

Stavitel  

Střecha D 

Styl pro ženy  

Technologies & prosperity D 

Telekomunikační věstník D 

Test  

Trestněprávní revue  

Týden  

Účetní tip  

Účetnictví D 

Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob  

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí D 

Účetnictví v praxi D 

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Urbanismus a územní rozvoj  

Ústřední věstník ČR  

Veřejná správa   

Veřejná správa online  -  příloha časopisu Obec a finance  
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Veřejné zakázky  

Věstník ČNB  
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR  

Věstník Ministerstva zemědělství ČR  

Věstník Ministerstva životního prostředí ČR D 

Věstník Národního bezpečnostního úřadu  

Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu D 

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů  

Věstník Úřadu pro techn. normal., metrol. a stát. zkušebnictví  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí D 

Víkend - magazín HN  

Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik (v něm. jazyce) D 

Zemědělec  

Zeměměřič  

Zpravodaj ČSÚ  

Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a katastrálního D 

Zpravodaj Ministerstva práce a sociálních věcí D 

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí D 

Zpravodaj RM Systém                       D 

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů D 
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SEZNAM ZAHRANI ČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2008 

stav k 21.1.2008 
 

Auszüge aus Presseartikeln Německo 

Bank of Finland – Bulletin  Finsko 

Der Betrieb  Německo 

Biatec Slovensko 

BIS Quarterly Review Švýcarsko 
Bulletin for International Taxation                                                        
(nahrazuje Bulletin for International Fiscal Documentation) Nizozemsko 

Bundesgesetzblatt Teil I a II Německo 

CEE Quarterly Rakousko 

CESifo Economic Studies   Německo 

Conjoncture Francie 

Deutsche Bundesbank – Annual Report Německo 

Deutsche Bundesbank – Financial Stability Review Německo 

Deutsche  Bundesbank – Finanzstabilitätsbericht Německo 

Deutsche Bundesbank – Geschäftsbericht Německo 

Deutsche Bundesbank – Monatsbericht Německo 

Deutsche Bundesbank – Monthly Report Německo 

Development and Finance – Fejlesztés és Finanszírozás Maďarsko 

Direction of Trade Statistics Quarterly USA 

Economic Theory Německo 

The Economics of Transition V. Británie 

The Economist V. Británie 

EKO Rusko 

Ekonomické rozhľady Slovensko 

Ekonomický časopis Slovensko 

Ekonomista Polsko 

Energy Prices  and Taxes Francie 

Euromoney Nizozemsko 

European Economy Lucembursko 

European Economy News Belgie 

European Taxation Nizozemsko 

Finance and Development USA 

Financial Market Trends Francie 

The Financial Regulator V. Británie 
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Financial Times V. Británie 

Finančný spravodajca Slovensko 

FS – Rozhodnutia  vyšších územných celkov Slovensko 

Finansy Rusko 

Finanzarchiv Německo 

Finanzmarktstabilitätsbericht Rakousko 

Finanz-Rundschau (sam. příl. Umsatzsteuer-Rundschau) Německo 

Fiscal Studies V. Británie 

Focus on European Economic Integration                                   Rakousko 

Geldpolitik  & Wirtschaft (předchozí náz.:Berichte und Studien) Rakousko 

Handelsblatt Německo 

IMF Survey USA 

IMF Staff Papers USA 

The International Economy USA 

International Financial Statistics USA 

International VAT Monitor Nizozemsko 

IT lib – Informačné technológie a knižnice Slovensko 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Německo 

Journal of Business Cycle Measurement  and  Analysis Francie 

Journal of Money Laundering Control V. Británie 

Main Economic Indicators Francie 

Main Science and Technology Indicators Francie 

Monatsbericht des BMF Německo 

Monthly Bulletin (European Central Bank) Německo 

Monthly  Statistics of International Trade Francie 

OECD Economic Outlook Francie 

OECD Economic Studies Francie 

OECD Journal on Budgeting Francie 

OECD Journal of Competition Law and Policy Francie 

OECD National Accounts  vol. I (Main Aggregates) Francie 

OECD National Accounts vol. II (Detailed Tables) Francie 

OECD National Accounts vol. IIIa (Financial Accounts Flows) Francie 

OECD National Accounts  vol. IIIb (Financial Balance Sheets) Francie 

OECD National Accounts vol. IV (General Government Accounts) Francie 

The Parliament Magazine Belgie 

Problemes économiques Francie 

Quarterly  National Accounts Francie 

Report Rakousko 

Single Market News Belgie 
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Statistiken: Daten und Analysen                                                        Rakousko 

Tax Tribune Maďarsko 

Treasury News (příl. č. Trend) Slovensko 

Trend Slovensko 

Trend Top Slovensko 

Trésor – Economics Francie 

UBS Outlook Švýcarsko 

Umsatzsteuer – Rundschau (sam. příl. Finanz-Rundschau) Německo 

Voprosy ekonomiki Rusko 

Wirtschaft und Statistik Německo 

Wirtschaftswoche Německo 

World Economic Outlook USA 

Zbierka zákonov SR Slovensko 

Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik Německo 

 

 

 

ROČENKY 

  

Balance of Payments Statistics Yearbook USA 

Direction of Trade Statistics Yearbook USA 

Government Finance Statistics Yearbook USA 

Insurance Statistics  Yearbook Francie 

International Financial Statistics Yearbook USA 

National Accounts Statistics USA 

Revenue Statistics Francie 

Statistical Yearbook UN USA 

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland SRN 

Statistisches Jahrbuch Österreichs Rakousko 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky Slovensko 

World Economic and Social Survey Švýcarsko 

World Investment Report USA, Švýc. 
 

 


