
 
MINISTERSTVO  FINANCÍ   

Oddělení  Finanční a ekonomické informace 
 

 
 
 
 
 

Informace 
 

Odborné knihovny MF 
 
 

Přehled dokumentovaných článků 
z českých a zahraničních odborných časopisů 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         
 

9/2008 
 
 

 
 
 
 

červenec  2008 
Praha 

 
 
 



                                                                                                                             Informace Odborné knihovny MF  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 2

 
 
 
 
 
Vážení čtenáři, 
 
 

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

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

Informace s tímto přehledem vycházejí 1x měsíčně a jsou pro Vás dostupné v tištěné podobě 
na sekretariátech odborů a v elektronické podobě včetně archivu na intranetových stránkách Odborné 
knihovny MF na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php a pro veřejnost a internetových stránkách 
MF http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/mf_bulletin_knihovny.html 

 
V tomto čísle jsou z českých titulů   podchycena např. témata:  působení Mezinárodního 

měnového fondu od jeho založení v roce 1944, vytýkací  řízení v daních (problémy a novinky), 
navrácení veřejné (protiprávní a neslučitelné) podpory v EU, posečkání daně a povolení splátek 
daňovému subjektu, ECB jako koordinátor měnové politiky a financování církví a náboženských 
společností v ČR a SR.  

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např. na  články týkající se  opatření 
k posílení finanční stability EU, otázek uskutečněného i potenciálního rozšíření Evropské unie, 
zkušeností s pokladním plněním rozpočtu ve Velké Británii, 60 let německé sociální tržní ekonomiky, 
změn v právu investičních fondů (v SRN), německého daňového systému v mezinárodním srovnání, 
spolupráce centrálních bank eurozóny  při přípravě rozhodnutí měnové politiky a jejich realizaci, 
aktualizovaných programů stability a konvergence členských zemí EU pro rok 2007 a  problematiky 
zdravotnictví z ekonomického hlediska. 
 V další části Informací Vám nabízíme překlad: Rozšíření eurozóny nepřivede euro do úzkých 
(problematika rotace v Radě ECB po vstupu Slovenska do eurozóny). 

  
 

Navíc  jsme   pro   Vás   připravili upozorn ění na nový časopis.  
 

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

                                                           
 

Mgr. A. Sahánková 
                                                                   VO 303 
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UPOZORNĚNÍ 
 
 
Nový titul ve fondu Odborné knihovny MF 
 
Journal of Financial Crime 
 
Tento odborný časopis přináší detailní analýzy a směrodatné články z oblasti prevence, odhalování a 
stíhání finanční kriminality ve světě. Zabývá se metodami používanými v oblasti hospodářské trestné 
činnosti a kroky, které mohou pomoci jejímu předcházení a potírání. Sledovanými tématy jsou 
zejména: praní peněz, organizovaná hospodářská kriminalita, pojišťovací podvody, daňové úniky, 
vyhledávání a ochrana majetku, zneužívání trhu, kybernetická kriminalita, vyšetřování terorismu, 
„underground banking“ apod. 
 
Vydává: Institute of Advanced Legal Studies (University of London) v nakladatelství  Emerald, Velká 
Británie 
Periodicita: 4x ročně 
V knihovně k dispozici od čísla 1/2008. 
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Daně 

Lubka Tzenova 
The 2007 amendments to the Bulgarian Corporate Income Tax Act 
Novely bulharského zákona o dani z příjmu podniků z r. 2007 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 5, p. 262-264 
Bulharský zákon o dani z příjmu podniků byl v r. 2007 třikrát novelizován. V článku se rozebírají 
nejvýznamnější změny. 
 
Michael Kobetsky 
The case for unitary taxation of international enterprises 
Argumenty ve prospěch jednotného zdanění mezinárodních podniků 
Bulletin for international taxation, 2008, Vol. 62, No. 5, p. 201-215 
V článku se rozebírají důvody pro mnohostrannou daňovou smlouvu s jednotným předepsaným 
režimem rozdělování zisků mezinárodních podniků mezi země, ve kterých působí. Jsou popsány 
problémy současného systému daňových smluv a princip tržního odstupu při rozdělování zisků 
mezinárodních bank a nebankovních podniků. Dále jsou analyzovány výhody mnohostranné daňové 
smlouvy nad současným smluvním systémem, praxe rozdělování zisků v Kanadě a USA a také návrhy 
Evropské komise v této oblasti. 
 
Mark Gibbins and Zuzana Blažejová 
Changes to Slovak tax legislation 
Změny ve slovenských daňových zákonech 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 5, p. 272-275 
Ve slovenské daňové legislativě byla přijata řada významných novel, které většinou vstoupily             
v platnost od 1. ledna 2008. Příspěvek stručně informuje o nejpodstatnějších změnách v zákoně o dani 
z příjmu, dani z přidané hodnoty a obecních daních. 
 
Zdeněk Kuneš 
Další informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 11, s. 20-24 
Sazby daně, uplatnění DPH u stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby 
pro bydlení a opravami staveb pro bydlení, uplatnění DPH u stavebních a montážních prací spojených 
s výstavbou stavby pro sociální bydlení, uplatnění DPH a osvobození od daně u převodu nemovitosti, 
osvobození při převodu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (§ 56 ZDPH), převod pozemků. 
Doplněno příklady. - Příspěvek navazuje na stať uveř. v čas. DHK č. 10/2008. 
 
Otto Olson 
Daň z pojištění v Německu a Velké Británii 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 5, s. 21-23 
K uplatňování jedné z tzv. menších daní - daně z (komerčního) pojištění v Německu a Velké Británii. 
Podrobněji o legislativní úpravě, o sazbách a o osvobození od daně. 
 
Robert Müller 
Franchiseverträge im Umsatzsteuerrecht 
Franšízové smlouvy v právní úpravě daně z obratu 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. Mai 2008, Jg. 57, Heft 10, S. 365-372 
V souvislosti s nárůstem významu franšízových smluv v ekonomice autor upozorňuje na nezbytnost 
přesného určení druhu výkonů (hlavní a vedlejší, soubor služeb atd.) a místa výkonů pro účely 
vyměřování daně z obratu. Vzhledem k nedostatečnému zpracování tématu v odborné literatuře           
i vzhledem k chybějícím soudním rozhodnutím nabízí vlastní právní řešení sledované problematiky. - 
Pozn. 
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Timo van den Brink 
Greening tax complementary to the sustainability agenda? 
Ekologické daně jako doplněk agendy udržitelného rozvoje? 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 5, p. 251-258 
Ekologické daně jsou potenciálně efektivním způsobem, jak podpořit ochranu životního prostředí.      
V článku se rozebírá řada nástrojů a postupů podporujících udržitelný ekonomický rozvoj a chránících 
životní prostředí. Jsou uvedeny příklady ekonomických opatření nedávno přijatých v pěti členských 
státech EU. - Vysvětl. 
 
Walter Tiedtke 
Holding, Organschaft und nichtunternehmerische Bereiche : ein Einblick in höhere Sphären 
Holding, daňová jednotka a neziskové oblasti : nahlédnutí do vyšších sfér 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. Mai 2008, Jg. 57, Heft 10, S. 373-377 
Autor rozebírá problematiku odpočtu DPH na vstupu u činnosti podniků, která nespadá pod podnikání 
za účelem dosahování zisku (např. v případě pouhého držení podílu u finančních holdingových 
společností). Upozorňuje na některé odlišnosti v definování pojmů u různých předpisů a probírá 
uvedená specifika neziskových oblastí podnikání z hlediska daně z obratu. - Pozn. 
 
Petr Gola 
Hrubá versus čistá mzda ve vybraných zemích - v Rusku se hrubá mzda od čisté moc neliší 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 5, s. 19-21 
Komentář k tabulce s údaji o výši čisté mzdy při ročním hrubém příjmu 50 tisíc euro (údaje za rok 
2006). Podrobněji o vlivu rovné daně, o daňové soustavě Ruska, o zdanění mezd v Evropě a                
o nejvyšších mzdových rozdílech. 
 
K. Schütrumpf 
Idylle mit rechtlichen Tücken 
Idyla s právními záludnostmi 
Handelsblatt, 6./7./8.6.2008, Nr. 108, S. 39 
Přehled daní a poplatků ve Francii a v Itálii, které se týkají (prázdninových) nemovitostí zakoupených 
cizinci. - Nově zavedené povinnosti pro majitele prázdninových domů v Itálii se věnuje i další 
příspěvek na s. 39. 
 
Thomas Sigmund 
Immer Ärger mit dem Finanzamt 
Stálé mrzutosti s finančním úřadem 
Handelsblatt, 16.6.2008, Nr. 114, S. 5 
Ke kodexu chování mezi finančními úřady a daňovými poradci v Německu. 
 
Zdeněk Kuneš 
Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby po 1.1.2008 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 10, s. 1-5 
Autor objasňuje některé pojmy (stavba, byt, rodinný dům, bytový dům, místnost), podrobně se věnuje 
stavbám pro sociální bydlení (a pojmům v této souvislosti používaným), dále pak pojednává                
o příslušenství rodinného domu a bytového domu (např. garáže, altány, kůlny apod.). V závěru se 
věnuje stanovení poměru podlahové plochy pro vymezení rodinného domu a bytového domu. 
Doplněno příkladem. 
 
N.V. Ponomareva, Je.V. Golubcova 
Inostrannyj kapital v Rossii : nalogovyje posledstvija 
Zahraniční kapitál v Rusku : daňové důsledky 
Finansy, 2008, No. 4, s. 36-37 
Tři hlavní formy organizace komerční činnosti zahraničních podniků v Rusku; daňové otázky spojené 
s jejich působením, výhody jednotlivých forem. 
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Petr Taranda 
Insolvenční zákon a jeho dopady do daňových zákonů 
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 5, s. 54-58 
Změny v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v zákoně 
o dani z přidané hodnoty, v zákoně o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí apod. -                
v souvislosti s přijetím insolvenčního zákona. 
 
Katharina Kort 
Italien führt Robin-Hood-Steuer auf Gewinne der Ölkonzerne ein 
Itálie zavede daň Robina Hooda na zisky ropných koncernů 
Handelsblatt, 12.6.2008, Nr. 112, S. 6 
K plánu italské vlády zavést zvláštní daň ze zisků ropných koncernů a příjmy z nich rozdělovat mezi 
chudé. 
 
Axel Schrinner 
Kieler Institut fordert Subventionsabbau 
Institut v Kielu požaduje zrušení subvencí 
Handelsblatt, 27.5.2008, Nr. 100, S. 4 
Vědci Institutu světové ekonomiky v Kielu zjistili, že v loňském roce dosáhly subvence a daňová 
zvýhodnění v Německu 148 mld. eur (5,9 procenta HDP). V případě radikálního přehodnocení 
potřebnosti a účelnosti resp. zrušení subvencí či úlev by se vytvořil prostor pro výrazné snížení sazeb 
daně z příjmů. Zpochybnění efektu subvencí, které vlastně "přinejmenším ve střednědobém horizontu 
zvyšují daňovou zátěž" - subvence ovlivňují tržní proces tím, že stát jimi určité aktivity zvýhodňuje na 
úkor ostatních. Grafické znázornění možného snížení vstupní a maximální sazby daně v závislosti na 
rozsahu škrtů v subvencích. 
 
Let them heat coke 
Nechte je být 
The Economist, June 14th 2008, Vol. 387, No. 8584, p. 76 
Stručné pojednání o tom, jak ekologické daně zatěžují chudé (nejen v Británii). - Zkrácený překlad viz 
Informace Odborné knihovny MF č. 8/2008. 
 
Peter Chrenko 
Ministerstvo od spoření na stáří neodrazuje : daně 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 22, s. 76 
Náměstek ministra financí reaguje na kritické připomínky k návrhu na zrušení časového testu při 
osvobození zdanění zisků z cenných papírů a jeho nahrazení peněžním limitem, a také na názory, které 
poukazují na možné negativní dopady na ochotu lidí spořit si na stáří. Obhajuje názor Ministerstva 
financí, že předložený návrh představuje posílení daňové spravedlnosti, a to jak horizontální, tak 
vertikální, a ujišťuje, že na daňovém zvýhodnění penzijního připojištění se nic nemění. 
 
Ulrich Prinz 
Mittelstandsfinanzierung in Zeiten der Zinsschranke 
Financování středních podniků v čase úrokové bariéry 
Finanz-Rundschau, 20. Mai 2008, Jg. 90, Heft 10, S. 441-448 
Zákon o reformě podnikových daní v Německu ze 14.8.2007 zavedl s účinností od 1.1.2008 tzv. 
úrokovou bariéru (Zinsschranke), která omezuje odpočet podnikových nákladů týkajících se výdajů 
podniku na dosažení úroků řadou nově zavedených pravidel. Uvedený příspěvek vysvětluje záměr této 
úpravy z daňového hlediska (§ 4h EStG - zákona o dani z příjmů, § 8a KStG - zákona o korporační 
dani, příp. § 8 č. 1 GewStG - zákona o živnostenské dani) a kriticky hodnotí praktické dopady na 
financování malých a středních podniků. - Pozn. 
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A.Ju. Rymanov 
Nalogovaja amnistija: zamysel i rezul'taty 
Daňová amnestie: záměr a výsledky 
Finansy, 2008, No. 4, s. 27-30 
K podstatě a výsledkům daňové amnestie provedené v Rusku v r. 2007; praxe daňových amnestií        
v jiných zemích. 
 
Luděk Pelcl 
Nájem nemovitostí a daň z příjmů PO 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 6, s. 4-18 
K povinnostem pronajímatele/nájemce a daňovým/účetním aspektům nájemní smlouvy k nebytovým 
prostorám. Osvobození od daně z příjmů právnických osob v případě příjmů z nájemného. Příklad 
smlouvy o pronájmu nebytových prostor. 
 
Richard W. Fetter 
Nesprávná srážka daně 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 6, s. 19-20 
Obranný - stížnostní mechanismus v případě pochybností zaměstnance o správnosti daně z příjmů ze 
závislé činnosti. Stížnost k finančnímu úřadu, lhůty. 
 
Eva Sedláková 
Některé daňové výdaje zaměstnavatele z hlediska daně z příjmů. [Zač.] 
Účetnictví, 2008, č. 5, s. 25-31 
K novele zákona o daních z příjmů a změnám v ustanoveních týkajících se uplatňování daňových 
výdajů na straně zaměstnavatele. Podrobněji o výdajích na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, na 
ubytování zaměstnanců, na prohlubování a zvyšování kvalifikace, na penzijní připojištění aj. 
Problematika je ilustrována na několika příkladech. 
 
Hana Straková 
Operativní nájem. [Zač.] 
Účetnictví, 2008, č. 5, s. 32-38 
Operativní nájem - obecný pohled z hlediska občanského zákoníku a z hlediska zákona o DPH, nájem 
nemovitosti (vymezení pojmů, nájem nebytových prostor, bytů, pozemků, movité věci aj., daňové 
doklady). Příklady. 
 
Krzysztof Lasiński-Sulecki 
Polish excise legislation - the potential incompatibilities with EC law 
Polská legislativa pro spotřební daně - možný nesoulad s právem ES 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 5, p. 245-249 
V článku se rozebírají některá ustanovení polského zákona o spotřební dani z r. 2004, která se jeví 
jako nekompatibilní s právem ES. 
 
Zdeněk Morávek 
Posečkání daně a povolení splátek 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 10, s. 25-28 
K možnosti daňového subjektu - dle § 60 zákona o správě daní a poplatků - oddálit platbu daně,          
tj. požádat správce daně o povolení posečkání daně nebo o zaplacení daně ve splátkách. Problematika 
je ilustrována na příkladech, jsou uvedeny některé zajímavé judikáty a připojen vzor žádosti                
o povolení zaplacení daně ve splátkách. 
 
Dagmar Fitříková, Dagmar Procházková 
Poskytování služeb uvnitř Evropského společenství z účetního a daňového pohledu 
Účetnictví, 2008, č. 5, s. 6-13 
Objasnění obecných pravidel pro poskytování služeb uvnitř EU z pohledu DPH (včetně postupu při 
jejich zaúčtování). Vymezení základních pojmů (např. poskytování služeb, "reverse charge" princip, 
místo plnění). Ověřování DIČ příjemce nebo poskytovatele služby, poskytování služeb v rámci EU, 
přepočet cizí měny - účetní pohled, účetní doklady, přepočet cizí měny při poskytnutí a přijetí služby  
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z pohledu DPH, povinnost přiznat DPH, daňové doklady při poskytnutí a přijetí služby. Doplněno 
příklady a schématem postupu při zaúčtování poskytnutí a přijetí služby v rámci EU. - Na s. 14 je 
uveř. test k článku. 
 
Václav Benda 
Praktické postupy při stanovení sazby DPH u služeb 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 11, s. 10-15 
K často diskutovanému problému, kterým je uplatňování sazeb daně podle zákona o dani z přidané 
hodnoty při poskytování služeb. Obecná úprava sazeb daně, praktické postupy při stanovení sazby 
daně u služeb, sazby daně a závazné posouzení daně u služeb, změny připravované k 1.1.2009. 
 
Donata Riedel 
SPD bittet Gutverdiener zur Kasse 
SPD požádá příjemce vysokých výdělků o peníze 
Handelsblatt, 28.5.2008, Nr. 101, S. 3 
Nově představená daňová koncepce SPD předpokládá rozšíření "daně pro bohaté" - maximální tj. 
45procentní daň by se měla vztahovat na příjmy vyšší než 125 000 eur ročně/manželé 250 000 eur 
(současná hranice pro uvedenou sazbu je dvojnásobná). Zvýšené příjmy by měly napomoci financovat 
nízké sociální odvody v rámci "integrovaného daňového a odvodového systému sociálního Německa", 
argumentem je značně vysoké zatížení z titulu sociálních odvodů u nižších příjmů. V grafu znázorněn 
podíl daní a sociálních odvodů na HDP ve vybraných evropských zemích, USA a Japonsku. 
 
Wolfgang Kessler ... [et al.] 
Steuerliche Anreize zur Stimulierung von Forschung und Entwicklung in Deutschland : 
politische und rechtliche Rahmenbedingungen für die Einführung eines steuerlichen F&E-
Regimes in Deutschland. Teil 1 
Daňové podněty ke stimulaci výzkumu a vývoje v Německu : politické a právní rámcové 
podmínky pro zavedení daňového režimu výzkumu a vývoje v Německu. 1. díl 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 22, S. 1172-1176 
Dosavadní forma podpory výzkumu a vývoje v Německu, tj. přímá státní podpora, se jeví jako 
nedostatečná. Nezbývá proto než se inspirovat sousedními zeměmi či zeměmi OECD, které se výrazně 
orientují na doplňující - nepřímou daňovou podporu prostřednictvím podniků. Přiblížení cílů a 
rámcových podmínek podpory výzkumu a vývoje; ke sdělení Evropské komise týkajícímu se daňové 
podpory výzkumu a vývoje v podnicích resp. jejich daňového zvýhodnění (daňová opatření ke 
zvýhodnění těchto aktivit by měla být nastavena tak, aby byla slučitelná se základními svobodami a 
zásadou rovnosti). - Pozn. 
 
Zdeněk Burda 
Vytýkací řízení v daních, problémy a novinky 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 11, s. 25-32 
K použití vytýkacího řízení správcem daně. Lhůty pro zahájení a pro ukončení vytýkacího řízení, text 
výzev k odstranění pochybností o správnosti, průkaznosti či úplnosti podaného daňového přiznání jako 
častý důvod sporů, vztah vytýkacího řízení a daňové kontroly. Doplněno vybranou judikaturou a 
příklady. 
 
Whether and when to cut : Germany's tax debate 
Zda a kdy snižovat : německá diskuse o daních 
The Economist, May 24th 2008, Vol. 387, No. 8581, p. 43-44 
Ke sporům v německé vládní koalici i uvnitř samotných stran ohledně možného snižování daní. Spory 
jsou dány politickým kalendářem: blíží se volby v jednotlivých spolkových zemích a v září 2009 
proběhnou federální volby. Kancléřka Angela Merkelová a ministr financí Peer Steinbrück však chtějí 
dodržet slib a dosáhnout do r. 2011 vyrovnaného rozpočtu. 
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Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich [2007] 
Nejdůležitější daně v mezinárodním srovnání [2007] 
Monatsbericht des BMF, April 2008, Nr. 4, S. 67-83 
Příspěvek hodnotí německý daňový systém v mezinárodním srovnání s dalšími zeměmi OECD v roce 
2007. Zatímco německá daňová kvóta (22 %) představuje vcelku nízký podíl daní na HDP, zatížení 
sociálními odvody (35,7 %) je zřetelně vyšší a řadí Německo mezi průmyslově vyspělé země se 
středně vysokou odvodní kvótou. Pozitivní dopad na zvýšení atraktivnosti Německa v tomto směru 
měla opatření v rámci podnikové daňové reformy 2008. - Pozn. 
 
Pavel Kyselák 
Základní sleva u nerezidentů v roce 2008 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2008, č. 11. Rubrika: 2 - Daň z příjmů, s. 1-10 
K problematice uplatňování tzv. základní slevy na dani u zahraničních zaměstnanců-nerezidentů, kteří 
pracují v České republice (dle zákona o daních z příjmů). Uplatňování základní slevy podle reformní 
novely, opatření Ministerstva financí k odstranění tvrdosti, otázka daňového rezidentství, tzv. 
středisko životních zájmů. 
 
Danuše Nerudová 
Zdaňování korporací v Evropské unii. 4. část, Přenášení a kompenzace ztrát a návrh úpravy       
v systému společného konsolidovaného základu daně korporací 
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 5, s. 49-53 
Tato část příspěvku seznamuje s jednotlivými schématy přenosu a kompenzace ztrát, jež jsou              
v současné době aplikována členskými státy Evropské unie, a s návrhem úpravy těchto pravidel          
v rámci systému CCCTB. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 6/2008  
Živnostenský zákon - zajímavosti v novele. Úhrada faktur v jiné měně, než ve které je sjednána cena. 
Zdanění příjmů podle zákona o daních z příjmů. Osvobození podílů na zisku - výhody a nevýhody. 
Osvobození příjmů z dividend. Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů u FO - změny podmínek. 
Dlouhodobý nehmotný majetek. Výpočet daně z příjmů ze superhrubé mzdy. Otázky z praxe k dani 
z příjmů. Přeúčtování dopravy a mýtného z hlediska DPH. Otázky z praxe k DPH.  
 
 
č. 7/2008  
DPH - zdaňovací období, termíny podání přiznání a hlášení. Prohlubování a zvyšování kvalifikace  - 
daňové hledisko. Prodej drahého osobního automobilu za daňových podmínek roku 2008. Výhodnost 
a nevýhodnost spolupráce osob při jednotné sazbě daně. Účast manželky na podnikání manžela. Cenné 
papíry a daň z příjmů. Podíl na likvidačním zůstatku. Lhůty v daňovém řízení. DPH u operativního 
leasingu. Prokazování nároku na odpočet daně. DPH u internetového obchodu. Pohledávky v daňové 
evidenci. 
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 23-24/2008  
Spotřební daň. Jak se stát zločincem [domácí zásoby pohonných hmot a alkoholu z hlediska spotřební 
daně po vstupu ČR do EU]. K závaznému posouzení způsobu vytvoření ceny sjednané mezi 
spojenými osobami. 
 
č. 25-26/2008  
Ke změnám majetkových daní. Plaťte u notáře. Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění. Podmínky nároku na nemocenské u OSVČ. K některým technickým změnám 
v zákoníku práce. 
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Daňový TIP  
 
č. 13/2008  
Neuhrazené závazky v účetních a daňových souvislostech. Novela živnostenského zákona od 
1.7.2008. Nemovitosti - podléhá přijaté odstupné za uvolnění nebytových prostor DPH? Cestovní 
náhrady - pracovní cesta v rámci obce. Řešení registrace daně z příjmů v SRN. DPH při převodu 
leasingové smlouvy. Technické zhodnocení komunikace. Jak zaúčtovat penalizační fakturu? Účtování 
členského příspěvku v Česko-polské obchodní komoře. Hmotný a nehmotný majetek - jak stanovit 
cenu obvyklou při pronájmu? Musí podnikající studentka platit ZP a SP? Účtování penále. Uplatnění 
daňového zvýhodnění na dítě při střídavé péči.  
 
 
č. 14-15/2008  
Praktická aplikace změn v oblasti DPH provedených s účinností od 1.1.2008 v rámci daňové reformy. 
Můžeme z dodávek energií uplatňovat nárok na odpočet DPH? Má zaměstnanec s nařízenou exekucí a 
povinností platit alimenty nárok na zpětný doplatek srážky ze mzdy? DPH - dovoz materiálu z Číny. 
Z jaké částky se počítá sleva na zboží, které podléhá spotřební dani? DPH - zprostředkování úvěrů a 
půjček. Jak postupovat z daňového a účetního hlediska při úhradě připojení zaměstnance k internetu 
v místě bydliště? Je možné pracovníkovi s dohodou o pracovní činnosti vyplatit „prémie“? Náležitosti 
účetního dokladu.  
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 

František Melišek 
Faktory ekonomického rastu 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 1, s. 35-48 
Příspěvek rozebírá faktory ekonomického růstu. Definuje rozhodující faktory ekonomického růstu, a 
to jak z pohledu klasické teorie, tak z pohledu novějších teorií (neoklasické aj.) a sleduje vliv těchto 
faktorů na tempo ekonomického růstu na Slovensku, jeho efektivnost a kvalitu. Podrobněji rozebírá 
též faktory jako technický a technologický pokrok, inovace, úroveň vzdělanosti. Pozornost věnuje též 
působení a kvalitě institucionálních faktorů (kvalitě veřejné správy, úrovni daňového zatížení, indexu 
ekonomické svobody, indexu vnímání korupce aj.). - Pozn. 
 
Ladislav Unčovský 
Predstavitelia ekonomického myslenia na Slovensku v rokoch 1848-1918 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 1, s. 88-100 
Příspěvek seznamuje s vývojem ekonomického myšlení na Slovensku od doby slovenského národního 
obrození v 19. století až do roku 1918. Představuje významné osobnosti a jejich díla; velkou pozornost 
věnuje národohospodáři a politikovi Milanu Hodžovi. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 

Anton Dudlák 
10. výročie vzniku Európskej centrálnej banky 
Biatec, máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 23-25 
Vznik ECB a eurozóny, vytvoření operačního rámce měnové politiky, zavedení eura do hotovostního 
oběhu (bankovky, mince), platební a zúčtovací systémy, měnová politika ECB, výzvy do budoucnosti. 
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Jana Mravcová 
Ako sa bezbolestne dostať k eurám 
Trend, 2008, č. 22, s. 81-82 
Vstup SR do eurozóny, k problematice předzásobení obchodníků v SR hotovostním eurem, pravidla 
skladování nové měny. 16denní duální oběh SK a EUR. 
 
Patricia Vollhard, Sarah Wilkens 
Änderungen im Investmentrecht 
Změny v právu investičních fondů 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 22, S. 1195-1199 
Rekapitulace nových úprav a dopadů německého pozměňovacího zákona o investičních fondech na 
činnost tuzemských/zahraničních kapitálových a investičních společností. Cílem zákona je deregulace 
a snížení byrokracie, zpřístupnění inovativních investičních produktů, uchování ochrany investora na 
vysoké úrovni a také modernizace otevřených fondů nemovitostí. Změněné rámcové podmínky 
(změna statutu investiční kapitálové společnosti, roční a situační zpráva, audit ročních závěrek), 
změny u investičních akciových společností s variabilním kapitálem (zvýšení odpovědnosti dozorčí 
rady, pololetní hlášení, zavedení dvou kategorií akcií). Nové typy fondů; změny u zvláštních fondů. - 
Pozn. 
 
Mejra Festić, Jani Bekö 
The banking sector and macroeconomic performance in Central European economies 
Bankovní sektor a makroekonomická výkonnost v zemích střední Evropy 
Finance a úvěr, 2008, Vol. 58, No. 3-4, p. 131-151 
Příspěvek analyzuje makroekonomické faktory ovlivňující vývoj a objem nesplácených úvěrů              
v rozvíjejících se ekonomikách střední Evropy (Maďarsku, Polsku, České republice, Slovensku a 
Slovinsku) v letech 1995-2007. Po přehledu odborné literatury věnující se tomuto tématu a výkladu 
metodologie následuje empirická analýza dynamiky nesplácených úvěrů, přehled vývoje bankovního 
sektoru ve sledovaných zemích a hodnocení zjištěných výsledků. - Pozn. 
 
Gillian Tett 
Battered banks face regulators' harder line on trading books 
Otřesené banky čelí tvrdšímu přístupu regulátorů k obchodním knihám 
Financial Times, 3.6.2008, No. 36708, p. 11 
Finanční regulátoři znovu otvírají diskusi o nových pravidlech pro obchodní knihy investičních bank, 
což by mohlo negativně ovlivnit dosud lukrativní oblast podnikání bank. Jednalo by se o zavedení 
podobných pravidel pro přiměřenost kapitálu, jaká jsou stanovena pro úvěrování Basilejskou dohodou 
II. Pro banky by pak bylo mnohem nákladnější vytvářet strukturované produkty typu CDO a jiné. 
 
The battle of the bourses : stock exchanges 
Bitva burz : trhy cenných papírů 
The Economist, May 31st 2008, Vol. 387, No. 8582, p. 83-85 
Několik posledních let představovalo pro světové burzy zlatou éru: ceny jejich vlastních akcií rostly na 
vlně fúzí a zvyšovaly se i objemy obchodů. Nyní je však ohrožuje soutěž ze strany elektronických trhů 
a také dvou forem soukromých trhů využívaných k obchodování velkými bloky akcií mimo burzy 
("crossing networks" a "dark pools"). 
 
Martin Wolf 
Britain is better off outside the euro 
Británie je na tom líp, když je mimo euro 
Financial Times, 30.5.2008, No. 36705, p. 9 
Autor varuje před vstupem Británie do EMU. Mimo eurozónu si země zachová bezpečnostní záklopku 
v podobě pružného kurzu, přičemž nic netratí na hospodářské výkonnosti. Ani Londýn nepřišel o své 
postavení finančního centra. - Problematikou se zabývá i článek ve FT ze dne 3.6.2008 na s. 13 pod 
názvem There is no excuse for Britain not to join the euro. 
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Joseph E. Stiglitz 
Cílování inflace selhává : světová ekonomika 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 21, s. 62 
Známý ekonom ve stručném příspěvku vypočítává důvody, proč by měly rozvojové i vyspělé země 
upustit od cílování inflace. - Převzato z Project Syndicate 2008. 
 
Jan Frait, Kateřina Šmídková 
Česko krizi zatím odolává : vývoj ekonomiky 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 24, s. 48-50 
Příspěvek vychází ze závěrů Zprávy o finanční stabilitě 2007, kterou v červnu t.r. zveřejnila centrální 
banka. Vývoj české ekonomiky v roce 2007 je hodnocen jako úspěšný, zároveň se však poukazuje na 
některá rizika, zejména v oblastech zadlužování domácností, trhu nemovitostí a úvěrování developerů. 
 
Karel Machala 
Deset let cílování inflace v ČR 
Bankovnictví, 2008, roč. 16, č. 5, s. 18 
Stručně o historii a podstatě cílování inflace ve světě. Cílování inflace v České republice (podrobněji    
o načasování tohoto kroku a o výrazných podstřeleních inflačního cíle). 
 
Václav Klaus 
Deset let eura: důvod k oslavě? 
Hospodářské noviny, 4.6.2008, roč. 52, č. 108, s. 11 
Komentář prezidenta republiky ke vzniku Evropské centrální banky a eurozóny. Autor připouští, že se 
ECB své role zhostila dobře (chválí např. strategii měnové politiky), a že se euro stalo v mezinárodním 
měřítku uznávanou měnou. V dalším textu pak ale označuje uplynulé období za roky nenaplněných 
nadějí, pozastavuje se nad neuspokojivým hospodářským růstem a nad velkými rozdíly v mírách 
inflace v zemích EU. Domnívá se, že skutečná prověrka společnou měnu teprve čeká, a doporučuje, 
aby Česká republika přistupovala k zavedení eura spíše zdrženlivě. - Reakci na tento přísp. viz 
Hospodářské noviny, 5.6.2008, s. 10. 
 
Developments in the EU arrangements for financial stability 
Opatření k posílení finanční stability v EU 
Monthly bulletin [European Central Bank], 2008, No. 4, p. 75-87 
Přehled hlavních iniciativ na úrovni EU zaměřených na posílení opatření v oblasti finanční stability 
(Lamfalussyho rámec, strategická cestovní mapa, společné principy EU pro řízení finančních krizí aj.). 
- Vysvětl. 
 
Martin Wolf 
Emu's second 10 years may be tougher than its first 
Druhých 10 let EMU může být těžších než těch prvních 
Financial Times, 28.5.2008, No. 36703, p. 9 
V článku jsou vyjmenovány úspěchy EMU a konstatuje se, že eurozóna je úspěšná jako měnová unie, 
ale méně již jako hospodářská unie. Přinejmenším její vytvoření nevedlo k nárůstu dynamičnosti, ve 
který doufali navrhovatelé. 
 
Harold James 
The euro's success could also be its downfall 
Úspěch eura by mohl přivodit jeho pád 
Financial Times, 19.5.2008, No. 36695, p. 11 
Článek se zaměřuje na otázku, zda by euro mohlo nahradit dolar v jeho postavení klíčové světové 
měny. Připomíná historický vývoj od libry přes dolar až k euru, které však nyní vykazuje všechny 
známky přepětí způsobené jeho novým postavením. Jsou rozebírány vnitřní tlaky v rámci eurozóny      
i vnější geopolitické zájmy. 
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Václav Klaus 
Europe's big test: why the euro will not help 
Velká zkouška Evropy: proč euro nepomůže 
Financial Times, 12.6.2008, No. 36716, p. 9 
Kritické stanovisko k přínosu zavedení eura pro jednotlivé členské země měnové unie; neschopnost 
bruselských byrokratů reagovat na měnící se podmínky; rozdílné reakce členských zemí na apreciaci 
eura vůči dolaru, rostoucí náklady na energie, potraviny a suroviny a na soutěž ze strany asijských 
zemí; tlaky, kterým bude vystavena ECB. 
 
Martin Kohout 
European Central Bank (ECB) - koordinátor měnové politiky v eurozóně 
Právo : časopis pro právní teorii a praxi, 2008, č. 2, s. 61-69 
Stručně ke vzniku Evropské centrální banky, dále o sídle banky (zmíněn judikát C-220/03 ECB vs. 
SRN), o právním postavení ECB, o hlavní úkolech (a nástrojích k jejich plnění), o vnitřní organizaci 
banky a podrobně o nezávislosti ECB. - Pozn. 
 
Laurent Quignon 
Financial crisis: banks in the midstream 
Finanční krize: banky v centru pozornosti 
Conjoncture, May 2008, No. 5, p. 3-16 
Příspěvek analyzuje dopad aktuální krize suprime hypoték na světový bankovní systém. Ukazuje 
možné řešení ztrát, které banky v důsledku krize utrpěly, a odhaduje pravděpodobnou změnu strategie 
bank v budoucnosti. - Pozn. 
 
Haggling on the Hill : America's mortgage giants 
Dohadování v Kapitolu : američtí hypoteční giganti 
The Economist, May 24th 2008, Vol. 387, No. 8581, p. 89 
K návrhu zákona na reformu regulování činnosti dvou velkých společností poskytujících finance na 
bydlení v USA, Fannie Mae a Freddie Mac. - Problematikou se zabývají i Financial Times ze dne 
4.6.2008 na s. 13 v článku Saviours of the suburbs. 
 
Jackie Johnson 
Is the global financial system AML/CFT prepared? 
Je globální finanční systém připraven z hlediska AML/CFT? 
Journal of financial crime, 2008, Vol. 15, No. 1, p. 7-21 
V reakci na teroristické útoky v září 2001 se organizace, které původně vznikaly s cílem bojovat          
s praním špinavých peněz (AML), začaly zaměřovat i na otázky boje s financováním terorismu (CFT). 
První byla Financial Action Task Force (FATF) jako mezinárodní organizace, po ní začala vznikat 
řada regionálních útvarů. Cílem článku je vyhodnotit, do jaké míry je globální finanční systém 
připraven z hlediska AML/CFT. Upozorňuje na nedostatečné plnění globálních standardů a velké 
mezery v regulatorních, finančních a právních systémech v jednotlivých zemích, členech i nečlenech 
FATF. - Vysvětl. 
 
Robert Mundell; Malte Fischer 
Kühne Visionen 
Smělé vize 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 22, S. 46 
V souvislosti s připravovaným přijetím SR do eurozóny je připomenuta "Teorie optimálního 
měnového prostoru" Roberta Mundella, podle jehož teze je rostoucí europrostor pouze jednou z etap 
globální měnové integrace (dalším krokem by měla být měnová unie mezi EU a USA), protože většina 
ze 175 světových měn je nevalné kvality a tudíž zdrojem nestability. 
 
Jana Vavřinková 
Lacnejšie pôžičky. Naoko 
Trend, 2008, č. 22, s. 85 
Avizo zavedení úrokových stropů u spotřebních úvěrů v SR. 
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Tomáš Sedláček, Lucie Hrivňáková, Pavel Kropáček 
Navýšení objemu emise sběrného dluhopisu 
Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 5, s. 38-46 
Definice sběrného dluhopisu, právní východiska pro navýšení objemu emise, možnost úpisu v rámci 
dodatečné emisní lhůty, vydání sběrného dluhopisu, změna nebo výměna (?) sběrného dluhopisu při 
navyšování objemu emise, právní povaha dodatečně vydaných podílů na sběrném dluhopisu, přijímání 
navýšení objemu emise k obchodování na burze. - Pozn. 
 
An old enemy rears its head : inflation in emerging economies 
Starý nepřítel vystrkuje hlavu : inflace v rozvíjejících se ekonomikách 
The Economist, May 24th 2008, Vol. 387, No. 8581, p. 83-85 
V loňském roce dosáhla inflace v nově se rozvíjejících ekonomikách nejvyšší úrovně za devět let. 
Navíc existuje alarmující množství podobností mezi rozvíjejícími se ekonomikami dnes a vyspělými 
ekonomikami na počátku 70. let, které tehdy vykazovaly vysokou inflaci. V článku se rozebírají 
příčiny současného inflačního vývoje a možná řešení. - K problematice viz i článek na s. 17 pod 
názvem Inflation's back. 
 
Júlia Ďurčová 
Režim inflačného cielenia a konvergenčná stratégia 
Biatec, máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 26-29 
Mechanismus inflačního cílení, stanovení inflačního cíle, krátkodobá úroková míra centrální banky, 
jádrová inflace, stanovení prognóz, koordinace politik vlády a centrální banky, inflační cílení a ERM 
II, změny úrokových sazeb a inflace. (Příspěvek vychází především ze zkušeností SR.) 
 
Tomáš Plhoň 
RM-Systém slavil narozeniny : kapitálový trh 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 22, s. 77 
Stručný příspěvek připomíná 15leté fungování RM-Systému (mimoburzovního trhu). Uvádí některé 
údaje o výsledcích obchodování, o přijetí zcela nových akcií a také o důležitém kroku, který RM-
Systém čeká - o přeměně na burzu. 
 
Frank M. Drost 
Sanio rügt Risikosysteme 
Sanio kárá rizikové systémy 
Handelsblatt, 16./17./18.5.2008, Nr. 94, S. 28 
Nové předpisy pro vlastní kapitál (Basel II) sice platí teprve od počátku roku 2008, přesto šéf BaFin 
(Spolkový úřad dozoru nad finančními službami) už navrhuje další zpřísnění pravidel především         
v oblasti transakcí ABS - tedy cenných papírů zajištěných pohledávkami. Stručně k pozici, složení, 
úkolům a rozpočtu BaFin. 
 
Lawrence Summers 
Six principles for a new regulatory order 
Šest zásad pro nový regulatorní řád 
Financial Times, 2.6.2008, No. 36707, p. 11 
V rámci diskuse o potřebě nového regulatorního řádu pro finanční trhy autor uvádí šest zásad, které 
jsou pro něj prioritou při změnách v regulaci. Např. upozorňuje na to, že samoregulace znamená do 
značné míry deregulaci a že pozornost regulátorů by se místo postupů jednotlivých institucí měla 
zaměřit na zdraví finančního systému. 
 
Stephen Roach 
Stagflation, the latest Asian export 
Stagflace, nejnovější asijský vývoz 
Financial Times, 13.6.2008, No. 36717, p. 9 
Vzhledem k rostoucím obavám ze stagflace ve stylu 70. let srovnává autor situaci v době před 35 lety 
a nyní a upozorňuje na rozdíly. V současnosti je největší hrozbou inflace přicházející z rozvojových 
zemí, zejména Asie, kde se cenové tlaky vymykají kontrole. 
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Status Cuomo : credit-rating agencies 
Stav v Cuomově době : ratingové agentury 
The Economist, June 7th 2008, Vol. 387, No. 8583, p. 77-78 
Na ratingové agentury zatím příliš nedopadla tíha regulace, i když je jejich podíl na finanční krizi 
rovněž prošetřován. Titulek článku odkazuje na jméno newyorského generálního prokurátora Andrewa 
Cuoma, který šetří úlohu agentur v hypoteční krizi a je blízko uzavření dohody o pravidlech postupu. 
Dohoda doplní revidovaný kodex chování sestavený Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry 
(IOSCO). 
 
Ralph Atkins 
Ten years on, a seasoned ECB takes pride in its predictability 
Ostřílená ECB je po deseti letech existence pyšná na svou předvídavost 
Financial Times, 26.5.2008, No. 36701, p. 6 
V souvislosti s desetiletým výročím vzniku Evropské centrální banky se rozebírá její dosavadní 
činnost. Připomíná se počáteční skepticismus a nedůvěra v malou instituci začínající od nuly. Někteří 
komentátoři sice označují její určování úrokových sazeb za neprůhledné, ale bance se podařilo udržet 
inflaci pod kontrolou a dokázala jednat rozhodně, když to bylo třeba. - Desetiletému jubileu ECB jsou 
věnovány i články v The Economist ze dne 7.6.2008, č. 8583, na s. 16 a 18 (Ten years on, beware a 
porcine plot), na s. 71-73 (A decade in the sun: the ECB at ten) a vložený text na s. 73 (Faces at the 
window: enlarging the euro). 
 
Céline Choulet 
The thwarted appetite of Swiss banks 
Pokažený apetit švýcarských bank 
Conjoncture, April 2008, No. 4, p. 3-17 
Příspěvek dokumentuje aktuální dopady krize subprime hypoték v USA na výnosy velkých 
švýcarských bankovních skupin (UBS, Credit Suisse). Ukazuje, že koncentrace investic do cenných 
papírů navázaných na relativně úzký segment a nedostatečná diverzifikace aktivit výrazně omezily 
možnosti bank zvládnout finanční turbulence podnícené krizí rizikových hypoték. - Pozn. 
 
Zdeněk Tůma ... [et al.] 
TOP finance : [ročenka] přehled finančního a kapitálového trhu v ČR 2007 
TOP finance : the Czech financial and capital market yearbook [2007] 
Bankovnictví, 2008, roč. 16, č. 5, příl. (56 s.) 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 21, příl. (56 s.) 
Přehled stavu a vývoje finančního sektoru v ČR. Významní odborníci se podrobněji věnují především 
situaci v bankovnictví, pojišťovnictví a na finančním trhu. Doplněno různými seznamy, např. bank a 
pojišťoven působících v ČR, členů a stálých partnerů Asociace pro kapitálový trh, členů České 
leasingové a finanční asociace apod. - Všechny příspěvky jsou uvedeny v české i anglické verzi. 
 
Krishna Guha 
Troubled by bubbles : central bankers re-examine the hands-off approach 
Trápení s bublinami : centrální bankéři přehodnocují svůj postoj zásadního nevměšování 
Financial Times, 16.5.2008, No. 36693, p. 7 
Ještě v r. 2002 tvrdil tehdejší předseda Fed Alan Greenspan, že centrální banky mají málo pravomocí, 
aby dokázaly zabránit zvětšování a prasknutí bublin cen aktiv. Nyní se ekonomové přiklánějí k názoru, 
že vzhledem k vývoji posledních osmi měsíců by bylo bláhové nepřehodnotit Greenspanovu doktrínu. 
Problémem je, že bubliny cen aktiv se dají těžko identifikovat a také že se měnovou politikou dají 
sotva ovlivnit. 
 
Eva Zamrazilová 
Tři podmínky pro plynulé přijetí eura 
Hospodářské noviny, 11.6.2008, roč. 52, č. 113, s. 11 
Členka bankovní rady ČNB se v tomto příspěvku zabývá problematikou přistupování k eurozóně. Na 
příkladu Slovinské republiky upozorňuje na rizika orientace hospodářské politiky na krátkodobé 
splnění maastrichtských kritérií. Analyzuje překvapivý vzestup cen a růst inflace ve Slovinsku po 
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přijetí eura a upozorňuje, že odhadnout další vývoj ve slovinské ekonomice není snadné. Dále uvádí tři 
podmínky, které by ekonomika - před vstupem do eurozóny - měla současně a spontánně plnit. 
 
Michal Doliak, Branislav Karmažín 
Udržateľnosť inflácie 
Biatec, máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 2-5 
Ke vstupu Slovenska do eurozóny a k otázce, zda je splnění inflačního kritéria dlouhodobě udržitelné. 
Podrobněji o cenovém vývoji na Slovensku v posledních deseti letech, o měnové politice NBS a          
o faktorech, které jsou pro udržitelnost míry inflace důležité. 
 
Ladislav Balko 
Úloha práva v slovenskej euromenovej sukcesii 
Právník, 2008, roč. 147, č. 6, s. 617-651 
V úvodu k historii měnové sukcese na území Slovenska, k problematice měnové suverenity a              
k podstatě financí a měny. Dále o vývoji evropské měnové integrace, o právním a institucionálním 
základu Evropské měnové unie a o právní úpravě jednotné evropské měny. V dalším textu podrobně    
o Evropské centrální bance (orgány, hlavní úkoly, nezávislost, povinnosti, nástroje aj.), o spolupráci 
Národní banky Slovenska a ECB, o závazcích SR a kritériích pro vstup do eurozóny a o legislativním 
zabezpečení přechodu na euro v SR. 
 
Zehn Jahre geldpolitische Zusammenarbeit im Eurosystem 
Ten years of monetary policy cooperation in the Eurosystem 
Deset let spolupráce v měnové politice eurozóny 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, April 2008, Jg. 60, Nr. 4, S. 15-29 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, April 2008, Vol. 60, No. 4, p. 15-28 
Příspěvek vysvětluje, jak centrální banky eurozóny spolupracují při přípravě rozhodnutí měnové 
politiky a jejich realizaci. Představuje hlavní vývojové trendy a zkušenosti v tomto směru a dokládá 
úspěšnost spolupráce na praktických výsledcích, zejména pokud jde o udržení nízké míry inflace         
v uplynulém desetiletí. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 

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

Valérie Perracino 
Argentina: the impossible growth inflation trade-off 
Argentina: nemožnost vyrovnání inflace růstem 
Conjoncture, May 2008, No. 5, p. 17-33 
Příspěvek rozebírá hospodářskou a finanční politiku vlády a dokládá, že přes současný příznivý trend 
ekonomického růstu v Argentině (již pátým rokem nad 8,5 % ) je jeho střednědobá, příp. dlouhodobá 
udržitelnost nepravděpodobná. Zejména oblast cen zemědělských komodit představuje riziko 
inflačních tlaků. Obavy zvyšuje i malá důvěryhodnost oficiálních statistik a aktuální hospodářské 
zásahy vlády. - Pozn. 
 
Martin Jaroš 
Autorská dvojica Fico - Mikloš 
Trend, 2008, č. 20, s. 14-15 
Problematika cen pohonných hmot v SR v kontextu diskutovaných úprav spotřební daně. V grafu 
struktura ceny benzinu a porovnání spotřební daně u benzinu/nafty v EU a v SR. 
 
Building BRICs of growth 
Cihly r ůstu pro země BRIC 
The Economist, June 7th 2008, Vol. 387, No. 8583, p. 80 
K největší investiční konjunktuře v historii, která probíhá v zemích skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, 
Indie, Čína). Článek přináší řadu čísel o výdajích na infrastrukturu, které pomohou udržet vysoký růst 
v těchto zemích. 
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Andreas Hoffbauer 
China kassiert deutlich mehr für Sprit 
Za benzin vybírá Čína více 
Handelsblatt, 23.6.2008, Nr. 119, S. 7 
Čínská vláda sice pod tlakem mezinárodní kritiky zvýšila ceny PHM, přesto však v tomto sektoru 
nadále setrvává ve své dotační politice (v mezinárodním porovnání je průměrná cena benzinu v Číně    
o cca 1/3 levnější). Zvýšení státem fixovaných cen provází příslib vlády kompenzovat zemědělcům, 
rybářům a taxikářům zvýšené výdaje - ti především jsou vyššími cenami ohroženi. V tabulce přehled 
cen benzinu ve vybraných asijských městech. 
 
Double, double, oil and trouble : energy 
Dvojnásobné ceny, ropa a problémy : energetika 
The Economist, May 31st 2008, Vol. 387, No. 8582, p. 79-81 
V analýze situace na trhu s ropou se hovoří o údajných spekulacích a reakcích politiků. Rostoucí ceny 
však již začínají omezovat poptávku a zvyšovat nabídku - přesně podle učebnice. - Viz i článek na     
s. 15 pod názvem Recoil a na s. 81 pod názvem Crude measures: fuel subsidies. 
 
Nadežda Machútová 
Duálne zobrazovanie cien pri prechode na euro a ochrana spotrebiteľov 
Biatec, máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 17-19 
K problematice plynulého přechodu slovenské měny na euro, zejména pak k ochraně zájmů 
spotřebitelů (duální zobrazování cen, přepočty podle konverzního kurzu, konverzní tabulka a 
zobrazení ceny, kontroly prováděné Slovenskou obchodní inspekcí apod.). 
 
David Martinčík 
Ekonomický 18-úhelník pro porovnání regionálního vývoje, návrh a ukázka aplikace 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 1, s. 130-144 
V souvislosti s výzkumem rozdílů v ekonomické úrovni regionů autor představuje metodu umožňující 
analýzu široce definované ekonomické úrovně kraje. Pomocí této metody ekonomických n-úhelníků 
provádí zhodnocení vývoje ekonomické úrovně Plzeňského kraje v roce 1995 a v letech 2000-2005. 
Dále porovnává vývoj tohoto kraje s vývojem celé republiky, příp. republiky bez hl. města Prahy. - 
Pozn. 
 
Sven Afhüppe 
Kabinett entscheidet gemeinsam über Einstieg von ausländischen Staatsfonds 
O vstupu zahraničních státních fondů bude rozhodovat celá vláda 
Handelsblatt, 2.6.2008, Nr. 104, S. 4 
Ke kompetencím a organizaci kontroly zahraničních investic v Německu, která je motivována 
obavami z rostoucího vlivu zahraničních státních fondů (ovládají majetek ve výši cca 3 000 mld. 
USD). Výprodeji klíčových domácích odvětví má zabránit kontrola všech zahraničních podílů 
přesahujících 25 procent v jednom podniku, v případě ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku může 
vláda investiční plány zakázat nebo jejich realizaci povolit pouze s podmíněným plněním. 
 
Cornelia Schmergal, Christian Ramthun 
Kein Wohlstand für alle. [1.] 
Blahobyt ne pro všechny 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 24, S. 24-33 
60 let německé sociální tržní ekonomiky; stěžejní data v historii státu blahobytu. Hospodářský zázrak 
L. Erharda. 
 
Marcel Novák 
Komparácia ekonomických cyklov vybraných tranzitívnych ekonomík 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 1, s. 80-87 
Příspěvek zjišťuje růstové a cyklické aspekty vývoje hlavních makroekonomických ukazatelů 
Slovenska a dalších transformačních ekonomik střední Evropy v letech 1994-2006. Cílem je 
porovnání ekonomických cyklů těchto zemí a hodnocení jejich konvergence k zemím EU. 
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Klaus Stratmann 
Maut soll Straßen finanzieren 
Mýtné má financovat silnice 
Handelsblatt, 16./17./18.5.2008, Nr. 94, S. 6 
K návrhu německých odborníků v oblasti dopravy na změnu v systému financování dopravní 
infrastruktury: minimálně příjmy z titulu mýtného, které překročily původní rozpočtový odhad, by 
neměly být směrovány na ministerstvo financí - ale přímo na VIFG (Společnost pro financování 
dopravní infrastruktury, je majetkem státu), což by mohlo zmírnit trvalé podfinancování dálkových 
komunikací využívaných kamionovou dopravou. Současný systém přerozdělování příjmů z mýtného 
mezi silniční, železniční a vodní komunikace. 
 
Miroslav Singer 
Naše tempo je stále naprosto krásné 
Hospodářské noviny, 13.-15.6.2008, roč. 52, č. 115, s. 10 
Rozhovor s viceguvernérem ČNB o zpomalení růstu české ekonomiky, o zavedení eura na Slovensku 
a o rozhodnutích bankovního dohledu z 90. let. 
 
Michael Kincl 
Navracení veřejné podpory : k novému přístupu Evropské komise 
Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 5, s. 33-37 
K novému předpisu č. 2007/C 272/05, nazvanému "Cesta k účinnému provádění rozhodnutí Komise, 
jimiž se členským státům nařizuje zajistit navrácení protiprávní a neslučitelné podpory", který - ve 
formě oznámení - přijala Evropská komise. Tento předpis shrnuje dosavadní praxi EK při realizaci 
negativních rozhodnutí a zaměřuje se rovněž na změny, které v této oblasti hodlá uskutečňovat. 
Podrobněji např. k povinnosti notifikace, k limitům a lhůtám pro navracení veřejné podpory a              
k důsledkům nesplnění rozhodnutí Evropské komise. - Pozn. 
 
Marcela Alföldi Šperkerová, Milena Geussová, Jakub Křešnička 
Pomaleji, ale stále solidně : ekonomika 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 21, s. 46-52 
K současnému vývoji české ekonomiky. Obsáhlý materiál si všímá zpomalení růstu HDP, poklesu 
spotřeby domácností, poklesu průmyslové výroby, výrazně nižšího exportu apod., zároveň i stoupající 
ceny ropy a jejích dopadů. Zvláštní pozornost je věnována situaci v automobilovém průmyslu,            
v energetice a v bankovním sektoru. Ze závěrů analytiků vyplývá, že se ČR vrátila k normálu, 
předchozí vysoký ekonomický růst nebyl přirozený. Doplněno přehledem o postavení firem 
obchodovaných na pražské burze. 
 
Preis- und Mengenwirkungen der Mehrwertsteueranhebung zum 1. Januar 2007 
Price and volume effects of VAT increase on 1 January 2007 
Cenové a množstevní dopady zvýšení daně z přidané hodnoty k 1. lednu 2007 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, April 2008, Jg. 60, Nr. 4, S. 31-49 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, April 2008, Vol. 60, No. 4, p. 29-46 
Příspěvek analyzuje cenové dopady zvýšení sazby DPH v Německu k 1.1.2007 (z šestnácti na 
devatenáct procent). Podrobný rozbor vývoje cen v lednu 2007 a v dalších měsících roku je doplněn 
výkladem použité statistické metodiky (intervenční analýzy). - Pozn. - Příspěvek je dostupný               
v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Hubert Vorholt, Jens Dechent 
Preisentwicklungen in der Bauwirtschaft 2007 
Vývoj cen ve stavebnictví v roce 2007 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 4, S. 332-338 
Příspěvek představuje vývoj stavebnictví v Německu v roce 2007 se zaměřením na cenový vývoj         
v tomto odvětví. Sleduje přitom jak novou výstavbu, tak údržbu bytových domů. V závěru se stručně 
zabývá též nebytovou výstavbou a inženýrskými stavbami. - Pozn. 
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Price stability and growth 
Cenová stabilita a růst 
Monthly bulletin [European Central Bank], 2008, No. 5, p. 75-87 
V článku se pojednává o důvodech systematicky škodlivého vlivu inflace na hospodářskou aktivitu. 
Jsou vyhodnoceny některé empirické důkazy týkající se vztahu mezi inflací a růstem produkce a je 
analyzován kladný vliv, který má udržení cenové stability na dlouhodobý produktivní potenciál 
ekonomiky. - Pozn. 
 
V.A. Cvetkov 
Problemy razvitija rossijskoj ekonomiki 
Problémy rozvoje ruské ekonomiky 
EKO, 2008, No. 4, s. 30-50 
K hospodářskému vývoji Ruska v r. 2007. Údaje o tempu růstu hlavních ekonomických ukazatelů, 
průmysl jako motor hospodářského rozvoje, těžba surovin, varovné tendence ve vývozu, rychle 
rostoucí dovoz, zahraniční investice, zadluženost podniků. - Pozn. 
 
Libor Žídek 
Prohloubení ekonomických reforem: podmínka růstu indického hospodářství 
Mezinárodní politika, 2008, roč. 32, č. 5, s. 20-22 
Autor analyzuje současnou situaci indické ekonomiky a pátrá po příčinách tohoto stavu. Základní 
charakteristika země, úspěch liberalizačních reforem, limity ekonomického růstu a prognóza dalšího 
vývoje. 
 
Klaus Stratmann 
Regulierer nimmt Gasnetze ins Visier 
Regulátor si bere na mušku sítě zemního plynu 
Handelsblatt, 20.5.2008, Nr. 96, S. 3 
K problematice regulací výnosů provozovatelů distribučních sítí zemního plynu (a elektřiny)               
v Německu, argumentem pro navrhované snížení rendity o 15 procent je výsledek porovnání výnosů    
v EU a v USA. Složení ceny plynu a elektřiny. 
 
by Simon Pirani 
The rise of the Ukrainian consumer : Ukraine Report 2008 
Nástup ukrajinského spotřebitele : zpráva o Ukrajině za r. 2008 
Institutional investor : international edition - Europe, May 2008, Vol. XXXIII, No. 4, centr. sect.,        
p. 63-64, 66, 68 
Zpráva o hospodářské situaci na Ukrajině se zaměřuje na vývoj inflace a cen dováženého plynu a sílu 
domácí poptávky. - Viz i článek na s. 86-90 pod názvem Banking on Kiev. 
 
Jiří Brož, Richard Otevřel 
Rozdíly mezi veřejnou zakázkou a koncesním řízením 
Moderní obec, 2008, roč. 14, č. 6, s. 49 
Doporučení pro obce k posuzování projektů spolupráce se soukromým sektorem, odlišení projektů 
PPP s charakterem veřejné zakázky či koncese. Charakteristický rys koncese, k výkladovému sdělení 
Evropské komise (2000/C 121/02). Standardní koncese, významná koncesní smlouva. 
 
Short-term forecasts of economic activity in the euro area 
Krátkodobé prognózy ekonomické aktivity v eurozóně 
Monthly bulletin [European Central Bank], 2008, No. 4, p. 69-74 
Vzhledem ke zpožděním ve zveřejňování statistických informací o hospodářském vývoji jsou častěji 
vydávané ekonomické ukazatele důležitým zdrojem informací pro sledování hospodářské činnosti.      
V článku se popisují některé nástroje, které jsou k dispozici ke krátkodobým prognózám růstu HDP     
v eurozóně. 
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Leslie Crawford ... [et al.] 
Spain 
Španělsko 
Financial Times, 11.6.2008, No. 36715, sep. sect. (5 s.) 
Hospodářsko-politický přehled se zaměřuje na otázky investičních trendů, konce bubliny nemovitostí, 
energetiky aj. 
 
Ján Pavel, Emília Sičáková-Beblavá 
Transparentnosť trhu verejného obstarávania v Českej republike a v Slovenskej republike 
Ekonomický časopis, 2008, roč. 56, č. 2, s. 168-181 
Klíčové pojmy v souvislosti s veřejnými zakázkami. Trh veřejných zakázek v ČR a v SR v letech 
2001-2006, vývoj legislativní úpravy, indikátory transparentnosti a otevřenosti trhu veřejných 
zakázek. 
 
Štefan Schlosser 
Tvorba přidané hodnoty a výdaje na HDP v roce 2007 
Statistika, 2008, roč. 45, č. 2, s. 141-148 
Hodnotová a věcná změna struktury HDP v roce 2007, vliv zhodnocení české národní práce na vývoj 
hrubého domácího důchodu (HDD), zvyšování podílu vnější poptávky a nabídky, snížení podílu HDP 
na disponibilních zdrojích a další údaje. 
 
Ralph Atkins 
Unbalanced engine : Germany's economy is firing on all cylinders - for now 
Nevyvážený motor : německá ekonomika zatím jede na plný plyn 
Financial Times, 21.5.2008, No. 36697, p. 10 
Dobrá hospodářská situace v Německu a co k ní přispělo. Údaje o HDP, vývozu, obchodní bilanci, 
strojírenství, stavebnictví, nezaměstnanosti, spotřebě domácností. 
 
Slavoj Czesaný 
Výkyv, nebo obrat? : ekonomika 
Euro, 2008, č. 25, s. 86-87 
Autor upozorňuje na hlavní trendy vývoje české ekonomiky v roce 2007. Hospodářský růst se 
navzdory horším vnějším podmínkám zrychlil (+ 6,5 %), hlavním zdrojem růstu byla produktivita 
práce a kapitálu. Rovněž spotřeba domácností zrychlila z 5,4 % v roce 2006 na 5,7 % v roce 2007. 
Pokrok byl zaznamenán i v investiční aktivitě, silný zůstává také průmysl. Některé signály však 
naznačují možné budoucí zhoršení hospodářského růstu. 
 
Marek Árendáš ... [et al.] 
Vývoj svetovej ekonomiky v roku 2007 
Biatec, máj 2008, roč. 16, č. 5, s. 6-14 
Obsáhlý příspěvek se věnuje nejprve globálním trendům vývoje světové ekonomiky, pak se zaměřuje 
na hospodářský vývoj v USA, v eurozóně a v dalších evropských zemích. Zvlášť mapuje situaci          
v zemích V4 (ČR, Maďarsko, Polsko). 
 
Johannes Zöttl 
Weißbuch der Europäischen Kommission zu Schadensersatz in Kartellfällen 
Bílá kniha Evropské komise k náhradě škody v případech porušení zákazu kartelu 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 22, S. 1200-1202 
K "Bílé knize o náhradě škody pro spotřebitele a podniky, které jsou obětí porušení soutěže"; 
prezentace stanovisek a návrhů Evropské komise k možnostem, jak zlepšit prosazování požadavků na 
náhradu škod vůči porušovatelům zákazu kartelů. Kolektivní právní ochrana, ke dvěma komponentům 
collective redress, zlepšení přístupu k důkaznímu materiálu, důkaz viny, propočet škody - passing-on 
defense, privilegium korunního svědka, žaloba follow-on. - Pozn. 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                      Informace Odborné knihovny MF  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 22

Lea Krčmáriková, Jana Mravcová 
Za cenovky do basy 
Trend, 2008, č. 20, s. 18 
Ochrana spotřebitele před neodůvodněným zvýšením cen při přechodu na euro; k úmyslu slovenské 
vlády zavést postihy za cenové euromachinace. 
 
Kristýna Kučerová, Jan Široký 
Zahájení jednotlivých druhů zadávacích řízení a poskytnutí zadávací dokumentace 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 10, s. 29-34 
K jednotlivým druhům zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách (např. otevřené řízení, 
užší řízení, jednací řízení, soutěžní dialog, zjednodušené podlimitní řízení, dynamický nákupní 
systém). Způsoby zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentace. 
 

Informatika. Počítače 

Joshua J.S. Chang 
An analysis of advance fee fraud on the internet 
Analýza podvodů se zálohovými poplatky na internetu 
Journal of financial crime, 2008, Vol. 15, No. 1, p. 71-81 
Rozšíření internetu z něj učinilo velmi atraktivní médium pro provádění podvodů. V článku se 
vysvětluje, jak fungují podvody se zálohovými platbami pod příslibem velkého zisku (nejčastěji na 
základě e-mailu z Nigérie). Jsou analyzovány metody manipulace s oběťmi založené na teoriích 
lidského chování. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 

A. Rusek 
Euro: the engine of integration or the seed of dissolution? 
Euro: motor integrace nebo sémě rozkolu? 
Agricultural economics, 2008, Vol. 54, No. 4, p. 137-149 
Příspěvek analyzuje výzvy a problémy spojené s eurozónou, příp. s celou Evropskou unií, v příštích 
deseti až patnácti letech. Dokládá, že Evropská unie není optimální měnovou oblastí (optimum 
common currency area - OCA) pro společnou měnu a že samo zavedení eura politickým rozhodnutím 
proces vytvoření OCA neurychlil. Naopak divergenční procesy uvnitř eurozóny po roce 1999 zesílily. 
Nabízí také některé scénáře budoucího vývoje eurozóny. 
 
David Rennie 
In the nick of time : a special report on EU enlargement 
V nejvyšší čas : zvláštní zpráva o rozšíření EU 
The Economist, May 31st 2008, Vol. 387, No. 8582, centr. sect. (16 p.) 
V přehledu věnovaném otázkám uskutečněného i potenciálního rozšíření Evropské unie jsou 
jednotlivé články zaměřeny na trh práce, Kypr, peníze z evropských fondů (zejména ve vztahu            
k Polsku), lustrace v postkomunistických zemích, právní řád aj. ČR je zmíněna zejména v otázce 
znečištění životního prostředí. - Viz i článek na s. 18 a 20 pod názvem Chicken or Kiev?: enlarging the 
European Union. 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 

Die Bilanz des Zolls für das Jahr 2007 : die Zolljahrespressekonferenz vom 11. März 2008 
Bilance cel za rok 2007 : výroční tisková konference o clech z 11. března 2008 
Monatsbericht des BMF, April 2008, Nr. 4, S. 45-50 
Na výroční tiskové konferenci o clech dne 11. března 2008 v Berlíně byly představeny výsledky 
činnosti celní správy za rok 2007. Dosažené příjmy z cel ve výši 110 mld. eur představují téměř 50 % 
daňových příjmů státu. Hlavní podíl na tom mají zvláštní spotřební daně (tabáková, energetická,          
z elektřiny). Celní správa se v uplynulém roce věnovala též boji proti práci na černo a ilegálnímu 
zaměstnávání, příp. za dodržování minimálních mezd. Další těžiště činnosti tvořil boj proti 
produktovému pirátství, pašování cigaret a drogové kriminalitě. 
 
Pavel Kohout 
Oběť vlastního úspěchu : Mezinárodní měnový fond 
Euro, 2008, č. 23, s. 70-73 
Příspěvek stručně rekapituluje působení Mezinárodního měnového fondu od jeho založení v roce 1944 
a shrnuje hlavní argumenty kritiků jeho politiky. Ukazuje změny, ke kterým v průběhu vývoje došlo   
v jeho postavení a úkolech, zejména v souvislosti se současným poklesem poskytovaných úvěrů. 
Odhaduje další budoucnost této instituce jako konzultačního, poradenského a dozorového orgánu 
poskytujícího krátkodobé půjčky. 
 
Olivier Jonglez 
Real exchange rate appreciation in the emerging countries 
Reálné zhodnocení směnných kurzů v rychle rostoucích ekonomikách 
Trésor-economics, April 2008, No. 35, p. 1-8 
Autor analyzuje problematiku zhodnocování směnných kurzů u rychle se rozvíjejících ekonomik. 
Probírá možná opatření k apreciaci jejich měn ve vztahu k vyspělým zemím a hodnotí i průvodní jevy 
těchto kroků. Zvažuje aktuální vývoj situace v souvislosti s důsledky krize subprime hypoték a 
upozorňuje na krátkodobá i střednědobá rizika pro tyto ekonomiky. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 

Otto Olson 
Akciová společnost v Německu a Rakousku 
Právo pro podnikání a zaměstnání, 2008, roč. 17, č. 5, s. 26-28 
Orgány akciové společnosti v Německu, práva akcionářů, zvláštní druhy akciových společností. 
Založení akciové společnosti v Rakousku, orgány a.s. 
 
Jürgen Angele 
Insolvenzen 2007 
Insolvence 2007 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 4, S. 302-311 
Příspěvek seznamuje s výsledky statistik insolvencí v Německu v roce 2007. Počet nahlášených 
insolvencí podniků - 29 160 - představuje dosud nejvýraznější pokles oproti nejvyššímu počtu 39 320 
v roce 2003 (- 14,6 %). Podrobněji informuje o právních formách, velikosti, finančních dopadech, 
oblasti podnikání, stáří podniků atd. Sleduje též rozložení insolvencí podle jednotlivých spolkových 
zemí. - Pozn. 
 
Vojtech Stanek, Eva Pongráczová 
Príspevok k formovaniu spoločenskej zodpovednosti podnikov 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 1, s. 72-79 
Příspěvek se zabývá problematikou společenské zodpovědnosti podniků jako možného řešení ztráty 
některých funkcí sociálního státu. Ukazuje růst zájmu o tuto koncepci v EU od 90. let 20. století, 
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představuje hlavní body této dobrovolné integrace sociálních a ekologických hledisek do rozhodování 
firem a odhaduje její příspěvek k dosažení trvale udržitelného rozvoje. 
 
Jan Bena, Jan Hanousek 
Rent extraction by large shareholders: evidence using dividend policy in the Czech Republic 
Ekonomická renta u majoritních akcionářů: firemní dividendová politika v České republice 
Finance a úvěr, 2008, Vol. 58, No. 3-4, p. 106-130 
Autoři se zaměřují na firemní dividendovou politiku v rozvíjející se ekonomice. Zkoumají, jaký je 
celkový efekt z přítomnosti majoritních akcionářů pro firmu. Sledují, zda tito akcionáři získávají 
ekonomickou rentu, jak je tato renta významná, zda minoritní akcionáři jsou schopni kontrolovat 
majoritní akcionáře a zamezit nežádoucím projevům. Empirická analýza se opírá o data týkající se 
České republiky v letech 1996-2003. - Pozn. 
 
připravili Alena Říhová a Petr Müller 
Živnostenský zákon 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 23, střed. příl. (8 s.) 
Průvodce novinkami, které přináší průlomová novela živnostenského zákona. Podmínky podnikání, 
řízení před živnostenským úřadem, správní řízení (jednotlivé modelové situace), výpis ze 
živnostenského rejstříku, odborná způsobilost apod. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 

Hanfried H. Andersen, Markus M. Grabka, Johannes Schwarze 
Beitragssatz, Kassenwettbewerb und Gesundheitsreform : eine empirische Analyse 
Příspěvková sazba, konkurence mezi zdravotními pojišťovnami a reforma zdravotní péče : 
empirická analýza 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Dezember 2007, Bd. 227, Heft 5 + 6, S. 429-450 
Článek analyzuje roli sazby příspěvku nemocenského pojištění ze zákona, příp. dalších faktorů, jako 
pobídky pro rozhodnutí o změně zdravotní pojišťovny v Německu. Shrnuje aktuální právní úpravu 
umožňující zohlednění individuálních preferencí pacientů a pojištěných osob. Návazně empiricky 
analyzuje váhu sledovaných faktorů při rozhodování o změně zdravotní pojišťovny od roku 1999, 
přičemž vychází z databáze socio-ekonomického panelu německých domácností (SOEP) pro oblast 
zdravotnictví. - Pozn. -- Ekonomické problematice zdravotnictví (Gesundheitsökonomie) jsou 
věnovány i další příspěvky tohoto monotematického čísla časopisu. 
 
Reinhold Vetter 
Bürger lehnen geplante Sozialreformen ab 
Občané odmítají plánované sociální reformy 
Handelsblatt, 3.6.2008, Nr. 105, S. 7 
Rekapitulace reformního snažení (zdravotnictví, důchody, pracovní trh) a výhled na udržení současné 
české vlády s ohledem na avizovanou generální stávku odborů dne 24.6.2008. V grafech: porovnání 
státního/soukromého podílu u výdajů na zdravotnictví ve vybraných zemích, vývoj inflace ČR v letech 
2004-2009, pracovní náklady v soukromé sféře v ČR, EU, Německu a zemích SVE. 
 
Falling short : the trouble with pensions 
Nesplněný cíl : potíže s důchody 
The Economist, June 14th 2008, Vol. 387, No. 8584, p. 71-73 
K otázce výše důchodů: srovnání systémů DB a DC, rizika a nedostatky, nízká informovanost 
pracovníků, paradoxy volby. 
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Peter Thelen 
Hohe Belastungen für Versicherte 
Zvýšení zátěže účastníků zákonného nemocenského pojištění 
Handelsblatt, 9.6.2008, Nr. 109, S. 4 
Zvýšení počtu léků s doplatkovou povinností pro pojištěnce zákonného nemocenského pojištění           
v Německu od 1.6.2008, mechanismus nastavení ceny léků (úprava fixní částky v ceně léku tj. 
maximální částky hrazené u léku pojišťovnou), nejnovější vývoj ve spoluúčasti pacienta při úhradě 
léků. 
 
Stefan Felder, Stefan Fetzer 
Kapitaldeckung in der Gesetzlichen Krankenversicherung: wer bezahlt den Übergang? 
Kapitálové krytí v nemocenském pojištění ze zákona: kdo zaplatí přechod? 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Dezember 2007, Bd. 227, Heft 5 + 6, S. 603-620 
Příspěvek se zaměřuje na analýzu přechodu systému nemocenského pojištění z průběžného 
financování na systém kapitálového krytí. Představuje metodu měření mezigeneračního zatížení a 
odpovídající model reformy, která by postupně měnila dosavadní systém vycházející z mezd na 
systém kapitálového krytí na základě příspěvků podle věku (se zohledněním sociálního vyrovnání). - 
Pozn. 
 
Perspektiven der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland 
Outlook for Germany's statutory pension insurance scheme 
Perspektivy penzijního pojištění ze zákona v Německu 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, April 2008, Jg. 60, Nr. 4, S. 51-75 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, April 2008, Vol. 60, No. 4, p. 47-72 
Příspěvek rozebírá finanční aspekty vývoje důchodového pojištění ze zákona v Německu. Zohledňuje 
řadu reforem z posledních deseti let zaměřených na zajištění udržitelnosti systému ve změněných 
demografických podmínkách, s perspektivou do roku 2030. Pozornost věnuje státním příspěvkům na 
financování důchodového pojištění, podpoře podnikového a soukromého zajištění důchodů a 
postupnému nárůstu významu kapitálového krytí důchodového pojištění. Příloha přehledně seznamuje 
se změnami právní úpravy finančních aspektů důchodového pojištění od roku 1997. - Pozn. - 
Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Lea Škrovánková, Mária Bilíková 
Stratégia a manažment penzijných fondov 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 1, s. 63-71 
Příspěvek charakterizuje vybrané metody měření a vyhodnocování úspěchu realizace strategických 
opatření, které používají při investování finanční instituce, se zaměřením na specifickou problematiku 
investování penzijních fondů. Soustřeďuje se na složky investičního portfólia v penzijních fondech a 
představuje techniky oceňování těchto jednotlivých složek, včetně moderních aktuálních technik. - 
Pozn. 
 
Klaus-Dirk Henke 
Zur Dualität von GKV und PKV 
Dualita nemocenského pojištění ze zákona a soukromého nemocenského pojištění 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Dezember 2007, Bd. 227, Heft 5 + 6, S. 502-528 
Příspěvek se zabývá budoucností systému nemocenského pojištění ze zákona a systému soukromého 
nemocenského pojištění v Německu. Velkou pozornost v této souvislosti věnuje zákonu o posílení 
konkurence v oblasti nemocenského pojištění (GKV-WSG) z roku 2007, podle kterého by se 
soukromé pojištění mělo stát dostupnějším i pro nižší příjmové kategorie pojištěnců díky rozšířené 
možnosti nabídky. - Pozn. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 

Martina Mikeszová, Martin Lux 
Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v letech 2000-2006 
Veřejná správa, 2008, č. 11, střed. příl. (s. 5-8) 
Vývoj zatížení domácností ČR a vývoj regionálních nerovností v zatížení domácností výdaji na tržní 
nájemné v období let 2000-2006 (výpočty vycházejí z hypoteticky nastavené situace již bez existence 
regulovaného nájemného); účelem je identifikace domácností, které by v případě ukončení 
deregulačního procesu mohly být ohroženy nedostupností nájemního bydlení. 
 
Karel Jenčík 
Sociální bydlení je nutnost aneb Pouhá střecha nad hlavou už nestačí 
Sondy, 2008, č. 7, s. 11 
Krátce k potřebnosti sociálního bydlení, které ve vyspělé zemi může řešit problém sociálního 
vyloučení znevýhodněných skupin domácností s podprůměrnými příjmy. Obvyklé formy veřejné 
podpory sociálního bydlení. 
 
Structural cracks : global housing markets 
Strukturální trhliny : globální trhy bydlení  
The Economist, May 24th 2008, Vol. 387, No. 8581, p. 87-89 
Z přehledu ukazatelů cen domů zpracovaného časopisem vyplývá, že zatím nelze hovořit o nějakém 
globálním poklesu cen. Pouze v pěti zemích došlo k meziročnímu snížení, z čehož v Německu a 
Japonsku ceny stagnovaly již celé desetiletí. Zablokované úvěrování však má negativní dopad na 
poptávku v Evropě i Americe a za šest měsíců už asi data nebudou tak uklidňující. 
 
Wolfgang Foerster 
Ve Vídni se bydlí krásně a sociálně 
Moderní obec, 2008, roč. 14, č. 6, s. 22-23 
Podpora sociálního bydlení v Rakousku; principy dotovaného bydlení, podmínky pro poskytnutí 
příspěvku na bydlení. Wiener Wohnbauförderungsgesetz, Wohnhaussanierungsgesetz. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 

John Thornhill, Richard Milne and Michael Steen 
Accent on égalité : Europe loses patience with its wealthy elite 
Důraz na rovnost : Evropa ztrácí trpělivost se svou bohatou elitou 
Financial Times, 9.6.2008, No. 36713, p. 7 
Nespokojenost veřejnosti s rostoucími rozdíly mezi chudými a bohatými nutí některé evropské 
představitele k tlaku na snížení vysokých platů podnikových manažerů. Ve Francii, Německu a 
Nizozemsku se již přijímají nebo projednávají legislativní opatření v tomto směru. Podniková sféra se 
pochopitelně brání a vysvětluje důvody skvělého odměňování i zlatých padáků. Navíc podle nedávno 
provedené studie jsou rozdíly v platech v západní Evropě nejmenší. 
 
Pavel Janíčko, Luděk Toman 
Flexibilita = zaměstnanec na písknutí 
Sondy, 2008, č. 7, s. 8-9 
Zpochybnění názoru liberálních ekonomů, že prosazení flexibility představuje správnou cestu pro 
český trh práce. K odlišnostem liberálních a koordinovaných ekonomik, postavení pracovní síly. 
Negativní důsledky příp. jednostranné flexibilizace pracovních podmínek na zaměstnance. Hodnota 
EPI, index zaměstnanecké ochrany. 
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Andreas Grosse-Halbuer 
Jagd im Großstadtdschungel 
Na lovu v džungli velkoměsta 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 21, S. 20-29 
Práce načerno v Německu po třech letech opět narůstá; pro stát to znamená roční daňovou ztrátu cca     
5 mld. eur, sociální pokladny přicházejí o 12 mld. eur na sociálních odvodech, do boje s prací načerno 
a nelegální zaměstnaností je zapojeno 7000 celníků. Přiblížení šedých zón a postupu FKS (Finanční 
kontrola práce načerno). 
 
Zdeněk Budovec 
Platové třídy ve VS : zařazování 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 6, s. 35-43 
K praxi a postupu při určování platu zaměstnanců veřejné správy a veřejných služeb. Zákonná definice 
platu, dodržování rovnosti v platech, k působnosti zákoníku práce. Platový tarif, zařazení zaměstnance 
do platového stupně. Tři stupnice platových tarifů. Vzory nejčastějších písemností v oblasti platů. - 
Problematice limitů, podmínek a odměňování práce přesčas ve veřejné správě se věnuje příspěvek na 
s. 48-52. 
 
Jiří Zukal 
Práce načerno je ve všech členských zemích 
Veřejná správa, 2008, č. 10, s. 18-19 
Komentář ke zvláštnímu číslu Eurobarometru (publikuje Evropská komise) věnovanému problematice 
práce načerno. Metody měření práce načerno, v tabulce výsledky průzkumu věnovaného 
pravděpodobnosti odhalení práce načerno v jednotlivých zemích. 
 
Ladislav Jouza 
Problémové oblasti zákoníku práce a jejich řešení 
Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 5, příl. (9 s.) 
Autor poukazuje na některé nejasnosti při uplatňování zákoníku práce, které se týkají např. práce 
přesčas a paušálních příplatků, údajů o zaměstnanci, závislé práce versus podnikání, konta pracovní 
doby, zápočtu přestávek v práci do pracovní doby, právní úpravy zkušební doby, skončení pracovního 
poměru pro porušení povinností, dočasného přidělení zaměstnance apod. - Praktická příručka. 
 

Právo 

Jiří Rod 
Odpovědnost úpadce za nepodání insolvenčního návrhu a způsobenou škodu dle insolvenčního 
zákona. Část 2 
Daně a finance, 2008, roč. 16, č. 5, s. 8-11 
V této části příspěvku autor nejdříve seznamuje s tím, co o povinnosti podat insolvenční návrh praví 
insolvenční zákon a co z toho vyplývá, dále objasňuje co je to stav úpadku dle insolvenčního zákona a 
v závěru informuje o možnostech použití institutu moratoria. 
 
Petr Taranda 
Právní úprava řešení úpadku v EU - Rakousko 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 11, s. 32-35 
K právní úpravě insolvenčního řízení v Rakousku. Cíl řízení, pozice dlužníka, věřitelé v insolvenčním 
řízení, pohledávky v průběhu řízení, ukončení insolvenčního řízení, řešení úpadku mimokonkurzní 
cestou. 
 
Iveta Říčková 
Přikázání pohledávky celními orgány 
Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 5, s. 53-59 
Krátce o celní správě, dále o exekučním řízení vedeném celním orgánem (použitelné předpisy) a         
o situaci před zahájením exekučního řízení. Přikázání pohledávky na peněžní prostředky povinného na 
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účtech vedených u bank a spořitelních a úvěrových družstev jako nejčastější forma exekuce, kterou 
celní úřady provádějí. Povinnosti subjektů, rozsah postižení peněžních prostředků. Konec exekuce. - 
Pozn. 
 
Naděžda Rozehnalová 
Rozhodčí řízení - alternativa k řízení soudnímu 
Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 4, s. 121-127 
Teoretické koncepce rozhodčího řízení, odraz přístupu k rozhodčímu řízení v řešení některých otázek 
(hodnocení rozhodčí smlouvy, postavení rozhodce ve vztahu ke stranám apod.). - K tématu viz i další 
příspěvky v tomto čísle čas., např. "Pozapomenuté výhody rozhodčího řízení", "Rozhodčí řízení a 
trestní právo v tuzemském a mezinárodním kontextu" aj. 
 
Marija Bartl 
Ústavní aspekty české regulace squeeze-outu 
Jurisprudence, 2008, roč. 17, č. 3, s. 8-14 
K zamítnutí návrhu skupiny senátorů Senátu PČR na zrušení § 183i - 183n obchodního zákoníku, 
které upravují nucený výkup účastnických cenných papírů - tzv. squeeze out (SO), Ústavním soudem 
ČR. Autorka hodnotí toto rozhodnutí jako překvapivé (a nesprávné) a nabízí alternativní právní 
posouzení dané problematiky - a to na základě analýzy předešlé judikatury samotného ÚS, jakož           
i Evropského soudu pro lidská práva. - Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2008,  roč. 5,  č.  2 
 
Ustanovení zakládacích smluv: základní svobody vnitřního trhu: omezení volného pobytu kolektivních 
akcí: trestní řízení proti Jean-Claudovi Arbladovi a Arblande & Fils SARL a proti Bernardovi 
Leloupovi a dalším 
rozsudek ESD z 23.11.1999      C-369/96 
 
Ustanovení zakládacích smluv: základní svobody vnitřního trhu: omezení volného pobytu kolektivních 
akcí:  Eugen Schmidberger, Internationale Transporte a Planzüge v. Rakouská republika 
rozsudek ESD z 12.6.2003      C-112/00 
 
Ustanovení zakládacích smluv: základní svobody vnitřního trhu: omezení volného pobytu kolektivních 
akcí:  International Transport Workers´ Federation, Finnish Seamen´s Union v. Viking Line ABP, OÜ 
Viking Line Eesti 
rozsudek ESD z 11.12.2007      C-438/05 
 
 
Soudní rozhledy,  2008,  roč.  14,  č.  5 
 
Kempter – upřesnění podmínek pro prolomení pravomocného správního rozhodnutí pro rozpor 
s komunitárním právem: Willy Kempter KG v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas 
rozsudek ESD z 12.2.2008      C-2/06 
 
     
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) 
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Statistika. Demografie. Sociologie 

Ivo Makalouš, František Konečný 
Globální architektura statistického informačního systému ČSÚ 
Statistika, 2008, roč. 45, č. 2, s. 89-109 
Obsahový rámec statistického informačního systému (SIS), uživatelé, hlavní funkce, technologická 
koncepce, organizace projektu. 
 
Günther Elbel, Ute Egner 
Verbraucherpreisstatistik auf neuer Basis 2005 : die wichtigsten Änderungen und ihre 
Auswirkungen auf die Ergebnisse 
Statistika spotřebitelských cen na nové bázi roku 2005 : nejdůležitější změny a jejich dopady na 
výsledky 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 4, S. 339-350 
Příspěvek popisuje hlavní změny týkající se výpočtu indexu spotřebitelských cen na bázi spotřebních 
zvyklostí v roce 2005 v Německu. Věnuje se metodickým otázkám souvisejícím s novým nastavením 
schématu vážení a s dopady nového způsobu výpočtu na celkový výsledek. - Pozn. 
 

Účetnictví 

Wolfgang Schön 
Pre-Clearance - noch mehr Unklarheit im Bilanzrecht? 
Pre-clearance - ještě více nejasností v účetním právu? 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 19, S. 1027-1031 
Výkladem a aplikací předpisů účetního práva v Německu se zabývá stále větší počet osob a institucí, 
autor přibližuje činnosti a povinnosti "jednotlivých interpretů otevřené společnosti účetního práva" a 
zaujímá stanovisko k diskutované otázce zavedení mechanismu pre-clearance resp. vhodnosti převzetí 
této kompetence DPR (Německý úřad pro kontrolu účetnictví). Prevence sporných bodů účetnictví už 
ve fázi před sestavením roční/koncernové závěrky pro podniky kótované na burze sice je v americké 
praxi známa, její včlenění do institucionálního rámce německého a evropského účetního práva je však 
obtížné. - Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 6/2008  
Oceňování dle zákona o účetnictví. Kurzové rozdíly. Oceňování v účetnictví a dani z příjmů. Přehled 
sankcí v daňovém a ostatním řízení. 
 
č. 7/2008  
Finanční majetek. Oceňování reálnou hodnotou v účetnictví a daních. Splatnost faktur. Úhrada faktur 
v jiné měně, než je sjednána cena. Otázky z praxe k účetnictví (evidence odepsaných pohledávek, 
zaúčtování úhrady daňového doměrku, stanovení dne uskutečnění účetního případu, pořízení 
automobilu na úvěr). 
 
Účetní TIP 
 
č. 13/2008  
Návrh novely obchodního zákoníku. Daňová doporučení pro účetní - Kdy se subjekt stává plátcem 
DPH, i když hranici obratu 1 milion Kč nepřekročil. Limit plateb v hotovosti a půjčky. 
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č. 14/2008  
Návrh nového občanského zákoníku. Aktualizace daňové reformy 2008 - Aktualizace změn v daních 
z příjmů (přiznávání slevy na dani na poplatníka u zaměstnanců - daňových nerezidentů, problematika 
úroků z půjček podle § 23 odst. 7 ZDP atd.). Aktualizace změn u DPH (DPH ve výstavbě, závazné 
posouzení sazby DPH). 
 
č. 15-16/2008  
Informace k ověřování dokumentů - legalizaci. Archivace a skartace účetních písemností. Účetní 
software - specifické problémy účtování. Daňová doporučení pro účetní - Účtování nájemného a 
služeb spojených s nájmem (1.). Zdaňování nepeněžitých vkladů do obchodních společností z hlediska 
daně z převodu nemovitostí. Ovládací smlouva a zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající 
osobou. Podepisovat či nepodepisovat příjem výplatního lístku? 
 

Veřejná správa 

Jaume Magre, Xavier Bertrana 
Místní samosprávy a manažeři místní samosprávy v sedmnácti evropských zemích. II. část 
Veřejná správa, 2008, č. 11, střed. příl. (s. 1-4) 
Místní samosprávy v zemích EU; zastupitelsko-manažerský model, příklady manažerského řízení        
v samosprávě Finska, Irska, Spojeného království, Malty. Charakteristika manažerů místní 
samosprávy, pravomoci. Trend posilování pozice starosty v evropských zemích. - Pozn. 
 
Ladislav Jouza 
Výběrové řízení úředníků ve veřejné správě 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 6, s. 24-26 
Obsazování pozice úředníka územního samosprávného celku (ÚSC), povinnost ÚSC zveřejňovat 
volná místa, obsah veřejné výzvy, výběrové řízení. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 

Dieter Cassel, Andreas Postler 
Alternde Bevölkerung und Gesundheitsausgaben : eine theoretische Analyse demographischer 
Ausgabeneffekte auf den Beitragssatz der GKV 
Stárnoucí obyvatelstvo a výdaje na zdravotnictví : teoretická analýza demografických 
výdajových efektů na výši příspěvků na nemocenské pojištění ze zákona 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Dezember 2007, Bd. 227, Heft 5+ 6, S. 578-602 
Příspěvek se zaměřuje na teoretické otázky analýzy dopadu stárnutí obyvatelstva na zdravotnické 
výdaje na jednotlivce. Dokládá důležitost jasného vymezení a volby teoretického rámce pro 
modelování budoucího vývoje těchto výdajů a jeho výsledky (Medikalisierungsthese, 
Kompressionsthese, Sterbekostenhypothese aj.). - Pozn. 
 
Bundespolitik und Kommunalfinanzen [2007] 
Finanční politika státu a komunální finance [2007] 
Monatsbericht des BMF, April 2008, Nr. 4, S. 33-44 
Příspěvek informuje o vývoji komunálních financí v Německu v roce 2007. Finanční situace obcí a 
svazu obcí (bez městských států) zaznamenala v roce 2007 historicky nejlepší výsledky (přebytek ve 
výši 8,2 mld. eur se oproti roku 2006 téměř zdvojnásobil). K těmto výsledkům podstatně přispěl 
výrazný nárůst komunálních daňových příjmů (+ 8 % oproti předchozímu roku). Zadluženost obcí se 
snížila o 5 % na 84 mld. eur. 
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Hans Adam 
Einkommenswachstum, steigende Gesundheitsausgaben und Finanzierung 
Růst příjmů, zvyšování výdajů na zdravotnictví a financování 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Dezember 2007, Bd. 227, Heft 5 + 6, S. 565-577 
Příspěvek stručně dokumentuje vývoj výdajů na zdravotnictví a jejich financování v Německu se 
zaměřením na udržitelnost růstu výdajů. Za tím účelem sleduje, jak dlouho mohou výdaje na 
zdravotnictví růst rychleji než růst HDP na hlavu, aniž by došlo k vytlačení výdajů na zboží a služby 
nezdravotnické povahy. - Pozn. 
 
O.I. Drozdov 
Opyt kaznačejskogo ispolnenija bjudžeta v Velikobritanii 
Zkušenosti s pokladním plněním rozpočtu ve Velké Británii 
Finansy, 2008, No. 4, s. 68-71 
Rozpočtový systém Velké Británie, příslušná legislativa; úkoly státní pokladny; historie pokladního 
plnění rozpočtu; organizační struktura státní pokladny, její účty; prognózování stavu státních financí a 
prognózování plnění rozpočtu; systémy automatizovaných plateb CHAPS a BACS. 
 
Überblick über die aktualisierten Stabilitäts- und Konvergenzprogramme 2007 der EU-
Mitgliedstaaten 
Přehled aktualizovaných programů stability a konvergence členských zemí EU pro rok 2007 
Monatsbericht des BMF, April 2008, Nr. 4, S. 51-65 
Příspěvek přehledně dokumentuje aktuální vývoj stabilizačních (konvergenčních) programů                
v členských zemích EU v roce 2007. Ukazuje, že příznivé konjunkturální podmínky umožnily zemím 
EU pokročit ve snaze o konsolidaci veřejných rozpočtů a zlepšení únosnosti státních financí. Pozitivní 
vývoj zaznamenal též poměr veřejného zadlužení k HDP jednotlivých zemí. Francie, Německo, 
Řecko, Malta a Velká Británie byly v průběhu roku 2007 vyjmuty z deficitního řízení Evropské 
komise. Německu se podařilo docílit v roce 2007 vyrovnaného rozpočtu (poprvé od roku 1989). - 
Pozn. 
 
Jozef Sojka 
Verejné príjmy a výdavky - štruktúra a účinnosť 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 1, s. 49-62 
Příspěvek analyzuje strukturu veřejných příjmů a výdajů, jejich podíl na HDP a jejich efektivnost, a to 
v agregátní skupině sedmi větších a osmi menších států Evropy; veřejné příjmy a výdaje za Slovensko, 
Českou republiku a Maďarsko jsou sledovány zvlášť. Rozbor zahrnuje období 2000-2005. Pomocí 
DEA analýzy se pokouší vyčíslit "účinnost" veřejných financí ve sledovaných zemích, analyzuje též 
citlivost řešení na vstupní údaje. 
 
Sven Afhüppe 
Woher 30 Milliarden nehmen? 
Kde vzít 30 miliard? 
Handelsblatt, 15.5.2008, Nr. 93, S. 3 
Střednědobá rizika spolkového rozpočtu v období let 2008-2012. 
 

Zdravotnictví 

Clive Crook 
How to cure America's health system 
Jak vyléčit systém amerického zdravotnictví 
Financial Times, 19.5.2008, No. 36695, p. 11 
Příspěvek věnovaný stále se opakující otázce reformy americké zdravotní péče vychází z návrhů 
význačného amerického vědce Ezekiela Emanuela. 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                      Informace Odborné knihovny MF  
_________________________________________________________________________________________ 
 

 32

Katharina Koufen 
Richtiges Milieu 
Správné prostředí 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 21, S. 38 
Politika snižování nákladů u zákonně pojištěných pacientů v Německu poškozuje tradiční vztah 
pacienta a lékaře, sílí trend odchodu lékařů do soukromé sféry a jejich orientace na 
zajímavější=bohatší klientelu. Nárůst problémů se zajištěním zdravotní péče v hospodářsky slabších 
regionech. Kapitační poplatek, příklady resp. důvody rozdílů v platech lékařů. 
 
Stanislav Stuna, Jiří Švestka 
Úvaha nad úpravou právní formy zdravotnických zařízení, jmenovitě univerzitních nemocnic 
Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 10, s. 367-371 
K připravovanému věcnému záměru zákona o univerzitních nemocnicích. Autoři v úvodu soudí, že se 
nacházíme v období, kdy je třeba přizpůsobit právní úpravu soustavy zdravotnictví novému pojetí 
poskytování a výkonu zdravotní péče, a že dosavadní právní postavení fakultních nemocnic jako 
příspěvkových státních organizací je v podmínkách tržní ekonomiky neudržitelné. V dalším textu se 
však pozastavují nad tím, proč byla zvolena varianta přeměny dosavadních fakultních nemocnic na 
akciové společnosti (jako jednu z forem obchodních společností), a vypočítávají všechna úskalí tohoto 
kroku. V závěru pak předkládají základní schéma možného jiného pojetí věcného záměru zákona        
o univerzitních nemocnicích. 
 

Zemědělství 

T. Doucha, I. Foltýn 
Czech agriculture after the accession to the European Union - impacts on the development of its 
multifunctionality 
České zemědělství po vstupu do Evropské unie - dopady na vývoj jeho multifunk čnosti 
Agricultural economics, 2008, Vol. 54, No. 4, p. 150-157 
Příspěvek hodnotí vývoj úrovně multifunkčního charakteru českého zemědělství v letech 2003-2005. 
Porovnává situaci před a po vstupu ČR do EU. Relativní hodnocení v čase a mezi jednotlivými 
kategoriemi zemědělských podniků je založeno zejména na ekonomické výkonnosti, vztahu                
k životnímu prostředí a vztahu k rozvoji venkova. - Pozn. 
 

Životní úroveň 

Dieter Schnaas 
Das Ende des Idylls 
Konec idylky 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 20, S. 22-29 
K postavení a proměnám střední třídy v Německu. Grafické znázornění rozvrstvení obyvatelstva podle 
příjmů, podíl občanů s průměrnými příjmy, podíl příjmových vrstev na celkově vybrané dani z příjmů, 
výše úspor v jednotlivých příjmových vrstvách, kvóta úspor podle sociálního postavení nositele 
hlavního příjmu v domácnosti, zvyšování cen elektřiny/ zemního plynu/ topné nafty v letech 1998-
2007, podíl jednotlivých příjmových vrstev na financování sociálního státu. 
 
Ivan Laluha, Vieroslava Holková 
Quality of life from the point of view of changes in Slovak household consumption under new 
economic conditions 
Kvalita života z pohledu změn ve spotřebě slovenských domácností v nových ekonomických 
podmínkách 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 1, s. 7-21 
Příspěvek se zaměřuje na výklad vztahu mezi spotřebou a kvalitou života v podmínkách slovenských 
domácností. Zjišťuje důležité ekonomické faktory, zkoumá jejich vliv na spotřebu domácností, 
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rozebírá změny ve spotřebním chování aj. Odvozuje, jakou měrou tyto faktory přispěly ke změně 
kvality života slovenských domácností v průběhu ekonomické transformace a v prvních letech po 
vstupu Slovenska do EU. 
 

Ostatní 

Stanislav Přibyl 
Financování církví a náboženských společností v České republice a jeho slovenské inspirace 
Právník, 2008, roč. 147, č. 5, s. 531-547 
Ke vzájemnému vztahu veřejné moci a církví v České republice. Ideová východiska, restituce formou 
zákona a konkordátní příslib, dvoustupňová registrace církví a náboženských společností, snaha          
o radikální změny v systému financování církví, rizika vyplácení tzv. renty církvím. Doplněno 
slovenskými zkušenostmi. 
 
Rainer Hüttemann 
Die steuerliche Förderung gemeinnütziger Tätigkeiten im Ausland - eine Frage des "Ansehens"? 
: Anmerkungen zum gemeinnützigkeitsrechtlichen Inlandsbezug im Entwurf eines 
Jahressteuergesetzes 2009 
Daňová podpora obecně prospěšných činností v zahraničí - otázka "reputace"? : poznámky       
k zohlednění tuzemské právní úpravy k obecně prospěšným činnostem v návrhu daňového 
zákona pro rok 2009 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 20, S. 1061-1063 
K návrhu německého zákona, který by za určitých předpokladů měl umožnit uplatnění německého 
práva obecně prospěšných společností i v případě zahraničních zařízení a korporací veřejného práva. 
Současně má být pojem "veřejnost" v § 52 Poplatkového řádu omezen na "obyvatelstvo Německa"      
s tím, že činnosti v zahraničí by byly daňově zvýhodněny, pokud by sloužily "i podpoře prestiže 
Německa v zahraničí". Kritické připomínky k navrhovaným změnám. - Pozn. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNK Ů 

 
 
 
Jürgen Schaaf 
Erweiterung bringt Euro nicht ins Schleudern: der wahrscheinliche Beitritt der Slowakei zur 
Währungsunion wirt keine Rotation im EZB-Rat erzwingen 
Rozšíření eurozóny nepřivede euro do úzkých: pravděpodobné přistoupení Slovenska 
k Evropské měnové unii si nevynutí rotaci v Radě Evropské centrální banky 
Auszüge aus Presseartikeln, 7. Mai 2008, Nr. 19, S. 9 
 
Po pravděpodobném přistoupení Slovenska k eurozóně  k 1.1.2009 bude společný měnový prostor 
zahrnovat 26 států. Stanovy Evropského systému centrálních bank (ESCB) předpokládají, že grémium 
zodpovědné za rozhodování o peněžní politice Evropské centrální banky zohlední tuto změnu a přejde 
na nový model hlasování. Rada ECB se ale asi pokusí tento postup rotace poněkud pozdržet, aby 
zabránila případným politickým nejistotám. Nejdůležitějším úkolem Rady ECB je stanovení hlavní 
úrokové sazby pro celou eurozónu. 

Slovensko se má stát šestnáctou zemí Evropské unie, která přijme společnou měnu. Podle uvedených 
Stanov ESCB by měl následovat přechod na princip rotace: pokud eurozónu tvoří víc než patnáct 
členských zemí – a tím i víc než patnáct guvernérů národních bank – měl by počet guvernérů 
národních centrálních bank oprávněných hlasovat zůstat zachován na patnácti. Vzhledem k velikosti 
grémia (v současnosti ho tvoří již 21 členů oprávněných hlasovat) existují obavy, aby se rozhodování 
nestalo neefektivním a příliš časově náročným. V současné době kromě patnácti guvernérů národních 
bank jsou stálými členy grémia ještě členové direktoria Evropské centrální banky v počtu šesti osob. 
Pro srovnání: americká centrální banka (Federal Reserve – Fed) vystačí s dvanácti členy oprávněnými 
hlasovat, anglická Bank of England má těchto členů devět.  

Kritici se kromě toho obávají, že váha zájmů by se přesunula směrem k novým členským státům 
Evropské unie, k relativně menším, ale rychle se rozvíjejícím ekonomikám ze střední a východní 
Evropy. Tyto země by získaly početní převahu oproti velkým, zakládajícím zemím, jejichž význam by 
v tomto početním srovnání poklesl. Konkrétně panuje obava, že země z bývalého východního bloku 
nebudou mít žádný zvláštní zájem na tom, aby brzdily svůj dynamický růst vyššími úroky tak, aby 
dosáhly úrovně inflace obvyklé například v Německu, v zemi vyloženě zaměřené na stabilitu. Existuje 
sice primární mandát ECB, určující inflační cíl těsně pod dvě procenta, nicméně určitý manévrovací 
prostor při rozhodování o úrocích přece jen existuje.  

Alternativní princip, „princip rotace“, předpokládá, že země eurozóny se rozdělí na dvě skupiny. První 
skupina bude tvořena pěti guvernéry centrálních bank velkých zemí eurozóny. Konkrétně by se 
jednalo o Německo, Francii, Itálii, Španělsko a o Nizozemsko, které se do první skupiny „hlavních  
zemí“ dostává podle specifických kritérií velikosti a významu, určených ECB. Do druhé skupiny 
připadnou všichni ostatní guvernéři národních bank. V současné době jde o guvernéry z Finska, 
Řecka, Irska, Lucemburska, Rakouska, Portugalska, Slovinska, Belgie, Malty a Kypru.  

Při dosažení počtu šestnácti členů by ovšem musel vždy jeden guvernér z druhé skupiny střídavě 
nahrazovat některého ze skupiny první. Stanovy ESCB předpokládají tudíž rotaci v tom smyslu, že 
každá země z druhé skupiny by se zúčastnila na 91 % hlasování. Při počtu 17 nebo18 členů eurozóny 
se předpokládají další menší posuny. Pokud bude dosažen počet členů 22 a více, měl by se rotační 
systém rozšířit do tří skupin. Přitom by se měla zvýšit zejména rychlost rotace menších členských 
států. 

To, že Slovensko přijme euro k 1.1.2009, se považuje za hotovou věc. Bylo již sděleno, že země 
splnila v souladu se stanovenými konvergenčními kritérii Evropské komise všechny stanovené 
podmínky k převzetí společné měny eurozóny. Při průměrné míře inflace ve výši 2,2 % za posledních 
12 měsíců od března 2007 do března 2008 se nachází Slovensko zřetelně pod přípustnou maximální 
hodnotou ve výši 3,2 %, inflační hladinou povolenou pro tento rok. V principu tato kritéria stanovují, 
že míra inflace smí přesáhnout maximálně  o 1,5 procentních bodů inflaci tří cenově stabilních zemí 
EU v předchozím roce. Rovněž další kritéria – dlouhodobě udržitelné veřejné finance, nízké 
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dlouhodobé úroky a stabilní vnější rovnováha – byla splněna. Z tohoto důvodu již Brusel vypracoval 
návrh na přípravu vstupu Slovenska do eurozóny. 

Ani Evropská centrální banka by neměla Slovensku činit žádné potíže, i když dle novinových sdělení 
panují v „zainteresovaných kruzích centrálních bankéřů vážné obavy, zda se podaří udržet nízkou míru 
zdražování i v dalších letech“. Harmonizovaná míra inflace stoupla na Slovensku v březnu 2008 na 3,6 
% a dosáhla tak nejvyšší hodnoty po více jak jednom roce.  

I když itinerář k přechodu na princip rotace je k dispozici, je změna systému k 1.1.2009 velmi 
nepravděpodobná. Omezení hlasovacích práv z důvodů zachování efektivnosti rozhodování je 
dostatečně jasné a politické důvody natolik silné, že se Rada ECB zřejmě bude snažit předejít 
konfliktům a zvolí možnost oddalování zavedení rotačního systému až do doby, kdy si změnu systému 
vynutí přistoupení dalších dvou států.  Modality rotačního systému nejsou navíc ještě zcela upřesněny. 
Otevřené zatím zůstává, v jakém pořadí bude probíhat neúčast na hlasování – podle velikosti, podle 
abecedy, podle délky členství v eurozóně nebo podle nějakých úplně jiných kritérií. Zde lze očekávat 
urputné boje. Rada ECB nemůže sice v dlouhodobější perspektivě těmto konfliktům zabránit, ale 
může hrát na čas. Může totiž se svou dvoutřetinovou většinou rozhodnout pro všechny svoje členy – 
ať již s oprávněním k hlasování či bez něho – aby byl princip rotace zaveden teprve tehdy, až počet 
guvernérů centrálních bank přesáhne počet osmnácti. Byrokratické struktury tíhnou ke konzervatismu 
a snaží se vyhnout změnám, jak jen to jde, takže je pravděpodobné, že Rada ECB tuto variantu 
prosadí. Přijetí rozhodnutí má zatím čas až do příštího roku, kdy se rozšíření eurozóny na 16 členských 
zemí zrealizuje.   

 

Zpracovala Ing. K. Gubová 

 


