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Vážení čtenáři, 
 
 

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

V přehledu jsou zpracovány články za poslední období (měsíc listopad). 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:  finanční krize, diskriminační 

zdanění zahraničních penzijních fondů v EU, poštovní bankovnictví v ČR a ve světě,  klimatické 
změny (studie McKinsey & Company), daňová reforma v ČR (rozpory mezi návrhy a skutečností),  
pravidla a postupy pro zavedení eura, evropské právo v aplikační praxi správních orgánů a soudů, 
nová právní úprava aktivního zajištění, postavení ručitele v zákoně o správě daní a poplatků, proměny 
vlivu zájmových skupin na české veřejné finance, prominutí daně a jejího příslušenství, dohody              
o srážkách z platu ve veřejné správě, podnikání zaměstnanců územních samosprávných celků a 
slučování celní a daňové správy v některých zemích. Rozhovor s ministrem financí je věnován řadě 
aktuálních témat (finanční krizi, státním zásahům do tržní ekonomiky, českému předsednictví v EU             
i přijetí eura).  

Ze    zahraničních      zdrojů     pak     upozorňujeme     např. na  články týkající  se  podpory 
rizikového kapitálu, daňových nedoplatků v roce 2007 v SRN, souvislostí mezi daněmi a růstem 
v Rakousku,  podvodů u DPH v rámci EU,  vlivu finanční krize na předsednictví ČR v EU, deregulace 
finančního systému,  modelové  analýzy vývoje státního rozpočtu SR, státní pomoci Commerzbank, 
oceňování rezerv  a  odměňovacího systému pracovníků bank v Německu a dále zadlužení vázaného 
na úvěrové karty v USA.  

V další části Informací Vám nabízíme překlady:  Berlín plánuje spotřební kupony (cílená 
stimulace vnitřní ekonomiky) a Centrální banky se nechtěně stávají tržními aktéry.  
 
Navíc jsme pro Vás připravili informaci o nových monitorinzích, novém časopisu a  portálu 
eu2009.cz. 

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

 
                                                           
 

Mgr. A. Sahánková 
                                                                   VO 303 

 
 
Redakce:  Mgr. J. Machonský, A. Mazaná,  Mgr. A. Sahánková, Mgr. M. Tichá 
Do čísla přispěly:   M. Beránková,  Ing. K. Gubová,  A. Mazaná, Mgr. A. Sahánková, V. Šťastná,  
Mgr. M. Tichá 
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UPOZORNĚNÍ 
 

Nový časopis ve fondu Odborné knihovny MF 
 
Fórum sociální politiky 
 
Odborný dvouměsíčník zaměřený na sociální problematiku, zejména na sociální politiku a služby, 
systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, sociálně-právní ochranu dětí, rovné příležitosti, 
důchodové, nemocenské a úrazové pojištění, politiku zaměstnanosti, mzdovou politiku, bezpečnost 
práce a pracovní prostředí, mezinárodní spolupráci v oblasti sociálního zabezpečení, kolektivní 
vyjednávání a legislativu, upravující všechny tyto oblasti. 
Vyd.: Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 2007 – 
Periodicita: 6x ročně 
 
 
 
 
Media monitoringy  
 
Na stránkách Odborné knihovny MF je pro Vás připraven speciální monitoring na téma  
Daňové úniky, který naleznete v sekci Monitoring médií a na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
Rádi bychom Vás informovali o nových informačních zdrojích. Jedná se o dva monitoringy:  
Hospodářská krize  a  Evropská unie s denní aktualizací od firmy Newton Media. 
  
Přístupy k monitoringům  naleznete na stránkách Odborné knihovny MF, pokud kliknete na 
Monitoring médií a dále na  Tematické monitoringy českých médií. 
 
 
   
 
Portál eu2009.cz 
 
V čísle  13/2008 jsme Vás informovali o připravovaném portálu eu2009.cz, který je  určen pro domácí 
a zahraniční média, odbornou veřejnost, pracovníky státní správy ve všech členských státech EU          
i třetích zemích a širokou veřejnost.  Portál eu2009.cz  je již spuštěn. Najdete jej na adrese: 
http://www.eu2009.cz/ 
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Daně 
 
Marc Desens 
Abgeltungsteuer, Teileinkünfteverfahren - Verschmelzungen vergessen? 
Srážková daň, postup částečného zdanění příjmů - na fúze se zapomnělo? 
Finanz-Rundschau, 20. Oktober 2008, Jg. 90, Heft 20, S. 943-953 
V souvislosti s novou právní úpravou zdanění kapitálových příjmů v Německu s platností od 1.1.2009 
autor rozebírá dopady na zdanění podnikových transformací. V této souvislosti upozorňuje zejména na 
zdanění zisků v důsledku přeměny z korporací na osobní společnosti nebo fyzické osoby (§§ 3 - 8 
zákona o zdanění podnikových transformací - UmwStG) a poukazuje na nedořešené otázky v nové 
úpravě. - Pozn. 
 
Udo A. Delp 
Die Anlegerseite der Abgeltungsteuer 
Definitivní srážková daň z pohledu investora 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 44, S. 2381-2390 
Definitivní srážková daň představuje v Německu nový systém zdanění příjmů z kapitálového majetku 
(nová definice těchto příjmů viz § 20 zákona o dani z příjmů, podrobné prováděcí předpisy viz § 52a 
zákona o dani z příjmů); příspěvek se daní zabývá z hlediska soukromého investora (jednotlivých typů 
investic). Přiblížen je mechanismus daně, dále také problematická místa vč. uvažovaných řešení a 
možností optimalizujících daňových konstrukcí. - Pozn. 
 
Jens Schönfeld 
Auskunftserteilung in Steuersachen als (neue) einfachgesetzliche Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme der EG-Grundfreiheiten : Zweifelsfragen zur Auslegung von § 8 Abs. 2 Satz  
2 AStG und § 15 Abs. 6 Nr. 2 AStG i.d. F. des RegE-JStG 2009 
Poskytnutí informace v daňových záležitostech jako (nový) zákonný předpoklad pro využití 
nároku na základní svobody Evropského společenství : sporné otázky ohledně výkladu § 8 odst. 
2 věty druhé zákona o zahraničním zdanění a § 15 odst. 6 č. 2 zákona o zahraničním zdanění ve 
znění vládního návrhu daňového zákona pro rok 2009 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 41, S. 2217-2221 
Aplikace resp. neaplikace daňových předpisů, které na základě zadání ES vyžadují harmonizaci, závisí 
na nárůstu výměny informací o daňových záležitostech mezi Německem a dalšími státy ES/eurozóny. 
To zčásti vyvolává právní pochybnosti a přináší problémy související s výkladem a aplikací, což je 
přiblíženo u citovaných paragrafů zákona o zahraničním zdanění. V tabulce přehled právních zásad 
výměny informací ve státech ES a eurozóny. - Pozn. 
 
Thomas Stapperfend 
Die Änderbarkeit der Steuerfestsetzung als Voraussetzung für die Bilanzberichtigung 
Pozměnitelnost daňového výměru jako předpoklad pro opravu rozvahy 
Finanz-Rundschau, 20. Oktober 2008, Jg. 90, Heft 20, S. 937-943 
Autor analyzuje dopady nové právní úpravy možnosti oprav chyb, které může plátce daně provést ve 
své rozvaze i po podání u finančního úřadu za účelem vyměření daně (dle zákona o dani z příjmů) - 
viz Jahressteuergesetz 2007 z 13.12.2006. Probírá teoretické aspekty problematiky (formální a 
materiální souvislost bilance, změnitelnost daňového výměru) a dále se věnuje možnosti korekce 
jednotlivých případů chyb. - Pozn. 
 
Reuven S. Avi-Yonah 
Back to the future? The potential revival of territoriality 
Návrat do budoucnosti? Potenciální obnovení principu teritoriality  
Bulletin for international taxation, 2008, Vol. 62, No. 10, p. 471-474 
Od roku 1994 se ve Spojených státech a dalších vyspělých zemích zdá být trendem omezování 
rozsahu daňové jurisdikce podle sídla fyzické a právnické osoby a důraz se klade na zdaňování podle 
místa poskytování služeb. Bude-li tento trend pokračovat, přejdou tyto země pravděpodobně na 
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princip teritoriality daní a nebudou tolik prosazovat své domácí předpisy pro podniky pod zahraniční 
kontrolou. Podle autora jsou důvody tohoto trendu politické a ekonomické, nikoliv právní. - Pozn. 
 
Jaroslav Kratochvíl 
Daňová kontrola a dodatečné daňové přiznání 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 20, s. 29-30 
Stručně k otázce správného postupu správce daně v případě, že daňový subjekt předloží po ukončení 
daňové kontroly dodatečné daňové přiznání. 
 
Vladimír Šretr 
Daňová kontrola a místní příslušnost správce daně 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 20, s. 6-10 
Oprávněnost správce daně k provedení daňové kontroly, daňová kontrola prováděná oddělením 
specializované kontroly (OSK), forma pověření OSK, nahlížení do daňového spisu včetně pověření 
finančního ředitelství, sdělení důvodů k provedení kontroly jiným než místně příslušným správcem 
daně. 
 
Zdeněk Morávek 
Daňová ztráta u neziskových poplatníků 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 11, s. 14-17 
K možnostem uplatnění daňové ztráty (daňové náklady převyšují zdanitelné příjmy) neziskovým 
subjektem. Daňová ztráta v doplňkové činnosti. Rozdílná úprava pro státní příspěvkové organizace a 
pro nestátní příspěvkové organizace (občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 
společnosti, společenství vlastníků jednotek atd.). Vyměření a uplatnění daňové ztráty. 
 
Jan Široký and Anna Kovářová 
The effective personal income tax rate in the Czech Republic 
Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob v České republice 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 10, p. 547-548 
Stručné posouzení dopadu zavedení rovné 15procentní daně z příjmu fyzických osob v ČR na 
efektivní daňovou sazbu. - Pozn. 
 
Frank Roser, Michael Will, Christoph Mendel 
Einkunftserzielung und Abgeltungsteuer : am Beispiel eines kreditfinanzierten 
Bausparvertrages für eine privat genutzte Wohnimmobilie in der Ansparphase 
Dosahování příjmů a srážková daň : na příkladu smluv o stavebním spoření financovaných 
úvěrem pro soukromé bydlení ve fázi tvorby úspor 
Finanz-Rundschau, 20. Oktober 2008, Jg. 90, Heft 20, S. 953-957 
Nová srážková daň platná od 1.1.2009 má významné dopady na zdanění kapitálových vkladů 
financovaných úvěrem. Příspěvek přehledně dokumentuje dosavadní praxi (do konce roku 2008), 
přičemž využívá příkladů smluv o stavebním spoření pro soukromé bydlení ve fázi tvorby úspor. Dále 
rozebírá dopady nové srážkové daně na tyto smlouvy, a to z hlediska systémového i z hlediska jejich 
ústavnosti. - Pozn. 
 
Jiří Malý 
Ekonomický přínos, nebo hrozba? Daňové vize v marketingovém balení 
Scientia et Societas, 2008, roč. 4, č. 3, s. 66-85 
K problematice daňových reforem v ČR (rozpory mezi návrhy a skutečností). Daňové systémy a 
politické kolbiště (autor porovnává např. předpokládané změny daňového systému podle volebního 
programu ODS z roku 2006 se skutečnými změnami podle reformy vládní koalice v čele s ODS v roce 
2008, dále cituje pasáže z "Modré šance pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS" a z analýzy 
ČMKOS, které se týkají rovné daně). Nejednoznačné souvislosti mezi výší daní a tempem 
ekonomického růstu. 
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Fabiola Annacondia 
The European Court of Justice - judgments and cases pending 
Evropský soudní dvůr - rozsudky a projednávané případy 
International VAT monitor, 2008, Vol. 19, No. 5, p. 367-384 
Jako již tradičně se v tomto čísle časopisu podává přehled rozsudků Evropského soudního dvora 
(rozsudky jsou pouze vyjmenovány) ve věcech týkajících se DPH v předchozích 12 měsících a 
případů projednávaných před ESD ke dni 31. srpna 2008 (ty jsou dále podrobněji rozpracovány). - 
Pozn. 
 
Guglielmo Maisto and Pasquale Pistone 
A European model for member states' legislation on the taxation of controlled foreign 
subsidiaries (CFCs). Part 1 
Evropský model pro legislativu členských zemí o zdanění dceřiných společností pod zahraniční 
kontrolou. Část 1 
European taxation, 2008, Vol. 48, No. 10, p. 503-513 
Původní studie, na jejímž základě byl napsán tento článek, vznikla v reakci na Sdělení Evropské 
komise ze dne 10. prosince 2007 k opatřením proti zneužívání v oblasti přímého zdanění, se 
zaměřením zejména na zákony týkající se podniků pod zahraniční kontrolou (CFC). Studie přinesla     
i návrhy na vypracování modelu EU pro tuto legislativu. V první části článku se rozebírají klíčové 
aspekty zákonů týkajících se CFC. - Pozn. 
 
Förderung von Wagniskapital : Begrenzung der mit Finanzinvestitionen verbundenen Risiken 
Podpora rizikového kapitálu : omezení rizik spojených s finančními investicemi 
Monatsbericht des BMF, September 2008, Nr. 9, S. 33-42 
Příspěvek upozorňuje na vyvážený přístup německé vlády k problematice daňové podpory rizikového 
kapitálu v Německu. Podpora se zaměřuje zejména na první fáze zakládání mladých a inovativních 
podniků dosud neregistrovaných na burze, u kterých chybí potřebný kapitál. Tato cílená podpora je 
legislativně ošetřena i v zákoně o modernizaci rámcových podmínek pro kapitálové účasti a v zákoně 
o omezení rizik spojených s finančními investicemi, jejichž cíle a obsah jsou dále vysvětlovány. 
 
Jan Vlachý 
K daňové uznatelnosti nákladů z úvěrů: analýza pomocí opčního modelu 
Politická ekonomie, 2008, roč. 56, č. 5, s. 656-668 
K reformě veřejných financí a změnám daňových zákonů, zejména pak k novele zákona o daních        
z příjmů, která obsahuje mj. ustanovení o omezení daňové uznatelnosti finančních nákladů z půjček a 
úvěrů. Autor využívá k odhadu dopadu nového opatření jednoduchý opční model pasiv podniku, 
založený na principu, který navrhli Merton (1970, 1974) a Black a Scholes (1973). Odhad rizikové 
marže, odhad transakčních nákladů, požadovaný výnos úvěru, ocenění daňové povinnosti. Aplikace 
modelu a analýza výsledků (dopady na firmy). 
 
Ivan Fuksa 
Když ministr financí odpouští daně... 
Hospodářské noviny, 19.11.2008, roč. 52, č. 226, s. 11 
Stručná informace o výrazném omezení působnosti institutu prominutí daně ministrem financí, které 
přináší návrh nového daňového řádu. 
 
Albrecht Merkt 
Mehrwertsteuerbetrug des innergemeinschaftlichen Erwerbers 
Podvod u daně z přidané hodnoty u dodávek v rámci EU 
Umsatzsteuer-Rundschau, 20. Oktober 2008, Jg. 57, Heft 20, S. 757-774 
Autor na základě rozsudku Evropského soudního dvora z 6.7.2006 (Axel Kittel a Recolta Recycling 
SPRL) analyzuje problematiku daňových podvodů souvisejících s možností odpočtu DPH na vstupu, 
případně osvobození od DPH u dodávek uvnitř Společenství. Upozorňuje též na některé rozdíly          
v chápání daňové zpronevěry u DPH v pojetí Evropského soudního dvora a podle Odvodního řádu 
platného v Německu. - Pozn. 
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Marie Konečná 
Modernizace směnice o DPH a její dopad na pojišťovny 
Pojistné rozpravy, 2008, č. 22, s. 126-129 
Ke konečnému návrhu novely směrnice ES o dani z přidané hodnoty z listopadu 2007, která 
modernizuje existující systém uplatňování DPH u finančních a pojišťovacích služeb. Podrobněji         
k nové definici osvobozených fin. a pojišťovacích služeb, k možnosti uplatnit DPH na výstupu a ke 
cost-sharing modelu. 
 
Michael J. Graetz 
A multilateral solution for the income tax treatment of interest expenses 
Mnohostranné řešení režimu daně z příjmu u úrokových výdajů 
Bulletin for international taxation, 2008, Vol. 62, No. 11, p. 486-493 
K otázce správného režimu pro úrokové výdaje se obvykle přistupuje z pohledu buď příchozích nebo 
odchozích investic a se stanoviskem, že země jsou buď dlužníky nebo věřiteli, ne obojí. Z toho důvodu 
se řešily odděleně otázky omezení "rezidenčních" zemí při srážkách úroků z půjček k financování 
příjmu z daňově výhodného zahraničního zdroje a otázky restrikcí "zdrojových" zemí u srážek            
z úroků, které měly za cíl snížit schopnost podniků převádět příjmy ze zemí s vyššími daněmi do zemí 
s nižšími daněmi. V článku se ukazuje, jak oba okruhy spolu souvisejí, a je navrženo mnohostranné 
řešení, které by se zaměřilo na oba problémy. - Pozn. 
 
Karel Zaoral 
Na obzoru ruce chtivé : daně 
Euro, 2008, č. 48, s. 66-67 
Autor upozorňuje, že Česká republika nerespektuje zákonodárství Evropské unie o diskriminačním 
zdanění (jde o spor ČR s Evropskou komisí, týkající se diskriminace zahraničních penzijních fondů). 
Představuje dva sporné případy, u nichž EK žádá vysvětlení daňové praxe a upozorňuje, že podobný 
spor o diskriminační zdanění vede EK i s dalšími členskými zeměmi EU. 
 
A.M. Vyžitovič, A.V. Terešin 
Nalogovyj klimat i razvitije ekonomiki : teoreti českije osnovy i empiričeskije ocenki 
Daňové klima a rozvoj ekonomiky : teoretické základy a empirická hodnocení 
EKO, 2008, No. 8, s. 154-162 
Vysvětlení pojmu daňové klima; empirické hodnocení vlivu daňové zátěže v Rusku na řadu 
makroekonomických ukazatelů. - Pozn. 
 
John Avery Jones 
The new United Kingdom-France tax treaty 
Nová daňová smlouva mezi Velkou Británií a Francií 
Bulletin for international taxation, 2008, Vol. 62, No. 10, p. 457-460 
Velká Británie a Francie podepsaly novou daňovou smlouvu 19. června 2008. Většina změn souvisí se 
změnami v zákonech od r. 2004, zejména se zrušením francouzského avoir fiscal v r. 2005. Nová 
smlouva rovněž zohledňuje novinky ve vzorové smlouvě OECD o zamezení dvojího zdanění, zejména 
pokud jde o závazné rozhodčí řízení a aktuální ustanovení týkající se realitních investičních fondů.     
V článku se popisuje i daňový režim obchodních společností vyplývající ze smlouvy. - Pozn. 
 
Zdeněk Kuneš 
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009. (3.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 20, s. 10-14 
Komentář k důležitým změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty (v souvislosti s přijetím a platností 
směrnice Rady 2006/112/ES). V této části podrobněji k paragrafům 13-30 zákona o DPH. 
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Zdeněk Kuneš 
Novela zákona o DPH s účinností od 1.1.2009. (4.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 21, s. 26-32 
Komentář k důležitým změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty (v souvislosti s přijetím a platností 
směrnice Rady 2006/112/ES). V této části podrobněji k paragrafům 31-73 zákona o DPH. 
 
Pavel Nosal 
O slučování mezinárodně 
Clo-douane, 2008, roč. 42, č. 10, s. 8-9 
Ke zkušenostem se slučováním celní a daňové správy v Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Irsku a Velké 
Británii. - K tématu také Veřejná správa, 2008, č. 22, střed. příl. s. I-IV. 
 
Lenka Hrstková Dubšeková 
Postavení ručitele v zákoně o správě daní a poplatků 
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 10, s. 25-29 
Vývoj právní úpravy ručení v daňovém řízení, k ustanovení § 57 odst. 5 zákona o správě daní a 
poplatků a jeho posuzování Ústavním soudem, právní úprava postavení ručitele od 1.6.2006, 
předpoklady ručení, oprávnění ručitele podat odvolání proti ručitelské výzvě, uplatnit námitku 
promlčení a další oprávnění ručitele, postavení ručitele v připravovaném Daňovém řádu. 
 
Fabrizio Borselli 
Pragmatic policies to tackle VAT fraud in the European Union 
Pragmatické postupy řešení podvodů s DPH v Evropské unii 
International VAT monitor, 2008, Vol. 19, No. 5, p. 333-342 
V posledních desetiletích členské státy Evropské unie zaregistrovaly velký nárůst okázalých a skvěle 
organizovaných podvodů s DPH. Daňové úřady sice bojují seč mohou s tímto jevem, ale podvádění se 
již stalo zavedeným oborem. V článku se rozebírá několik opatření, která by se mohla využít k boji      
s daňovými podvody. - Pozn. 
 
Václav Boněk 
Prominutí daně a jejího příslušenství 
Daňový expert, 2008, roč. 4, č. 4, s. 12-16 
Zamyšlení nad institutem prominutí daně, který je upraven v § 55a zákona o správě daní a poplatků. 
Podle tohoto ustanovení může Ministerstvo financí zcela nebo částečně prominout daň, a to z důvodů 
nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů (u příslušenství daně tak může učinit též  
z důvodu odstranění tvrdosti). K pokynu D-319. Doplněno vybranou judikaturou. - K tématu viz přísp. 
"Několik poznámek k prominutí daně a jejího příslušenství" v tomto čísle čas. na s. 17-18. 
 
Günter Roosen, D.J. Hanraths 
Rechtsprechung zum Bilanzsteuerrecht 2007 : in alphabetischer Folge 
Judikatura k daňovému bilančnímu právu za rok 2007 : v abecedním pořadí 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 44, Beilage Nr. 7 ( 28 S.) 
Daňové bilanční právo v Německu; přehled soudních rozsudků (odpisy, atypická tichá společnost, 
zahraniční účast, podnikový majetek, degresivní odpisy, náklady na modernizaci, družstevní podíly, 
podíly na s.r.o., budovy na cizím pozemku, výrobní náklady, zúčtovací ceny v kapitálové společnosti 
atd.). 
 
Henning Tappe 
Rückwirkendes Inkraftsetzen der neuen Erbschaftsteuer? 
Nová daň dědická se zpětnou platností? 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 42, S. 2267-2273 
Právní rozklad k ústavnosti zpětně stanovené platnosti reformované daně dědické k 1.1.2009                
v případě, že se německým zákonodárcům nepodaří dodržet povinný termín 31.12.2008 určený 
ústavním soudem pro novelizaci zákona o dani dědické (7.11.2006 byla daň dědická prohlášena za 
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protiústavní z důvodu nerovného oceňování různých částí majetku). - Pozn. - K tématu také článek      
v Der Betrieb, 2008, Heft 46, S. 2507-2511. 
 
Sazby daně z příjmu právnických osob po celém světě klesají 
Kapitál, 2008, č. 11, s. 30-31 
K závěrům globálního průzkumu KPMG ohledně výše sazeb daně z příjmů právnických osob. 
Vyplývá z něj, že v roce 2007 (poprvé od r. 1994) nedošlo ani v jedné ze 106 zkoumaných zemí ke 
zvýšení sazby daně. Vlády, aby vyrovnaly schodky v příjmech veřejných rozpočtů, se více zaměřují na 
daně ze zboží a služeb. Doplněno četnými číselnými údaji. - Zprac. podle mat. KPMG. – Viz též 
Finanční management, 2008, roč. 5, č. 7, s. 49-50. 
 
Pavel Kyselák 
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem. 1. část 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2008, č. 20. Rubrika: 11 - Daně ve vztahu k zahraničí, s. 1-18 
Komentář k nové smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Rakouskem, která nabyla účinnosti 
dnem 1. ledna 2008 (č. 31/2007 Sb.m.s.). V této části příspěvku ke struktuře smlouvy a k jednotlivým 
článkům smlouvy týkajícím se např. daňového domicilu, stálé provozovny, zajištění daně, zisků 
podniků, příjmů z movitého a nemovitého majetku, osvobození apod. Doplněno několika příklady. 
 
Pavel Kyselák 
Smlouva o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem. [2. část] - dokonč. 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2008, č. 21. Rubrika: 11 - Daně ve vztahu k zahraničí, s. 1-11 
Komentář k nové smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Rakouskem, která nabyla účinnosti 
dnem 1. ledna 2008 (č. 31/2007 Sb.m.s.). Tato část příspěvku se věnuje dalším článkům smlouvy, 
které se týkají např. příjmů ze závislé činnosti, tantiém, příjmů umělců a sportovců, penzí, převodních 
cen atd. Doplněno příklady. 
 
Joep J.P. Swinkels 
Some aspects of input tax deduction under the pro rata of the EU VAT system 
Některé aspekty srážení daně na vstupu na základě principu "stejným dílem" v systému DPH     
v EU 
International VAT monitor, 2008, Vol. 19, No. 5, p. 343-350 
Když osoby povinné k dani používají určité zboží nebo služby pro účely provádění transakcí, které 
podléhají DPH i které jsou od ní osvobozeny, musí být daň na vstupu přiřazena k oběma kategoriím 
transakcí, a to na základě principu "ve stejném poměru" (pro rata). V článku se rozebírají některé 
specifické aspekty tohoto systému. - Pozn. 
 
Martin Děrgel 
Srážková daň 
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 10, s. 13-20 
K problematice srážkové daně z příjmů. Principy a výhody srážkové daně. Metodika, předmět, 
výpočet a odvod srážkové daně. Doplněno příklady. 
 
Zuzana Rylová 
Srážková daň z příjmů zahraničních fyzických osob 
Daňový expert, 2008, roč. 4, č. 4, s. 7-12 
Přehled příjmů podléhajících srážkové dani (příjmy ze závislé činnosti, z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti, z kapitálového majetku aj.), základ daně pro srážku, sazba daně, přepočet základu 
daně a daně stanovené v cizí měně, plátce daně, srážka a odvod daně, brutace, smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění. 
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Stand und Entwicklung der Steuerrückstände 2007 
Stav a vývoj daňových nedoplatků v roce 2007 
Monatsbericht des BMF, September 2008, Nr. 9, S. 43-48 
Příspěvek seznamuje s výsledky zprávy o stavu daňového výběru (statistik daňových nedoplatků)       
v Německu ke konci roku 2007. Celkový objem daňových nedoplatků činil k tomuto datu 17 mld. eur; 
podíl 3,9 % představuje nejnižší podíl nedoplatků od roku 1993. Dále následuje rozbor podle 
jednotlivých druhů daní. 
 
Steuerliche Behandlung von Arbeitgeberdarlehen : BMF-Schreiben vom 1.10.2008 - IV C 5 -     
S 2334/07/0009 [2008/0537560] 
Zdanění půjčky poskytnuté zaměstnavatelem : přípis Spolkového ministerstva financí                 
z 1.10.2008 - IV C 5 - S 2334/07/0009 [2008/0537560] 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 42, S. 2276-2279 
Daňový režim půjčky poskytnuté zaměstnanci zaměstnavatelem. Zásady ocenění půjčky (bezúročné,    
s výhodným úrokem či s proměnlivým úrokem) z hlediska daně z příjmů, zjišťování finančního 
zvýhodnění pro zaměstnance z titulu úroku. - Pozn. 
 
Konrad Pesendorfer 
Steuern und Wachstum in Österreich 
Daně a růst v Rakousku 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 3, S. 22-43 
Studie se zaměřuje na rozbor souvislostí mezi daněmi a růstem v Rakousku. Vychází přitom                
z průzkumu OECD "Tax and Economic Growth" (Daně a hospodářský růst) dokumentujícího 
hierarchii daňových kategorií - podle jejich dopadu na blahobyt a hospodářský růst - ve 21 zemích 
OECD. Uvedená studie zjišťuje, do jaké míry platí tato hierarchie i pro Rakousko: srovnává rakouskou 
daňovou strukturu se sledovanými zeměmi OECD a zkoumá jednotlivé daňové kategorie z hlediska 
jejich vlivu na hlavní růstové faktory. - Pozn. 
 
Květa Kubátová 
Tax mix impact on the growing differences between the tax quota of the Czech Republic and 
Slovakia 
Vliv daňového mixu na rostoucí rozdíly mezi daňovou kvótou Česka a Slovenska 
Acta VŠFS, 2008, roč. 2, č. 2, s. 189-196 
Příspěvek si klade za cíl analyzovat rostoucí rozdíly ve výnosech daní (resp. v daňovém zatížení 
ekonomiky) v obou zemích a zjistit, které daně se na růstu rozdílů nejvíce podílejí. Autorka zvolila 
metodu rozkladu rozdílu mezi kvótami na členy - jednotlivé země - podle klasifikace používané 
Eurostatem. 
 
Stefan Dittrich 
Umsätze und ihre Besteuerung 2006 
Obraty a jejich zdanění v roce 2006 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 9, S. 790-795 
Příspěvek seznamuje s výsledky statistiky daně z obratu za rok 2006 v Německu. Dokládá význam 
obratové daně v rámci daňového systému (v roce 2006 příjmy z této daně představovaly 111 mld. eur, 
což je 27,9 % celkových daňových příjmů). Dále podrobněji rozebírá výsledky podle různých hledisek 
(plátci daně podle odvětví, právní formy, velikosti podniků, spolkových zemí atd.). Pozornost je 
věnována i snahám o zlepšení kvality a vypovídací schopnosti těchto statistik. - Pozn. 
 
Jana Vítková 
Základ a sazby DPH. 1. část 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2008, č. 20. Rubrika: 3 - Daň z přidané hodnoty, s. 1-14 
Základ daně - co do základu daně patří a co ne (problematika je ilustrována na mnoha příkladech). 
Opravy základu daně a výše daně. 
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Jana Vítková 
Základ a sazby DPH. [2. část] - dokonč. 
Praktický poradce v daňových otázkách, 2008, č. 21. Rubrika: 3 - Daň z přidané hodnoty, s. 1-13 
Sazby daně (základní, snížená). Podrobněji k uplatnění snížené (9%) sazby (výklad je doplněn 
příklady). Opravy sazby a výše daně. Změny ohledně základu a sazeb DPH účinné od 1. ledna 2009. 
 
Anders Kraft, Felicitas Mayer-Theobald 
Zinsschranke und atypisch stille Gesellschaft 
Úroková hranice a atypická tichá společnost 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 43, S. 2325-2329 
Problematika aplikace § 4h zákona o dani z příjmů v případě atypické tiché společnosti nebyla zatím 
nijak zásadně diskutována, i když tento podílnický instrument stále nabývá na významu. Pohled na 
aplikaci nového předpisu a výjimek v případě tiché společnosti z hlediska rozdílného nakládání s touto 
formou účasti podle práva obchodního/civilního a daňového a rovněž podle IFRS. K možným 
výhodám atypické tiché společnosti s ohledem na daňový odpočet úroků; možnosti řešení. - Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 12/2008 
Příjmy zdaněné v zahraničí patří do přiznání. Stavby v podnikání a daň z příjmů. Technické 
zhodnocení hmotného majetku. Registrace českých osob k DPH od ledna 2009. Základ daně pro účely 
DPH od 1.1.2009. 
 
 
Daňové a účetní poradenství   
 
č. 45-46/2008  
Kdy můžeme od berňáku dostat pokutu? Úrok z prodlení aneb smluvní pokuta (Pokrač.). Od 1.1.2009 
se změní důchodové pojištění osob vykonávajících uměleckou či jinou tvůrčí činnost. Dobrovolné 
důchodové pojištění. K nejčastějším dotazům ke skupinové registraci k DPH [Zač.].  
 
č. 47-48/2008  
Daňové zvýhodnění, slevy, odčitatelné položky a další … Místní šetření správce daně. Úrok z prodlení 
nebo smluvní pokuta (Pokrač.). K nejčastějším dotazům ke skupinové registraci k DPH (Dokonč.). 
 
 
č. 49-50/2008  
Daňové zvýhodnění, slevy, odčitatelné položky a další … Změny ve zdravotním pojištění - obce. 
Ochrana mzdových nároků zaměstnance. Ochrana osobních práv zaměstnance. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 23/2008  
Úprava základu daně při přechodu fyzické osoby z VÚ na DE. Hmotný majetek využívaný 
k podnikání oběma manžely. Kdy nastoupit do starobního důchodu? Rada zaměstnanců. Zdanění 
z obchodu FOREX. 
 
č. 24/2008  
Novela zákona o DPH od 1.1.2009. Jak se řeší DPH u faktury vystavené ukrajinskou firmou naší 
firmě? Výše odvodu na sociální pojištění. Stanovení výše platu. Odpočet na základě daně z příjmů. 
Daňové odpisy majetku. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Bold strokes 
Odvážné tahy 
The Economist, October 18th 2008, Vol. 389, No. 8602, p. 85 
Věnováno letošnímu laureátu Nobelovy ceny za ekonomii Paulu Krugmanovi. Americký teoretický 
vědec i komentátor aktuálního politického dění získal toto ocenění za své modely mezinárodního 
obchodu a výzkum v oblasti hospodářské geografie. 
 
Blake LeBaron, Peter Winker 
Introduction to the special issue on agent-based models for economic policy advice 
Úvod ke speciálnímu číslu o zkoumání hospodářské politiky pomocí modelů založených na 
faktorech 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Juni 2008, Bd. 228, Heft 2 + 3, S. 141-148 
Úvodní příspěvek k možnostem tvorby modelů hospodářské politiky na základě ekonometrických 
modelů založených na zkoumání vzájemné interakce mnoha relevantních faktorů (činitelů) a jejich 
dopadů na zkoumaný celek (Agent-Based Models - ABM). Vysvětluje vznik a rozvoj tohoto způsobu 
modelování vzájemných interakcí ve složitých systémech po roce 1990 v souvislosti s rozvojem 
výpočetní techniky. Dále představuje výhody a meze těchto modelů a odkazuje na další příspěvky 
tohoto čísla, které se zaměřují na různé aspekty využití (regulace na trhu s elektřinou, dopravní 
simulace, testování efektivnosti regulace na finančních trzích, zdanění peněžních transakcí, analýzy 
měnové a fiskální politiky aj.). - Pozn. -- Viz i další příspěvky tohoto monotematického číslo čas.        
s tématem Agent-based models for economic policy advice. 
 
Vladimír Gonda 
Niektoré teoretické a hospodárskopolitické inovácie J. M. Keynesa vo Všeobecnej teórii 
zamestnanosti, úroku a peňazí 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 3, s. 296-309 
Příspěvek zkoumá nové přínosy Keynesovy hlavní práce (Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a 
peněz) ve vztahu k neoklasické ekonomii. Zaměřuje se přitom na rozbor klíčových prvků systému,     
tj. teorie peněz a úroku na bázi preference likvidity a zároveň ukazuje vazbu na koncepci efektivní 
poptávky a problematiku zaměstnanosti. Pozornost věnuje též dopadům na rozhodování hospodářské 
politiky. - Pozn. 
 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Pavel Ryska 
Ben Bernanke by se měl poučit : finan ční krize 
Euro, 2008, č. 45, s. 112-113 
Autor dokládá, že za současnou i minulou recesi v USA může expanzivní měnová politika americké 
centrální banky, která spolu s rozevírajícími se nůžkami - deficitem mezi investicemi a úsporami - 
recesím předcházela. Domnívá se, že by Fed neměl v budoucnu narušovat tržní korekci dalšími koly 
měnových injekcí ve snaze "pomoci trhu" a upustit od expanzivní měnové politiky. 
 
Brooke Masters, Lina Saigol and Greg Farrell 
Closing doors 
Dveře se zavírají 
Financial Times, 30.10.2008, No. 36836, p. 7 
Zaměřeno na bonusy bankéřů. Tlak ze strany vlád, regulátorů a veřejnosti pravděpodobně přinutí 
finanční skupiny, aby přehodnotily odměňování svých vrcholných zaměstnanců. - Viz i další články 
na této straně. 
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David Llewellyn 
The crisis Britain had to have? 
Krize, kterou Británie musela projít? 
The Financial regulator, September 2008, Vol. 13, No. 2, p. 37-46 
V souvislosti s výročím krize banky Northern Rock autor uvádí, že šlo o nevyhnutelnou nehodu, 
protože v britské institucionální architektuře řešení případů krachujících bank byla zásadní pochybení. 
Historie tedy možná usoudí, že Northern Rock měl velmi prospěšný dopad na regulaci britského 
finančního systému. 
 
Der deutsche Rettungsschirm 
Německý záchranný deštník 
Handelsblatt, 21.10.2008, Nr. 204, S. 2 
Schematické znázornění akce německé vlády na záchranu bank; k funkci a činnostem nově založeného 
FMSA (Úřad pro stabilizaci finančního trhu) a k povinnostem bank čerpajícím státní pomoc. - 
Odmítavé (a velmi kritizované a diskutované) stanovisko šéfa Deutsche Bank J. Ackermanna ke 
krizovému státnímu balíku přibližuje příspěvek na s. 1. 
 
Die Ertragslage der deutschen Kreditinstitute im Jahr 2007 
The performance of German credit institutions in 2007 
Výnosnost německých úvěrových institucí v roce 2007 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, September 2008, Jg. 60, Nr. 9, S. 15-40 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, September 2008, Vol. 60, No. 9, p. 15-40 
Příspěvek analyzuje výnosnost německých úvěrových institucí v roce 2007. Dokládá dopady 
turbulencí na finančních trzích, ať již jde o skupinu bank pro zvláštní úkoly, zemské banky či centrální 
družstevní banky. Naopak výnosnost regionálních bank, spořitelen a úvěrových družstev nebyla 
negativními jevy dotčena. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi 
časopisu. 
 
Frank M. Drost ... [et al.] 
Es kann nur einen geben 
Může být jen jeden 
Handelsblatt, 10./11./12.10.2008, Nr. 197, S. 12 
K problémům vyplývajícím z "dvouhlavého" bankovního dozoru v Německu (Bundesbank a BaFin). 
Axel Weber, Jochen Sanio; profesní a osobnostní profil představitelů, kteří se dělí o kompetence 
bankovního dozoru. 
 
Přemysl Mička 
Euro k nám samo nepřijde : opatření, která je třeba udělat 
Scientia et Societas, 2008, roč. 4, č. 3, s. 35-45 
K problematice zavádění eura v nových členských zemích EU. Pravidla a postupy pro zavedení eura, 
vybrané věcné problémy při zavádění společné evropské měny v ČR s ohledem na přípravu finančního 
sektoru. Doplněno přehledem plnění kritérií pro zavedení eura v jednotlivých státech v letech 2004, 
2006 a 2008. 
 
připravila Rastislava Krajčovičová ... [et al.] 
Euro na Slovensku 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 43, střed. příl. (8 s.) 
Průvodce pro české firmy, které podnikají na Slovensku. Příloha přináší padesát odpovědí na 
nejčastější dotazy podnikatelů, které se týkají zavedení eura na Slovensku (např. duální oběh peněz, 
konverze bankovních a podnikových systémů, personalistika, mzdy a cestovní náhrady, účetnictví 
apod.). 
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Franz-Christoph Zeitler 
Europäische Finanzmarktintegration durch Wettbewerb oder Regulierung? 
Evropská integrace finančních trhů cestou konkurence nebo regulace? 
Auszüge aus Presseartikeln, 15. Oktober 2008, Nr. 43, S. 4-7 
Autor, viceguvernér Deutsche Bundesbank, rozebírá aktuální problémy bankovních služeb pro občany 
(retailového bankovnictví) v Německu. Dotýká se dopadu finanční krize na tento trh, jeho role a 
celkového postavení v rámci německého i evropského bankovnictví a upozorňuje na některé 
specifické problémy spojené např. s pojetím konkurence a regulace v tomto odvětví. - Přednáška         
u příležitosti 6. Mezinárodní konference pro drobné bankovnictví pořádané Börsen-Zeitung ve 
Frankfurtu nad Mohanem dne 9. října 2008. 
 
Jeremy Grant ... [et al.] 
Exchanges & trading 
Burzy a obchodování 
Financial Times, 20.10.2008, No. 36827, sep. sect. (4 p.) 
Rozbor situace na burzách postižených zablokovaným úvěrováním a novými pravidly; rizikové řízení; 
alternativní platformy; budoucnost clearingu; podrobněji k polskému a čínskému trhu. 
 
Das Geldmengenwachstum der letzten Jahre und seine Bestimmungsfaktoren 
Monetary growth and its determinants in recent years 
Růst peněžní zásoby v posledních letech a jeho určující faktory  
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, September 2008, Jg. 60, Nr. 9, S. 41-57 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, September 2008, Vol. 60, No. 9, p. 41-56 
Příspěvek analyzuje střednědobá a dlouhodobá inflační rizika v eurozóně a hledá aktuální příčiny 
nárůstu peněžní zásoby. Vychází z analýzy komponent a protipoložek peněžní zásoby v kontextu 
konsolidované bilance bankovního sektoru a ekonometrickými metodami (VAR model) zjišťuje 
souvislost mezi úrokovou politikou eurozóny a růstem peněžní zásoby. - Pozn. - Příspěvek je dostupný 
v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmenpakets zur Stabilisierung des Finanzmarktes 
(Finanzmarktstabilisierungsgesetz - FMStG) : vom 17. Oktober 2008 
Zákon o realizaci balíčku opatření na stabilizaci finančního trhu (zákon o stabilizaci finančního 
trhu - FMStG) : ze 17. října 2008 
Bundesgesetzblatt. Teil I, 17. Oktober 2008, Jg. 2008, Nr. 46, S. 1982-1989 
Znění zákona o realizaci balíčku opatření na stabilizaci finančního trhu (zákona o stabilizaci 
finančního trhu) ze 17. října 2008 v Německu. Obsahuje zejména zákon o zřízení Fondu na stabilizaci 
finančního trhu (FMS), který upravuje úkoly, právní postavení a správu tohoto fondu. 
 
Michal Janovec 
Historie a současnost akcií pro zaměstnance 
Právník, 2008, roč. 147, č. 11, s. 1267-1276 
Charakteristika zaměstnaneckých akcií, zrušení zaměstnaneckých akcií jako zvláštního druhu akcií      
v českém právu (zák. č. 370/2000 Sb.), současná podoba akcií pro zaměstnance v ČR. Stručný popis 
zaměstnaneckého akcionářství ve Francii a Velké Británii. - Pozn. 
 
The incredible shrinking funds : hedge funds in trouble 
Neuvěřitelný pokles hodnoty fondů : zajištěné fondy v potížích 
The Economist, October 25th 2008, Vol. 389, No. 8603, p. 73-75 
Ještě před rokem byly zajištěné fondy všemocným předvojem finančního kapitalismu, ale letos ztrácí 
průměrný fond pětinu své hodnoty. V analýze dopadu finanční krize na toto odvětví se konstatuje, že 
mají-li přeživší společnosti prosperovat, budou muset především odstranit strukturální nedostatky. 
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Veronika Bachanová 
Index optimální měnové oblasti pro Českou republiku 
Ekonomická revue, 2008, roč. 11, č. 3, s. 42-57 
Příspěvek zkoumá, zda je Česká republika v současné době vhodným kandidátem na přijetí eura. 
Teorie optimálních měnových oblastí, index optimální měnové oblasti, index OCA pro Českou 
republiku. 
 
V.G. Čaplygin, A.M. Kur'janov 
Jedinaja valjuta stran Central'noj Jevrazii 
Jednotná měna zemí střední Eurasie 
Finansy, 2008, No. 8, s. 62-65 
Teorie optimálních měnových zón; Evropská měnová unie; problémy, se kterými by se mohla setkat 
řada zemí Sdružení nezávislých států, konkrétně centrální Eurasie, při utváření hospodářského a 
měnového svazu. 
 
František Jakub 
Jen žádné experimenty : bankovnictví 
Euro, 2008, č. 47, s. 124-125 
Autor srovnává současnou globální finanční krizi s krizí na začátku tisíciletí a upozorňuje, že ani 
tehdy, ani dnes nejsou snahy o lepší regulatorní rámec pro finanční odvětví účinné, neboť se zaměřují 
na prevenci kolapsu systému jako celku, nikoli na selhání jednotlivé instituce. Diskutovaný jednotný 
dohled nad evropským finančním trhem bude mít smysl až po vytvoření skutečného jednotného 
evropského finančního trhu. Za současné situace může být účinná spíše důsledná a kvalifikovaná práce 
dohledových institucí v jednotlivých zemích. 
 
Bohumil Havel, Vlastimil Pihera 
K rozhodnutí Ústavního soudu o tzv. squeeze-out(u) 
Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 19, s. 717-721 
K důležitému nálezu Ústavního soudu z března t.r. ve věci návrhu skupiny senátorů na zrušení úpravy 
práva výkupu účastnických cenných papírů (tzv. squeeze-out) v § 183i až 183n obchodního zákoníku. 
Podrobněji k povaze akciové společnosti, k obecné ústavní přípustnosti squeeze-outu, k otázce garance 
ochrany práv akcionářů a ke změnám právní úpravy squeeze-outu (novelou obchodního zákoníku - 
zák. č. 104/2008 Sb.). 
 
Miroslav Kalousek 
Končím s eurem 
Euro, 2008, č. 46, s. 45-47 
Rozhovor s ministrem financí se dotýká řady aktuálních témat (koordinace Evropské unie při řešení 
světové finanční krize, finanční regulace a státních zásahů do tržní ekonomiky, úkolů českého 
předsednictví v EU, podpory automobilového průmyslu, přijetí eura). 
 
Miroslav Seidl 
Konkurence bank : služby 
Euro, 2008, č. 46, s. 114-115 
Autor rozebírá aktuální situaci poštovního bankovnictví ve světě i v ČR. Ukazuje, že poštovní 
spořitelny se dnes profilují jako plnohodnotné bankovní ústavy úzce propojené s poštovním odvětvím. 
Nabízejí služby klientům, na které se zpočátku velké banky vůbec nezaměřovaly; na trhu se snaží 
zaujmout inovačním přístupem a především cenami. Na českém trhu je průkopníkem Poštovní 
spořitelna, jejíž priority a nové vize autor stručně představuje. 
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Oldřich Dědek 
Krize Evropského měnového systému v letech 1992-1993 jako argument pro společnou měnu 
Scientia et Societas, 2008, roč. 4, č. 3, s. 11-34 
V úvodu stručně a přehledně o náročné, avšak úspěšné cestě k euru v rámci ES. Dále podrobněji         
o krizi Evropského měnového systému a jejích důsledcích pro projekt měnové unie, rovněž o vlivu 
krize EMS na interpretaci maastrichtského kurzového kritéria. 
 
Peter Köhler, Sonia Shinde 
Kunden flüchten zur Sparkasse 
Klienti prchají do spořitelny 
Handelsblatt, 15.10.2008, Nr. 200, S. 22 
Německé spořitelny zažívají masivní příliv vkladů, jejich nové klienty - dřívější zákazníky dcer 
velkých zahraničních bank - už dnes zajímá spíše bezpečí pro uspořené peníze než výše úroku. 
 
Soňa Machová 
Lamfalussyho proces 
Pojistné rozpravy, 2008, č. 22, s. 6-13 
K historii i současné organizaci tvorby pravidel fungování trhu finančních služeb v EU. Akční plán 
finančních služeb, tzv. Lamfalussyho proces (vytvoření čtyřstupňového regulatorního mechanismu), 
důvody vzniku nového regulatorního systému, fungování Lamfalussyho procesu a zásady tzv. 
komitologie, přehled základních charakteristik jednotlivých úrovní (stupňů), institucionální 
zabezpečení, detailní popis fungování jednotlivých úrovní - nastavení rámcových pravidel, provádění 
technických detailů, posílená spolupráce dozorových orgánů, kontrola a vynucování implementace. 
Lamfalussyho proces v praxi a jeho aktuální revize. 
 
Aline van Duyn, Deborah Brewster and Gillian Tett 
The Lehman legacy 
Odkaz banky Lehman Brothers 
Financial Times, 13.10.2008, No. 36821, p. 10 
Odmítnutí amerického ministra financí Paulsona poskytnout finanční pomoc vedlo ke krachu banky 
Lehman Brothers. Úpadek se pravděpodobně stal katalyzátorem krize. V článku se rozebírají důsledky 
bankrotu Lehman a zdůrazňuje se, že může trvat roky, než bude tento případ největšího podnikového 
krachu na světě dotažen do konce. 
 
Link by link : a short history of modern finance 
Článek po článku : stručná historie moderních financí 
The Economist, October 18th 2008, Vol. 389, No. 8602, p. 75-77 
Ze současné finanční krize jsou obviňovány levné peníze, asijské úspory a nenasytní bankéři, ale pro 
mnoho lidí je hlavním podezřelým deregulace. Trhy přitom nikdy nebyly úplně deregulovány, ale je 
skutečností, že v uplynulých třiceti letech převládala nálada ve prospěch uvolnění. V článku se 
rozebírá krátká historie postupné deregulace finančního systému. 
 
Gertrud A. Hussla 
"Man fühlt sich völlig machtlos" 
"Člověk se cítí úplně bezmocný" 
Handelsblatt, 30.10.2008, Nr. 211, S. 35 
Zmrazení peněz německých vkladatelů, kteří měli svá konta u pobočky islandské banky Kaupthing.   
K problému právní skuliny, kdy krytí vkladů islandským pojistným fondem je vázáno na případ 
insolvence (banka však je pod státní kontrolou a funguje) a neomezená záruka spolkové vlády na 
úspory v Německu se vztahuje pouze na banky, které jsou účastníky německého pojištění vkladů 
(Kaupthing-Bank je členem pouze v islandském pojistném fondu). - Problematice nedostatečně 
kontrolovaného vstupu zahraničních bank (ze zemí Evropského hospodářského prostoru se slabým 
dozorem) do Německa se věnuje příspěvek viz HB, 12.11.2008, Nr. 220, S. 27 a také v HB, 
18.11.2008, Nr. 224, S. 28. 
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Mewling and puking : bank regulation 
Dětské choroby : bankovní regulace 
The Economist, October 25th 2008, Vol. 389, No. 8603, p. 79-80 
Basilejská dohoda II o přiměřenosti bankovního kapitálu, která vstoupila v platnost v Evropě teprve od 
počátku roku, je v ohrožení. Kritikové upozorňují, že dohoda nechává příliš mnoho odpovědnosti za 
vyhodnocení rizik ratingovým agenturám a samotným bankám, které se jako rizikoví manažeři příliš 
neosvědčily. Basilej II se také v současnosti jeví jako méně relevantní, protože stále probíhá 
rekapitalizace bank ze strany vlád jednotlivých zemí. 
 
Holger Alich, Tanja Kuchenbecker 
Méthode Sarko 
Sarkozyho metoda 
Handelsblatt, 22.10.2008, Nr. 205, S. 2 
Státní podpora francouzských bank má pomoci oživit jejich schopnost poskytovat úvěry a také 
přiblížit kvótu vlastního kapitálu na úroveň konkurence. Pomoc státu probíhá formou půjček, což je 
pro banky výhodnější (ne formou akcií jako v Německu) a stát tak nezískává žádná hlasovací práva 
ani možnost ovlivňovat obchody bank - navíc posílení základny vlastního kapitálu nepoškozuje 
původní akcionáře. Podmínkou kapitálové injekce je zvýšení objemu poskytovaných úvěrů do 
podnikové, obecní a občanské sféry; v plánu je zákaz obchodování s daňovými ráji a také povinná 
redukce manažerských platů a odstupného. 
 
Nils Rüdel, Sonia Shinde 
Die nächste große Blase 
Příští velká bublina 
Handelsblatt, 31.10./1./2.11.2008, Nr. 212, S. 31 
Dluhy Američanů vázané na úvěrové karty dosahují 969 mld. dolarů a bankám hrozí, že u nich 
nakonec "plastikové" dluhy zákazníků zůstanou viset. Týká se to především JP Morgan Chase, Bank 
of America či Citigroup, které vydávají nejvíce úvěrových karet - výpadky z titulu plateb narůstají        
i o následné úroky za přečerpání. V posledních letech byli Američané plastikovými penězi doslova 
zaplaveni, na rozdíl od Německa však lze utrácet až do limitu, i když splátky jsou minimální, a často 
se potíže řeší další kartou. Příklady úroků, jejichž výše je trestná (v Německu by byly posuzovány jako 
lichvářské - v USA jsou povoleny až do výše 50 procent). Možnost vyhlásit osobní insolvenci a do     
5 let se zcela zbavit dluhů za cenu 10 procent dluhu s tím, že zbytek zůstává na straně věřitele. 
 
Aleš Michl 
Nejlepší časy skončily : dopady finanční krize na úvěrové riziko českých bank 
Bankovnictví, 2008, roč. 16, č. 10, s. 18, 20 
Analýza sektorů české ekonomiky, které jsou nejvíce ohrožené finanční krizí. Rozdělení podniků do 
tří skupin podle prosperity (černé, bílé a růžové sektory). Výhled do budoucna - rozbory nových 
zakázek a tržeb z exportu, vývoje zaměstnanosti v sektorech a citlivosti marže na kurz koruny             
v závislosti na konkurenci, úvěrové riziko. Klíčové závěry. 
 
Patricia Vollhard, Sarah Wilkens 
Neue Entwicklungen zur Erlaubnispflicht für kollekt ive Anlagemodelle 
Nový vývoj povolovací povinnosti u kolektivních investičních modelů 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 44, S. 2411-2415 
Ochrana investic v rámci šedého kapitálového trhu. K návrhu zakotvit do německého zákona               
o úvěrnictví "správu investic" - tento nový prvek by měl z důvodu ochrany investic fyzických osob 
podřídit určité formy správy majetku dohledu BaFin (Spolkový úřadu dozoru nad finančními 
službami). Přehled vývoje legislativy; návrh ministerstva financí na zavedení "obchodu s cennými 
papíry" namísto dosavadního "finančního komisního obchodu". Hodnocení návrhu zákona, pozitiva. - 
Pozn. 
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Chris Hughes 
No more easy money 
Už žádné snadno dostupné peníze 
Financial Times, 11.11.2008, No. 36846, p. 9 
Ke změnám, které probíhají vlivem finanční krize v londýnské City. Tlak regulátorů, menší chuť 
riskovat a růst nákladů na podnikání společně formují konsolidaci hlavního města evropských financí. 
V nadcházejícím desetiletí se rovnováha finanční moci zřejmě přesune ze západu na východ a 
účastníci trhu, kteří byli dříve považováni za velké, se budou muset stát ještě většími. 
 
Markéta Pravdová 
Nový zákon "o praní špinavých peněz"  
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 10, s. 55-62 
Obsáhlý komentář k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu. Vymezení povinných osob, základní povinnosti tzv. povinných osob 
(povinnost identifikovat klienta, povinnost kontroly klienta, uchovávání informací aj.), povolování 
výjimek Ministerstvem financí, oznamovací povinnost při přeshraničních převodech, změny 
souvisejících zákonů. 
 
Thomas Sigmund, Sven Afhüppe 
Eine Nummer kleiner : Managergehälter 
O číslo menší : platy manažerů 
Handelsblatt, 16.10.2008, Nr. 201, S. 2 
Reakce a ekonomické a právní proti/argumenty k požadavku spolkového ministra financí, který          
v rámci návrhu zákona o stabilizaci finančního trhu požaduje (automatický) roční limit manažerských 
platů ve výši 500 000 eur a také omezení jejich bonusů a odstupného v bankách, které požadují státní 
kapitálovou injekci. 
 
Hans G. Nagl 
Der Preis der Staatshilfe 
Cena státní pomoci 
Handelsblatt, 4.11.2008, Nr. 214, S. 27 
Ke struktuře a formě státní pomoci čerpané Commerzbank, která jako první z německých peněžních 
institucí využívá možnost "tiché" účasti státu při navýšení vlastního kapitálu. Podmínky a náklady 
vázané na pomoc. - Článek tematicky souvisí s příspěvky na s. 1 a s. 26. 
 
Nicole Bastian, Mark C. Schneider 
Privatbankiers profitieren 
Soukromí bankéři profitují  
Handelsblatt, 27.10.2008, Nr. 208, S. 24 
Tradiční privátní banky, které vyznávají klasické hodnoty jako vypočitatelnost a zdrženlivost (důvěru 
zaručuje také princip ručení vlastním majetkem společníků) zůstávají nedotčeny finanční krizí a 
zažívají výrazný příliv vkladů. Picket, Conrad Hinrich Donner Bank, Berenberg Bank, M.M. Warburg. 
 
Slavoj Czesaný 
Proč právě nyní finanční krize? : kapitálové trhy 
Euro, 2008, č. 48, s. 104-105 
Autor se zamýšlí nad příčinami aktuální finanční krize a upozorňuje na souběh nepříznivých 
makroekonomických, institucionálních a motivačních faktorů. Probírá jejich vliv na negativní vývoj a 
odvozuje z toho i poučení: nutnost zajištění lepší kontroly vývoje bankovního odvětví, zpřísnění 
pravidel měnové politiky, působení souboru indikátorů včasného varování v bankovnictví, řešení 
sociálních otázek jiným způsobem než poskytováním hypoték sociálně slabým domácnostem. 
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Marco Onado 
Regulation after "The Big One" 
Regulace po "Velké krizi" 
The Financial regulator, September 2008, Vol. 13, No. 2, p. 53-59 
Hledání odpovědí na otázku, zda současná finanční krize regulátory zaskočila, zda potřebují více 
pravomocí a jaké by nyní měly být jejich priority. - Pozn. 
 
Norbert Schuh, Peter Steindl 
Rekordwachstum der Bilanzsumme bei geringeren Erträgen : wesentliche Entwicklungen im 
inländischen Finanzwesen im ersten Halbjahr 2008 
Rekordní růst bilanční sumy při zmenšujících se výnosech : základní vývojové trendy 
rakouského bankovnictví v prvním pololetí 2008 
Statistiken - Daten & Analysen, 2008, Nr. 4, S. 18-27 
Příspěvek podrobně rozebírá vývoj na rakouském bankovním trhu v prvním pololetí 2008 se 
zaměřením na sledování dopadů mezinárodní finanční krize na rakouské finančnictví. Zatímco některé 
ukazatele důsledky světových turbulencí zatím nedokládají (rekordní nárůst bilanční sumy rakouských 
bank), provozní výsledky a především výnosy dokládají zřetelné zhoršení. - Pozn. 
 
Seeking shelter : the euro 
Hledání přístřeší : euro 
The Economist, November 1st 2008, Vol. 389, No. 8604, p. 34 
Zemím mimo eurozónu se členství v EMU může jevit jako útočiště před finanční krizí, ale vstup 
nemusí být snadný. - Zkrácený překlad článku viz Informace Odborné knihovny MF č. 15/2008. 
 
Richard Portes 
The shocking errors behind Iceland's meltdown 
Šokující chyby v pozadí islandských problémů 
Financial Times, 13.10.2008, No. 36821, p. 13 
Stručný rozbor příčin a důsledků finanční krize na Islandu. 
 
Rajmund Mirdala 
Skúsenosti Slovinska s prechodom na euro 
Biatec, október 2008, roč. 16, č. 10, s. 9-15 
Příspěvek se zaměřuje na vyhodnocení zkušeností Slovinska s přechodem na společnou evropskou 
měnu ve světle inflačních aspektů spojených se vstupem do EMU. Základní rámec měnové politiky 
slovinské centrální banky v letech 1991-1995, 1996-2000 a od r. 2001 po současnost. Struktura inflace 
ve Slovinsku v letech 2004 až 2008. Jednorázový vliv přijetí eura na vývoj inflace ve Slovinsku. - 
Pozn. 
 
Michal Pazour 
Stanovení náchylnosti ekonomiky k nadměrným tlak ům na měnový kurs 
Politická ekonomie, 2008, roč. 56, č. 5, s. 598-620 
Cílem příspěvku je představit novou metodologii modelu sestaveného pro včasnou identifikaci 
zvýšené náchylnosti ekonomiky k nadměrným tlakům na měnu a ověřit její účinnost na datech za 
Českou republiku. Významné indikátory měnových krizí v zemích střední a východní Evropy, definice 
zvýšeného tlaku na měnu, metodologie výběru indikátorů včasného varování a stanovení náchylnosti 
ekonomiky k měnové krizi, hodnocení spolehlivosti modelu. 
 
A.A. Komkov 
Targetirovanije infljacii v Rossii 
Cílování inflace v Rusku 
Finansy, 2008, No. 9, s. 12-15 
Další vlna inflace v Rusku podrývá důvěru jak k oficiálním prognózám, tak k prováděné protiinflační 
politice. Článek shrnuje argumenty pro a proti zavedení inflačního cílování. 
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Viera Malacká 
The tools of the free market trade of the Eurosystem 
Nástroje obchodu na volném trhu eurozóny 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 3, s. 382-389 
V souvislosti s připravovaným vstupem Slovenska do eurozóny příspěvek přehledně seznamuje s tzv. 
volným trhem eurozóny s investičními nástroji (repo operacemi). Ukazuje význam trhu repo operací a 
popisuje tyto nástroje a operace volného trhu. - Pozn. 
 
Jan Mládek 
Trnitá česká cesta k euru 
Scientia et Societas, 2008, roč. 4, č. 3, s. 46-51 
K problematice přijetí společné evropské měny v ČR. Autor se pokouší o analýzu současné neutěšené 
situace v této oblasti a poukazuje na její příčiny (nedostatek politické vůle, postoj ČNB, vysokou 
důvěru v národní měnu apod.). - K tématu viz i další přísp. na s. 52-58 s názvem Odkdy euro v zemích 
Koruny české? 
 
Pierre-Pascal Gendron 
VAT treatment of financial services: assessment and policy proposal for developing countries 
Režim DPH pro finanční služby: hodnocení a návrhy postupu pro rozvojové země 
Bulletin for international taxation, 2008, Vol. 62, No. 11, p. 494-507 
Otázka uvalení daně z přidané hodnoty na finanční služby je ve vyspělých zemích z mnoha hledisek 
klíčová. Dosud nebylo nalezeno žádné přesvědčivé, koncepčně správné a praktické řešení, které by 
podchytilo většinu finančních služeb. Rozvojové a transformační země čelí omezením, které činí ze 
zdanění finančních služeb ještě větší problém. Vzhledem k tomu, že většina vyspělých zemí zvolila 
cestu osvobození těchto služeb od DPH, není překvapivé, že ani v rozvojových a transformačních 
zemích není DPH téměř uplatňována. V článku je zkoumán režim DPH u finančních služeb v Kanadě 
a jiných zemích, včetně jeho zdůvodnění a ekonomických účinků. Poté jsou navrženy alternativy 
tohoto režimu se zaměřením na rozvojové a transformační země a s přihlédnutím k limitům jejich 
daňové politiky. - Pozn. 
 
Jesús Crespo Cuaresma, Ernest Gnan 
Vom Umgang mit Finanzmarktinstabilität : vier geldpolitische Strategien im Vergleich 
Fungování v podmínkách finanční nestability : čtyři strategie peněžní politiky ve vzájemném 
srovnání 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 3, S. 69-109 
Studie analyzuje strategie peněžní politiky eurosystému, americké centrální banky (Fed), japonské 
centrální banky (Bank of Japan) a britské centrální banky (Bank of England). Zaměřuje se přitom 
zejména na to, zda a jakým způsobem se v praxi tyto strategie mění a přizpůsobují v podmínkách 
nestability na finančních trzích. Ukazuje rozdíly de iure i de facto např. v oblasti mandátu centrálních 
bank, cílových strategií a komunikačních strategií, včetně zveřejňování prognóz. - Pozn. 
 
FT reporters 
Whatever it took 
Za jakoukoliv cenu 
Financial Times, 15.10.2008, No. 36823, p. 11 
Rekapitulace týdne, ve kterém hrozba krachu finančního systému přinutila světové lídry překonat své 
rozpory a jednat. Setkání ministrů financí a centrálních bankéřů Skupiny sedmi, výsledky jednání. - 
Viz i článek na s. 13 pod názvem Governments have at last thrown the world a lifeline. 
 
Patrick Welter 
Zentralbanken werden ungewollt zum Marktmacher 
Centrální banky se nechtěně stávají tržními aktéry 
Auszüge aus Presseartikeln, 8. Oktober 2008, Nr. 42, S. 9-10 
Autor se zamýšlí nad aktuální rolí centrálních bank při řešení následků finanční krize na peněžních a 
kapitálových trzích. Upozorňuje, že centrální banky se v důsledku ztráty důvěry mezi aktéry na 
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mezibankovním trhu samy stávají aktivními účastníky trhu a suplují tak roli komerčních bank při 
poskytování úvěrů. - Překlad viz toto číslo Informací Odborné knihovny MF. - Přetištěno z Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Frankfurt n. M., ze 4. října 2008. 
 
Holger Alich 
Der Zocker von der Sparkasse 
Hazardér ze spořitelny 
Handelsblatt, 3.11.2008, Nr. 213, S. 28 
Přednímu francouzskému peněžnímu ústavu CNCE (Caisse Nationale des Caisses d'Epargne) přivodil 
zaměstnanec Boris Picano-Nacci svými derivátovými obchody ztrátu 750 milionů eur. K nedostatkům 
interního kontrolního systému, porovnání případu s předchozím skandálem v Société Générale 
vyvolaným spekulacemi a fiktivními obchody J. Kerviela. 
 
Zur Steuerung von Liquiditätsrisiken in Kreditinsti tuten 
Liquidity risk management at credit institutions 
Řízení rizik likvidity v úv ěrových institucích 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, September 2008, Jg. 60, Nr. 9, S. 59-74 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, September 2008, Vol. 60, No. 9, p. 57-71 
V souvislosti s potřebou dalšího rozvoje metod řízení rizik spojených s likviditou v německém 
bankovním sektoru příspěvek seznamuje s některými metodami řízení rizik a vysvětluje jejich přínosy. 
Věnuje se též souvisejícím právním předpisům, a to jak na národní úrovni, tak v mezinárodním 
kontextu. - Pozn. - Příspěvek je dostupný v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Jana Mravcová, Jana Vavřinková 
Žiaden strach, naozaj nehorí 
Trend, 2008, č. 41, s. 78-80 
K rozsahu ochrany a k ručení státu za vklady v SR. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
All fall down : the euro area 
Všeobecný pokles : eurozóna 
The Economist, November 8th 2008, Vol. 389, No. 8605, p. 77-78 
Ještě před několika týdny hlavní otázka zněla, zda se ekonomika eurozóny dokáže vyhnout recesi. 
Nyní jde o to, nakolik hluboký bude pokles. Článek vychází z nejnovějších ukazatelů, které všeobecně 
vykazují zhoršení. 
 
Tibor Lalinský 
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky. 2. časť 
Biatec, október 2008, roč. 16, č. 10, s. 2-8 
Druhá část příspěvku se věnuje vzájemnému porovnání konvergenčního procesu na Slovensku             
s vývojem v ostatních nových členských zemích EU a hodnocení dlouhodobého plnění 
maastrichtských kritérií po zavedení eura v současných zemích eurozóny. - Pozn. 
 
Matthias Thibaut 
Brown will Briten entlasten - mit Hilfe neuer Staatsschulden 
Brown chce Britům ulevit - s pomocí nových státních dluhů 
Handelsblatt, 28.10.2008, Nr. 209, S. 3 
Ekonomika Velké Británie letos poprvé po šestnácti letech zažila pokles a ocitla se na pokraji recese, 
růst nezaměstnanosti a pokles příjmů stále více dopadají na trh nemovitostí - do roku 2009 se očekává 
propad cen domů o čtvrtinu. Obnovit poptávku a pomoci zaměstnancům, podnikatelům i majitelům 
domů by měly nové dluhy státu - tento návrh premiéra na řešení hospodářské krize však přední 
ekonomové kritizují s tím, že už v dobách ekonomického rozmachu bylo potřeba místo zvyšování 
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deficitu vytvořit finanční polštář. Další navyšování výdajů je problematické např. i proto, že v mnoha 
oblastech hospodářství vzroste dominance státu, což v období po recesi oslabí ozdravování 
soukromého sektoru. Ekonomové namísto toho požadují drastické uvolnění peněžní politiky - a           
v případě nedostatečného efektu i snížení daní - protože "lidé mají vydávat peníze podle svých a ne 
vládních priorit". 
 
Stefan Wagstyl 
The east is in the red 
Východ je v červených číslech 
Financial Times, 17.10.2008, No. 36825, p. 9 
V analýze se zdůrazňuje, že banky, měny a akciové trhy bývalého sovětského bloku jsou pod tlakem a 
státní finance v mnoha případech nedokážou zabránit poklesu. Hospodářský růst prudce zpomaluje, 
MMF předpovídá pro rok 2009 pokles růstu HDP ve střední a jihovýchodní Evropě z letošních 5 % na 
3,5 %. Experti nicméně upozorňují na značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi regionu. 
 
Stephan Lorz 
Der fatale Hang der Deutschen zum Kuschelsozialismus 
Osudová náklonnost Němců k měkké náruči socialismu 
Auszüge aus Presseartikeln, 22. Oktober 2008, Nr. 44, S. 16-17 
Autor upozorňuje na posun v myšlení německé společnosti, který odráží jak narůstající sociální 
rozdíly, tak aktuální problémy spojené s finanční krizí a problematizuje samotný systém sociálně 
tržního hospodářství. Dokládá, že bez zakotvení v tržní ekonomice nemůže hospodářský systém 
efektivně hospodařit se zdroji a úspěšně realizovat i sociální politiku. - Překlad viz Informace Odborné 
knihovny MF č. 15/2008. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., z 22. října 2008. 
 
The global slumpometer 
Globální měřítko hospodářského poklesu 
The Economist, November 8th 2008, Vol. 389, No. 8605, p. 84 
Článek se zabývá otázkou, zda současná recese skutečně probíhá v globálním měřítku, jak tvrdí 
někteří ekonomové. Podle posledního Světového hospodářského výhledu MMF by růst HDP v r. 2009 
měl klesnout na 3 % HDP, ale to není tak špatný výsledek. Problémem je, že neexistuje žádná 
dohodnutá definice světové recese. A zatímco bohaté země čelí své nejhlubší recesi od 30. let, pro 
chudší země by to mohla být jedna z nejmírnějších. 
 
M. Derjabina 
Gosudarstvenno-častnoje partnerstvo : teorija i praktika 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru : teorie a praxe 
Voprosy ekonomiki, 2008, No. 8, s. 61-77 
V článku se posuzuje partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jako varianta vzájemného 
působení mezi státem a soukromou podnikovou sférou. Zvláštní pozornost je věnována otázce 
přerozdělování majetkových práv. Určité formy PPP by mohly být považovány za alternativu úplné 
privatizace. Analýza se zabývá i přerozdělením pravomocí státu v některých modelech PPP. Dále se 
pojednává o různých modelech a konkrétních mechanismech PPP a nástrojích prosazování jejich 
projektů. - Pozn. 
 
Christian Ramthun ... [et al.] 
Hilfe und Hybris 
Pomoc a bezohledné velikášství 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 44, S. 20-25 
Hodnocení záchranných plánů a zásahů spolkové vlády, jejichž působení sice sektoru bankovnictví 
pomáhá, v reálné ekonomice však může způsobit problémy. 
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How deep and how long? : gauging the recession 
Jak hluboko a jak dlouho? : měření recese 
The Economist, November 8th 2008, Vol. 389, No. 8605, p. 39-40 
Zaměřeno na otázku, jak hluboká bude recese ve Velké Británii. Názory odborníků, odhady Evropské 
komise a MMF. Všeobecné očekávání spíš horšího vývoje. 
 
David Firn, Thomas Escritt, Kester Eddy 
Hungary 
Maďarsko 
Financial Times, 16.10.2008, No. 36824, sep. sect. (6 p.) 
Přehled o Maďarsku přináší informace o hospodářské a politické situaci, bankovnictví, maloobchodu, 
investicích, sekundárních důsledcích úvěrové krize aj. - Viz i článek na s. 3 pod názvem Hungarian 
currency and shares fall sharply. 
 
Isabel Gorst ... [et al.] 
Investing in Central Asia 
Investování ve Střední Asii 
Financial Times, 30.10.2008, No. 36836, sep. sect. (4 p.) 
Hospodářské vyhlídky regionu, který zatím nedává investorům moc prostoru, navzdory velkému 
potenciálu nerostných zdrojů. Politická situace, vazby s Moskvou, snaha o navázání nových kontaktů. 
Energetika, bankovnictví. 
 
Victor Mallet ... [et al.] 
Investing in Spain 
Investování ve Španělsku 
Financial Times, 15.10.2008, No. 36823, sep. sect. (6 p.) 
Jednotlivé články přehledu se zaměřují na stavebnictví, trhy, finance, dopad globalizace, energetiku, 
turistiku aj. 
 
David Pilling ... [et al.] 
Japan 
Japonsko 
Financial Times, 14.10.2008, No. 36822, sep. sect. (4 p.) 
Jednotlivé články přehledu se zaměřují na hospodářskou situaci, politiku, fiskální reformu, 
zaměstnanost, trh cenných papírů, automobilový průmysl aj. 
 
Macroeconomic scenario : EU members, EU candidates and other countries 
Makroekonomický scénář : členské země EU, kandidátské a další země 
CEE Quarterly, 2008, No. 4, p. 2-59 
Periodické analýzy makroekonomického vývoje zemí střední a východní Evropy, a to jak členských 
zemí EU (Bulharska, ČR, Estonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska a 
Slovinska), tak kandidátských a dalších zemí regionu (Chorvatska, Turecka, Bosny a Hercegoviny, 
Kazachstánu, Ruska, Srbska a Ukrajiny). Každé zemi je věnován samostatný příspěvek, který 
přehledně dokumentuje hlavní ukazatele hospodářského vývoje, aktuální ekonomická témata a 
krátkodobou prognózu. - Analýzy jsou publikovány 4x ročně, dříve v periodiku CEE Report. 
 
Charles Clover 
Onward to 1998 
Kupředu k roku 1998 
Financial Times, 27.10.2008, No. 36833, p. 7 
Z rozboru situace v Rusku vyplývá, že deformace domácí ekonomiky zhoršují dopad globální finanční 
krize. Ceny ropy a plynu již nepředstavují polštář jako dříve, měnové rezervy výrazně klesly, dochází 
k úniku kapitálu. Země si začíná uvědomovat, že by mohla být postižena stejně jako při krizi před 
deseti lety, i když jiným způsobem. 
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Michael Reid 
The party's over : a special report on Spain 
Je po večírku : zvláštní zpráva o Španělsku 
The Economist, November 8th 2008, Vol. 389, No. 8605, centr. sect. (20 p.) 
Přehled hospodářské a politické situace ve Španělsku se zaměřuje na otázky hospodářských reforem, 
finančního trhu, podnikové sféry, vztahů k imigrantům aj. 
 
Putting the air back in : policy in a recession 
Jak to zase nafouknout : hospodářská politika v recesi 
The Economist, November 1st 2008, Vol. 389, No. 8604, p. 70-71 
K hospodářské politice ve vyspělých zemích, která by měla zabránit dlouhodobé recesi. 
 
Kristian Slovák, Juraj Mašláni 
Rusko ide do trojky 
Trend, 2008, č. 43, s. 16-17 
Vznik plynového kartelu tvořeného Ruskem, Íránem a Katarem. LNG. GECF. 
 
V. Senčagov 
Strategija razvitija Rossii: orientiry i ograni čenija 
Strategie rozvoje Ruska: orientační body a omezení 
Voprosy ekonomiki, 2008, No. 8, s. 119-130 
K diskusi o podstatě a prioritách strategie rozvoje Ruska; rizika vysoké míry růstu HDP; možné kroky 
při zpracování strategie. - Pozn. -- K problematice viz i články na s. 131-144. 
 
Daniela Nováčková 
Štátna pomoc - služby všeobecného ekonomického záujmu 
Ekonomická revue, 2008, roč. 11, č. 3, s. 30-41 
Politika státní pomoci v EU (legislativní úprava), služby všeobecného ekonomického zájmu a pravidla 
jejich poskytování, Zelená a Bílá kniha o veřejných službách, charakteristické znaky služeb veřejného 
zájmu, financování služeb ve veřejném zájmu. 
 
Who's next? : eastern Europe 
Kdo je na řadě? : východní Evropa 
The Economist, October 25th 2008, Vol. 389, No. 8603, p. 29-31 
Rozbor hospodářské situace v zemích východní Evropy se zaměřuje na otázku, zda některá ze zemí 
nebude následovat Island. Podrobněji je analyzován vývoj v Rusku, Ukrajině, Maďarsku a 
pobaltských zemích. V příštích několika letech lze očekávat, že ostrá recese odhalí chyby v předchozí 
hospodářské politice a vystaví účet za neprovedení reforem. Nadcházející období také zřejmě bude 
velkou zkouškou demokracie a právního řádu. 
 

Informatika. Počítače 
 
Sebastian Czajka, Sabine Mohr 
Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten : Ergebnisse der 
Erhebung 2007 
Informa ční a komunikační technologie v soukromých domácnostech : výsledky šetření v roce 
2007 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 9, S. 764-771 
Příspěvek představuje výsledky statistického šetření využití informačních a komunikačních 
technologií v soukromých domácnostech v Německu v roce 2007. Informuje o rozšíření počítačů a 
využívání internetu v soukromých domácnostech, o počítačové gramotnosti atd. Pozornost věnuje        
i srovnání Německa a ostatních členských zemí EU v této oblasti. - Pozn. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Mojmír Helísek 
Accession of the Czech Republic into euro area and Maastricht convergence criteria from the 
perspective of theory of "impossible trinity" 
Vstup ČR do eurozóny a maastrichtská konvergenční kritéria z hlediska teorie "nedosažitelné 
trojice"  
Acta VŠFS, 2008, roč. 2, č. 2, s. 138-157 
K podmínkám vstupu do eurozóny - stabilní nízké inflaci, stabilnímu měnovému kurzu (účast v ERM 
II) a volnému mezinárodnímu pohybu kapitálu. Zkušenosti Řecka, Slovinska a Litvy. Situace v ČR. 
 
Vladimír Dlouhý 
Financial crisis will shape the Czech presidency 
Finanční krize ovlivní české předsednictví 
Financial Times, 7.11.2008, No. 36843, p. 11 
Autor ve svém příspěvku k nadcházejícímu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 
zdůrazňuje, že země střední a východní Evropy netvoří jednolitý blok. Česká republika patří ke 
stabilním zemím, které probíhající finanční krizi pociťují jen jako vnější šok. Není nicméně pochyb, že 
na všechny země střední a východní Evropy dopadnou druhotné efekty krize. V článku jsou 
vyjmenovány problémy, které lze očekávat během českého předsednictví, a zdůrazňuje se, že jeho 
prioritou musí být vyjednat taková opatření, která by dopad krize zmírnila. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Dagmar Lesáková 
Determinanty exportnej marketingovej stratégie : analýza malých a stredných podnikov             
v Slovenskej republike 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 3, s. 285-295 
Příspěvek představuje výzkum uplatňovaných exportních marketingových strategií malých a středních 
podniků na Slovensku. Vychází z databáze vzorku 115 malých a středních podniků (MSP) a zaměřuje 
se na pochopení vazeb mezi minulým exportním výkonem MSP, přijímáním rozhodnutí o budoucím 
exportu a podobou marketingové strategie v podmínkách odlišného tržního prostředí, do kterého MSP 
exportují. 
 
Hans Jakob Ginsburg, Andrea Auler 
In der Falle 
V pasti 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 44, S. 36-37 
Cross Border Leasing (CBL), zahraniční leasing. Ohrožení německých komunálních financí CBL-
obchody s americkými investory, kteří využívali možnosti odpisu pachtovného. - K tématu také 
příspěvek v čas. Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 45, Beilage Status: Recht S. 367-368. 
 
Jaroslav Dombrowski 
Práva duševního vlastnictví a celní orgány. 1. část 
Daně a právo v praxi, 2008, roč. 13, č. 10, s. 38-43 
Ke vzniku zákona o opatřeních na ochranu práva duševního vlastnictví, legislativní úprava duševního 
vlastnictví (česká i ES), důvody vzniku nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 o zásahu celních orgánů proti 
zboží podezřelému z porušení některých práv k duševnímu vlastnictví a dalších opatřeních, oblast 
působnosti tohoto nařízení. 
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Martin Wolf 
Why agreeing a new Bretton Woods is vital and so hard 
Proč je dosažení nové brettonwoodské dohody důležité a tak obtížné 
Financial Times, 5.11.2008, No. 36841, p. 9 
Krize dospěla k bodu, kdy světoví lídři volají po nové dohodě, podobné té z Bretton Woods. Dnešní 
globální finanční systém není funkční. Podle autora by se měla mj. stát méně nezákonnou stávající 
globální institucionální architektura. Má na mysli ovládání MMF a Světové banky západními 
velmocemi i zachovávání skupiny sedmi nejbohatších zemí jako koordinační skupiny pro světovou 
ekonomiku. - Opačný názor přináší článek ve FT ze dne 11.11. na s. 11 pod názvem The Bretton 
Woods sequel will flop. 
 
Matthias Fuchs 
Wirtschaftliche Länderrisiken aus Österreichs internationalen Finanzanlagen 
Teritoriální hospodářská rizika u rakouských mezinárodních finančních investic 
Geldpolitik & Wirtschaft, 2008, Nr. 3, S. 44-68 
Příspěvek představuje a hodnotí metody měření teritoriálních rizik spojených s rakouským zapojením 
do mezinárodních peněžních a kapitálových trhů. Vychází přitom z vybraných makroekonomických 
ukazatelů sledovaných zemí (se zaměřením na rostoucí angažovanost Rakouska v zemích střední a 
východní Evropy) a představuje postupy a modely analýz teritoriálních rizik. Uvádí též některé 
empirické výsledky hodnocení zemí a regionů. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Andreas Köster-Böckenförde, Alexa Clauss 
Der Begriff des "Betriebs" im Rahmen der Zinsschranke 
K pojmu "podnik" v rámci úrokové hranice  
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 41, S. 2213-2216 
Úroková hranice; nová úprava v Německu již nespojuje úrokové náklady s právnickou osobou, nýbrž   
s "podnikem". Neexistuje jednotný výklad tohoto pojmu, rozdílné interpretace spíše vyvolávají další 
otázky. Příspěvek se pokouší konkretizovat tento neurčitý pojem, který je charakteristickým znakem    
v problematice úrokové hranice. Pojem podnik v předpisech daňového práva (daň z příjmů, daň 
korporační, daň živnostenská, zdanění podnikové transformace atd.). Názor finanční správy na pojem 
"podnik" v rámci úrokové hranice, vliv právní formy na přípustnost vedení/provozování jednoho/více 
podniků. - Pozn. 
 
Mitarbeiterkapitalbeteiligungen : neue Wege zur verbesserten Teilhabe 
Kapitálová účast zaměstnanců : nové cesty ke zlepšení partnerství 
Monatsbericht des BMF, September 2008, Nr. 9, S. 49-56 
V souvislosti s návrhem nového zákona o daňové podpoře kapitálové účasti zaměstnanců v Německu 
příspěvek seznamuje s dosavadní právní úpravou této účasti a jejím praktickým uplatněním při 
zvyšování participace zaměstnanců na výsledcích podnikání, včetně mezinárodního srovnání. Dále 
sleduje rozpracování problematiky v předloženém návrhu zákona, který se snaží o její větší rozšíření a 
o minimalizaci rizik jak ze strany zaměstnanců, tak i podniků. 
 
Dana Kovanicová 
Nový zákon o "podnikání v malém" na území Evropské unie: povzbuzení zejména pro drobnější 
podnikatele 
Účetnictví, 2008, č. 10, s. 2-6 
K problematice role malých a středních podniků v EU. Komentář k Small Business Act for Europe 
(Evropský zákon pro drobné podnikání). Cíle zákona, podrobněji k jeho obsahu (deset základních 
principů, nová legislativní opatření, nové procedury zajišťující implementaci pravidel, podpůrné 
aktivity). Odezva Hospodářské komory ČR na Small Business Act. 
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Obchodní společnosti a jejich financování v judikatuře Nejvyššího soudu ČR : sborník 
příspěvků z 1. odborného symposia 
Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 19, střed. příl. (16 s.) 
Jednotlivé příspěvky komentují rozsudky NS ČR týkající se mj. správy, fúzí a akvizic obchodních 
společností. - Symposium se konalo dne 4.6.2008 v budově Nejvyššího soudu ČR pod záštitou jeho 
předsedkyně JUDr. Ivy Brožové. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Alexander Busch 
Argentinien verstaatlicht Pensionsfonds 
Argentina zestátní penzijní fondy 
Handelsblatt, 23.10.2008, Nr. 206, S. 4 
K záměru argentinské vlády zestátnit soukromé penzijní fondy, což má zabránit bankrotu soukromých 
důchodových pokladen a ochránit důchodce. Dopad plánu vyvlastnění na finanční trhy, propad 
akciového indexu Merval. K možným důvodům vyvlastnění penzijních fondů v kontextu se situací ve 
státních financích. 
 
Jana Čechová, Vladimír Přikryl 
Nová právní úprava zajištění 
Pojistné rozpravy, 2008, č. 22, s. 30-48 
K problematice tzv. aktivního zajištění v navrhovaném novém zákoně o pojišťovnictví (v souladu        
s příslušnými směrnicemi ES). Základní definice (zajišťovna, tzv. kaptivní zajišťovna, zajišťovací 
činnost), základní podmínky provozování zajišťovací činnosti, činnost zajišťovny z jiného členského 
státu, provozování zajišťovací činnosti pojišťovnou nebo zajišťovací účelovou osobou atd. 
 
Bertrand Labilloy 
Regulace pojišťovnictví v Evropské unii. 3. část, Obezřetný systém dohledu nad pojišťovacími 
skupinami a v bankopojištění 
Pojistné rozpravy, 2008, č. 22, s. 63-113 
Pohled na vývoj evropského pojistného trhu, na uplatněné způsoby regulace a na jejich dopad jak na 
trh samotný, tak i na spotřebitele. V této části k regulačnímu rámci (systém souhlasu a udělení 
povolení před zahájením činnosti pojišťovny, systém obezřetného dohledu, postup v případě 
reorganizace a likvidace pojišťoven), k problematice koncentrace v pojišťovnictví z hlediska dohledu 
(použití a rozsah doplňkového dohledu, povaha kontrol prováděných nad pojišťovacími skupinami a 
finančními konglomeráty, doplňkové kontroly). - Překlad z publikace European insurance regulation: 
new opportunities for insurers and consumers, vydané Comité Européen des Assurances - CEA. 
 
Thomas Schmitt 
Senioren winken Superrenten 
Seniorům kynou superdůchody 
Handelsblatt, 29.10.2008, Nr. 210, S. 31 
Variable Annuities; proměnlivé důchodové pojištění původem z USA - důchodový investiční produkt 
se "skvělými výnosy, bez rizika ztrát, kapitál kdykoli dostupný, daňově zajímavý a s možností přejít 
na jinou variantu". 
 
Jana Rychtářová 
Systémy sociálního zabezpečení v EU - Slovinsko 
Národní pojištění, 2008, roč. 39, č. 10, s. 9-12 
K systému sociálního zabezpečení ve Slovinsku (důchody, zdravotní pojištění, dávky v nemoci, 
rodinné a mateřské dávky, dávky v nezaměstnanosti). Doplněno tabulkou s údaji o výši příspěvků na 
sociální zabezpečení, které jsou placeny částečně jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem. 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Daniela Grabmüllerová 
Podpora bydlení - jaké jsou možnosti? 
Daňová a hospodářská kartotéka, 2008, roč. 16, č. 20, s. 31-35 
K problematice vnitrostátní podpory v oblasti bydlení (např. bydlení mladých rodin, dotace obcím na 
výstavbu podporovaných bytů a na regeneraci panelových sídlišť, dotace vlastníkům domů apod.). 
Podpora oprav bytových domů z evropských zdrojů (Evropský fond regionálního rozvoje). 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
František Múčka 
Čo spraví kríza s platmi : aj na horšie časy 
Trend, 2008, č. 43, s. 24-26, 29 
Vliv finanční krize na platovou politiku slovenských zaměstnavatelů v roce 2009. 
 
Richard W. Fetter 
Dohody o srážkách z platu ve veřejné správě 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 11, s. 46-50 
Zúžení titulů ke srážkám; k problematice srážek prováděných zaměstnavatelem (státní a veřejné 
správy) z platu zaměstnance na základě dohody o srážkách, kterou zaměstnanec uzavřel s třetím 
subjektem (s výjimkou pohledávky výživného či jiné pohledávky nemusí zaměstnavatel dohodu          
o srážce respektovat-akceptovat a realizovat). Povinnost zaměstnavatele realizovat srážky na základě 
dohod uzavřených do 31.12.2006. 
 
Michal Tvrdoň 
Institucionální aspekty fungování trhu práce 
Politická ekonomie, 2008, roč. 56, č. 5, s. 621-642 
Na základě dostupné literatury jsou analyzovány jednotlivé institucionální aspekty fungování trhu 
práce a jejich vliv na zaměstnanost, resp. nezaměstnanost. Legislativní ochrana zaměstnanosti, 
struktura mzdového vyjednávání, aktivní politiky trhu práce, daňové zatížení práce, systém sociálních 
benefitů během trvání nezaměstnanosti. Doplněno závěry studie OECD Employment Outlook 2006. 
 
Katrin Terpitz 
Ist mein Chef-Gehalt angemessen? 
Je můj šéfovský plat přiměřený? 
Handelsblatt, 17./18./19.10.2008, Nr. 202, S. 22 
O výši ředitelských/manažerských platů v Německu se zajímá i fiskál; pokud daňoví kontroloři narazí 
na nepřiměřeně vysoký plat, mohou to považovat i za skrytou výplatu zisku (seriózní manažeři však 
bývají až přehnaně opatrní a raději pobírají nižší plat, aby si ušetřili mrzutosti s finančním úřadem). 
Od roku 2009 budou muset společníci při nastavení platu více počítat, protože se sníží daň korporační 
a živnostenská a současně začne platit paušální 25procentní daň na dividendy - budou si tedy muset 
vybrat, zda: na 100 procent svého podílu na zisku uplatní daň 25 procent či jeho 60procentní část 
zdaní osobní daňovou sazbou. K výsledkům studie, která přibližuje dosahované platy manažerů                    
v německých s.r.o. 
 
Judith Meister 
Die neuen Waffen der Gewerkschaften 
Nové zbraně odborů 
Handelsblatt, 5.11.2008, Nr. 215, S. 19 
Rozšíření práva na stávku v Německu; doplněno komentářem k rozsudku Spolkového pracovního 
soudu, kterým se odborům mj. přiznává právo dožadovat se stávkou tarifního sociálního plánu. 
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Ulrich Baeck, Martin Diller 
Rettungsfonds für Banken: welche Opfer müssen die Arbeitnehmer bringen? 
Záchranný fond pro banky: jakou oběť musejí přinést zaměstnanci? 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 44, S. 2423-2425 
Přiblížení rozsahu a limitů redukce platů bankovních zaměstnanců v Německu na základě zákona        
o zřízení fondu ke stabilizaci finančního trhu. Přiměřenost zásahu do odměňovacího systému, zásahy 
do kolektivního/individuálního odměňovacího systému (na úrovni pozic řadových/vedoucích 
pracovníků). - Pozn. 
 
Mária Husáková, Eva Rievajová 
Trendy vývoja na trhu práce v kontexte procesu globalizácie 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 3, s. 310-324 
Příspěvek vymezuje základní trendy, jež se prosazují na trzích práce v podmínkách globalizace, se 
zvláštním zaměřením na trh práce na Slovensku a na jeho reagování na globalizační trendy. V této 
souvislosti sleduje například demografický vývoj a kvalitu disponibilní pracovní síly, růst 
zaměstnanosti, formování kosmopolitní pracovní síly a otázky mobility aj. Odhaduje i očekávané 
trendy zaměstnanosti a politiky trhu práce. - Pozn. 
 
Jozef Toman 
Zákon o osemhodinovej pracovnej dobe z roku 1918 - politický a právny kontext 
Právník, 2008, roč. 147, č. 11, s. 1248-1266 
Ohlédnutí za dobou, kdy byl v ČSR přijat zákon č. 91/1918 Sb. z. a n. K problematice pracovní doby a 
k východiskům zákona. Analýza obsahu zákona (pracovní doba, přestávky a odpočinek, práce přesčas, 
práce v noci, mladiství zaměstnanci aj). Porovnání s ustanoveními slovenského zákoníku práce (zákon 
č. 311/2001 Z.z.). - Pozn. 
 
 

Právo 
 
Thomas Sigmund 
Barriere gegen Pleitewelle? 
Bariéra proti vln ě bankrotů? 
Handelsblatt, 15.10.2008, Nr. 200, S. 3 
Plán německé spolkové vlády ochránit malé a střední podniky před dopady finanční krize, návrh 
zákona o stabilizaci finančního trhu. Změna insolvenčního práva zbavuje podniky, k jejichž předlužení 
(formální předlužení) došlo čistě účetně tj. v důsledku ztráty hodnoty akcií či nemovitostí, povinnosti 
ohlásit insolvenci - pokud je u nich nabytí solventnosti ve střednědobém výhledu pravděpodobné. 
 
Ladislav Balko 
"Ekonomické" právo v perspektívach budúcnosti 
Právník, 2008, roč. 147, č. 11, s. 1237-1247 
K problematice propojení práva a ekonomie. Klíčové trendy vývoje "ekonomického" práva na 
Slovensku. Podrobněji k vývoji právní úpravy v oblasti rozpočtu, daní, měny a finančního trhu. 
 
Michal Bobek 
Evropské právo v aplikační praxi správních orgánů a soudů - přílivová vlna anebo postupný 
průsak? 
Soudní rozhledy, 2008, roč. 14, č. 10, s. 367-373 
K vybraným případům přímého zohlednění práva Společenství v aplikační praxi správních soudů a 
správních orgánů v ČR. Nejprve k zohledňování práva ES před přistoupením ČR k EU, dále následuje 
přehled několika kauz, které se nalézají skutkově v období po přistoupení a ve kterých došlo k přímé a 
přednostní aplikaci práva ES ze strany správních orgánů. V závěru k aplikaci práva Společenství 
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správními soudy. - Pozn. -- K tématu viz i další přísp. v tomto čísle čas. na s. 357-366 s názvem Vztah 
práva Evropské unie a právního řádu ČR očima tří rozhodnutí Ústavního soudu. 
 
Petra Myšáková, Jiří Valdhans 
K právním aspektům Světové obchodní organizace ve vztahu k ES. Část 2. 
Obchodní právo, 2008, roč. 17, č. 9, s. 20-29 
K otázkám práva Světové obchodní organizace v kontextu práva evropského. V této části k vymezení 
vnějších obchodních vztahů ES/EU, k vymezení pravomocí v oblasti společné obchodní politiky,         
k zásadnímu posudku ESD 1/1994 (velmi podrobně se věnuje rozdělení pravomocí mezi členské státy 
a Společenství), k problematice nedostatku pravomocí v případě porušení práva WTO. - Pozn. 
 
Tomáš Sokol 
K zákonnému ručení za nezjištěnou pohledávku 
Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 10, s. 24-29 
Kriticky o několika ustanoveních zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), která mají čelit uplatňování neexistujících (nezjištěných) pohledávek, zejména 
pak o § 181, kterým se zavádí institut zákonného ručitelství. - Pozn. 
 
Tomáš Pohl 
Nová úprava insolvenčního řízení. 6. část - dokonč. 
Obchodní právo, 2008, roč. 17, č. 9, s. 2-13 
V této části příspěvku se autor věnuje problematice úpadku finančních institucí (vysvětlení základních 
pojmů, zvláštní fikce úpadku, řešení úpadku banky, spořitelního a úvěrního družstva a instituce 
elektronických peněz, přihlášení pohledávek, úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven atd.). 
 
Michal Vepřek, Ondřej Caska 
Test předlužení : insolvenční zákon 
Ekonom, 2008, roč. 52, č. 44, s. 68-69 
Autoři podrobně rozebírají, kdy vzniká firmě povinnost podat insolvenční návrh pro předlužení a jak 
postupovat při měření hodnoty majetku (splatné i nesplatné závazky, budoucí očekávané výnosy 
apod.). 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Právní rozhledy, 2008,  roč. 16,  č. 21 
 
K právu na kvalitu ovzduší: rozhodnutí o předběžných otázkách, které vznesl 
Bundesverwaltungsgericht (Německo): směrnice č. 96/62: Dieter Janecek v. Bavorsko 
rozsudek z 25.7.2008      C-237/07 
 
Právní rozhledy, 2008,  roč. 16,  č. 23 
 
K použití vnitrostátních migračních pravidel: směrnice č. 2004/38: rozhodnutí o předběžných 
otázkách, které vznesl High Court (Irsko): Blaise Baheten Metock a spol. v. Minister for Justice, 
Equality and Law Reform 
rozsudek z 25.7.2008      C-127/08 
 
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 
 
Stefan P. Rübenach, Julia Weinmann 
Haushalte und Lebensformen der Bevölkerung : Ergebnisse des Mikrozensus 2007 
Domácnosti a formy soužití obyvatelstva : výsledky mikrocenzu z roku 2007 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 9, S. 772-783 
Příspěvek seznamuje s aktuálními výsledky mikrocenzu z roku 2007 zaměřeného na složení a 
generační strukturu domácností a na formy soužití obyvatelstva v Německu. Uvedené šetření se 
provádí pravidelně jednou ročně (od roku 1957) a zjišťuje hospodářskou a sociální situaci zhruba 
jednoho procenta populace. V roce 2007 bylo v Německu celkem 39,7 mil. domácností, ve kterých 
žilo 82,4 mil. obyvatel; průměrná velikost domácnosti opět poklesla na 2,07 osob. - Pozn. 
 
Hubert Vorholt 
Neuberechnung der Baupreisindizes auf Basis 2005 
Nový výpočet indexu stavebních cen na bázi roku 2005 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 9, S. 808-822 
V souvislosti s pravidelnou aktualizací indexu stavebních cen v Německu v pětiletých intervalech 
uvedený příspěvek informuje o změnách souvisejících s přestavbou tohoto indexu na bázi roku 2005. 
Pozornost věnuje též metodice výpočtu indexu a speciálním výpočtům (cenový index pro služby 
architektů a inženýrské služby). - Pozn. 
 

Účetnictví 
 
Karlheinz Küting, Jochen Cassel, Christian Metz 
Die Bewertung von Rückstellungen nach neuem Recht 
Ocenění rezerv podle nového práva 
Der Betrieb, 2008, Jg. 61, Heft 43, S. 2317-2324 
Vládní návrh k zákonu o modernizaci bilančního práva (BilMoG) předpokládá změny při oceňování 
rezerv, středem zájmu je budoucí nárůst cen a nákladů a všeobecná povinnost odúročení pro 
dlouhodobé rezervy. Zkoumány jsou praktické a teoretické dopady plánovaných změn; odúročení 
krátkodobých a dlouhodobých rezerv, průměrná tržní úroková sazba jako diskontní faktor, odložené 
daně vyplývající z odúročení. - Pozn. 
 
Jana Fibírová 
Měření zisku kapitálových společností a rozdílné požadavky společníků, statutárních orgánů a 
managementu na obsah a strukturu výsledovky. [1. část] 
Účetnictví, 2008, č. 10, s. 53-58 
Vypovídací schopnost měření zisku z pozice vlastníků a z pozice managementu. Doplněno 
ilustrativními příklady (a jejich řešením). 
 
Karel Janda 
Sestavení účtového rozvrhu 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 11, s. 18-20 
Význam, obsahové a formální náležitosti účtového rozvrhu účetní jednotky, legislativa. 
 
Jana Vodáková 
Vytvoření účetnictví státu na akruálním principu a novela zákona o účetnictví 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2008, roč. 6, č. 9, s. 7-9 
K usnesení vlády ČR č. 561 ze dne 23.5.2007, kterým schválila vytvoření účetnictví státu s účinností 
od 1. ledna 2010. V úvodu je objasněn pojem akruální účetnictví, dále se autorka věnuje důležitým 
změnám v novele zákona o účetnictví (v souvislosti s vytvořením účetnictví státu), které se týkají 
např. rozsahu vedení účetnictví, účetních dokladů a zápisů, účetní závěrky, způsobů oceňování, 
inventarizace majetku a závazků apod. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu) 
 
č. 12/2008  
Zvýšení základního kapitálu. Úroky - daň z příjmů a účtování. Náhradní díly. Daňové odpisy = účetní 
odpisy. Vnitřní předpisy upravující vedení účetnictví. Daňová evidence - škody a daňové dopady. 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 24/2008  
Aktuální informace - Informace k novému přiznání k dani z přidané hodnoty od 1.1.2009. Postřehy 
z praxe správkyně daně - Statutární orgány, společníci a členové kolektivních statutárních orgánů - 
Sociální a zdravotní pojištění. Účtování preventivních prohlídek zaměstnanců. Uplatnění DPH            
u nájmu. Účtování služeb spojených s nájmem. 
 
č. 25-26/2008  
Aktuální informace - Změna sazeb (repo, lombardní, diskontní). Daňová doporučení pro účetní - DPH 
u nemovitostí. Výplaty podílů zisku. Postřehy z auditorské praxe - Povinnosti jednatele při ztrátovosti 
společnosti s ručením omezeným. 
 

Veřejná správa 
 
Ladislav Jouza 
Možnost podnikání zaměstnanců ÚSC 
Poradce veřejné správy [PVS], 2008, roč. 1, č. 11, s. 40-45 
K podmínkám podnikání zaměstnanců územních samosprávných celků (zaměstnanci ne/vykonávající 
správní činnosti v rámci ÚSC); činnosti nevyžadující souhlas ÚSC. Povinnosti "veřejného 
funkcionáře", postihy za jejich porušení. Doplněno příklady. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Holger Alich 
Finanzkrise bringt Frankreichs Gemeinden ins Schwitzen 
Finanční krize dává zabrat francouzským obcím 
Handelsblatt, 25.9.2008, Nr. 187, S. 4 
I když je zhruba třetina francouzských komunálních dluhů vázána na rizikové strukturované tituly 
(kde úroková sazba závisí na kurzu eura nebo na rozdílu mezi dlouhodobým a krátkodobým úrokem), 
nejsou obce údajně ohroženy bankrotem - větší problém pro ně představují spíše rostoucí úroky, které 
se koncem roku 2005 pohybovaly v průměru okolo 3,6 procenta, letos v červnu již vyskočily na         
4,4 procenta. - K tématu také HB, 4.11.2008, č. 214, s. 9. 
 
How big is too big? : the deficit 
Jak velký je příliš velký? : deficit 
The Economist, October 25th 2008, Vol. 389, No. 8603, p. 49-50 
V letech 2004 - 2007 schodek amerického federálního rozpočtu klesal. Zato deficit za fiskální rok 
2008 (který skončil 30. září) dosáhl 455 mld. USD neboli 3,2 % HDP a odhady pro r. 2009 jsou ještě 
vyšší. Podílí se na tom nejen pomoc finančnímu sektoru, ale i pokles příjmů z daní. 
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Mittelfristige Perspektive der öffentlichen Haushalte 
Střednědobé perspektivy veřejných rozpočtů 
Monatsbericht des BMF, September 2008, Nr. 9, S. 63-69 
Příspěvek předkládá závěry Spolkového ministerstva financí v Německu ohledně vývoje veřejných 
rozpočtů ve střednědobé perspektivě. Vychází z příznivých výsledků v uplynulém roce a přes mírné 
zhoršení v důsledku zátěže dané reformou podnikových daní, snížením příspěvkové sazby na pojištění 
v nezaměstnanosti a vyšším tarifním smlouvám ve veřejném sektoru počítá i v roce 2009                      
s vyrovnaným rozpočtem. Pokračující konsolidace by měla i ve střednědobém časovém horizontu vést 
ke zlepšení rozpočtové situace na všech úrovních. 
 
Marián Goga 
Modelová analýza vývoja štátneho rozpočtu SR 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 3, s. 351-363 
V první části příspěvku autor analyzuje vybrané faktory ovlivňující významným způsobem vývoj 
příjmů, výdajů a deficitu státního rozpočtu Slovenské republiky. V druhé části představuje návrh 
ekonometrického modelu státního rozpočtu SR, kterým je možno modelovat vývoj příjmů, výdajů a 
deficitu státního rozpočtu v určitém časovém období. Nabízí i jeho experimentální aplikaci na základě 
čtvrtletních údajů ze ŠÚ SR (listopad 2006) od roku 1997, aktualizovaných podle ESA, a odhaduje 
vývoj sledovaných veličin do roku 2009. 
 
Ivana Dostálová 
Proměny vlivu zájmových skupin na české veřejné finance 
Scientia et Societas, 2008, roč. 4, č. 3, s. 86-105 
K problematice dobývání renty v České republice. Institucionální rámec ekonomické transformace, 
hodnocení institucionální kvality mezinárodními institucemi (např. Transparency International), 
transparentnost a stabilita regulatorního rámce jako faktory omezující dobývání renty, zájmy a 
zájmové skupiny, narovnávání institucí a zužování možností pro dobyvatele renty, strategie fiskální 
konsolidace, dopady Lisabonské smlouvy na fiskální agendu, míra zdanění a sociální systém. 
 
S.A. Agapcov 
Rol' Sčetnoj palaty Rossii v kontrole za formirovanijem dochodov federal'nogo bjudžeta 
Úloha Účetní komory Ruska při kontrole tvorby p říjmů federálního rozpočtu 
EKO, 2008, No. 8, s. 145-153 
V článku auditora Účetní komory RF jsou navržena konkrétní opatření ke zdokonalení klíčových 
prvků správy příjmů rozpočtové soustavy země. 
 
Martin Jaroš 
Rozpočet na vode 
Trend, 2008, č. 42, s. 16-17 
Návrh rozpočtu SR pro rok 2009, zpochybnění výše deficitu nastaveného v souladu se závazkem 
konsolidace veřejných financí. 
 
Eliška Císařová 
Transparentnost komunálních rozpočtů 
Moderní obec, 2008, roč. 14, č. 11, s. 12-13 
K výsledkům průzkumu Transparency International zaměřeného na získání informací o tvorbě, plnění 
a kontrole rozpočtu a také zapojování veřejnosti do rozpočtového procesu na úrovni krajů a obcí. 
Rozsah zveřejňování rozpočtů a souvisejících dokumentů. Přístupnost a metodika rozpočtových 
výhledů obcí. Informování ohledně poskytování dotací (a jejich účelnosti atd.). Externí kontrola 
hospodaření. Zapojení občanů do rozpočtového procesu, absence uživatelsky orientovaného přístupu   
k výsledkům hospodaření či rozpočtového výhledu obce. 
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Christof Schürmann 
Wer einmal lügt 
Kdo jednou zalže 
WirtschaftsWoche, 2008, Nr. 44, S. 174 
Úvaha o státním kolapsu, v nějž může přerůst bankovní krize v zemích jako je Argentina, Maďarsko 
(propad forintových půjček signalizuje strach ze státního bankrotu) či Rusko. - Tématu se věnuje         
i příspěvek na s. 3 nazvaný Staatsbankrot. 
 

Zemědělství 
 
Jana Tomanovičová 
Efektívnosť vynaloženej štátnej pomoci v poľnohospodárstve krajín Európskej únie 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 3, s. 374-381 
Příspěvek upozorňuje na specifika zemědělské výroby promítající se i do tvorby cen a poskytování 
státní pomoci. Nejprve porovnává poskytování státní pomoci v zemědělství a v průmyslu. Dále se 
věnuje rozboru cílů Společné zemědělské politiky Evropské unie a posuzování adresnosti a 
efektivnosti státní pomoci zemědělcům. 
 
Zur künftigen Entwicklung der Weltagrarmärkte : Übe rlegungen aus finanzpolitischer Sicht 
Budoucí vývoj světových agrárních trhů : úvahy z hlediska finanční politiky  
Monatsbericht des BMF, September 2008, Nr. 9, S. 57-61 
Příspěvek dokládá, že aktuální situace na světových agrárních trzích je ovlivněna kombinací 
strukturálních a cyklických faktorů. K nárůstu cen potravin přispěla rostoucí poptávka po kvalitních 
potravinách a přetrvávající boom bioenergií, situaci zhoršuje i nedostatek dostupných zemědělských 
ploch a nedostatek vody. Vyšší ceny na druhé straně vytvářejí pro zemědělství EU šanci dosáhnout 
přiměřených příjmů i bez zemědělských dotací. 
 

Životní prostředí 
 
Petr Leidl, Čestmír Klos 
Ekonomika ve vleku klimatické změny : studie McKinsey 
Euro, 2008, č. 45, s. 74-95 
Soubor příspěvků zabývajících se problematikou klimatických změn a jejich dopadů na českou 
ekonomiku. Představuje publicisticky zpracovaný vhled do nezávislé studie Náklady a potenciál 
snižování emisí skleníkových plynů v České republice zpracované společností McKinsey & Company. 
Studie je zaměřena na systematickou analýzu nákladů a potenciál snižování emisí a možné varianty 
postupu. Úvodní příspěvek ředitele české a slovenské pobočky společnosti P. Leidla přibližuje 
východiska, která firmu ke zpracování studie vedla. Další články Č. Klose konkretizují závěry studie  
z hlediska různých aspektů zkoumané problematiky (volby redukčního cíle a jeho rozpočtových 
dopadů, změny životního stylu, sestavení nákladové křivky, opatření automobilového průmyslu, 
koncepce rozvoje české energetiky aj.). - Viz www.mckinsey.cz, studie Cost and potentials of 
greenhouse gas abatement in the Czech Republic. 
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Životní úroveň 
 
Silvia Deckl 
Leben in Europa 2005 und 2006 : Ergebnisse für Sozialindikatoren 
Život v Evropě 2005 a 2006 : výsledky z oblasti sociálních ukazatelů 
Wirtschaft und Statistik, 2008, Nr. 9, S. 796-807 
Příspěvek představuje výsledky nejdůležitějších sociálních ukazatelů (průřezových) ohledně 
rozdělování příjmů a chudoby v Německu a v Evropské unii, které byly získány na základě dvou 
šetření v rámci projektu LEBEN IN EUROPA v letech 2005 a 2006. Obsahuje též dosud nezveřejněné 
údaje získané v roce 2006 v rámci zvláštního modulu "Sociální participace". Uvádí též pokyny 
ohledně zveřejňování výsledků, využívání mikrodat z německého šetření a dále poznámky                   
k budoucímu šetření a dlouhodobějšímu vyhodnocení. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Martina Mráziková 
Spotrebiteľské povedomie v Európskej únii 
Ekonomické rozhľady, 2008, roč. 37, č. 3, s. 390-400 
Příspěvek se zabývá problematikou spotřebitelského povědomí v zemích Evropské unie se zaměřením 
na analýzu spotřebitelské politiky EU a zájmů spotřebitelů. Důležitou roli hraje též prosazování 
spotřebitelské ochrany a spotřebitelská etika. 
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Patrick Welter 
Zentralbanken werden ungewollt zum Marktmacher 
Centrální banky se nechtěně stávají tržními aktéry 
Auszüge aus Presseartikeln, 8. Oktober 2008, Nr. 42, S. 9-10 
 
„Centrální banky pumpují hotové peníze do peněžního trhu“. Toto populární úsloví zkresluje jádro 
pomoci v nouzi, kterou se centrální banky snaží bojovat proti nedostatku likvidity na finančních trzích. 
Tyto banky neroztočily žádné kohoutky, ze kterých by tekly peníze do trezorů obchodních bank. 
Nemusejí se ani namáhat s pumpováním. Jádro pomoci v nouzi spočívá v tom, že centrální banky 
peníze obzvláště potřebným obchodním bankám půjčují. Ty musejí zpravidla dát zárukou cenné 
papíry a platit úroky; musejí také vypůjčené peníze vrátit zpět, v některých případech již druhý den. 
Jinak řečeno: v době krize centrální banky nerozdávají postiženým finančním domům žádné dárky. 

Poptávka po těchto finančních půjčkách ze strany obchodních bank se od vypuknutí finanční krize 
v srpnu 2007 (a zejména po krachu Lehman Brothers v září) opět výrazně zvýšila. Finanční systém se 
stal závislým na „infuzích“ centrálních bank – jak tvrdí analýza Deutsche Bank. Obchodní banky si již 
navzájem přestaly důvěřovat. Hromadí likviditu, místo aby krátkodobě nepotřebné peníze  – jak je 
jinak běžné – půjčily ostatním bankám. Peněžní trh tím vysychá, což se ukazuje zřetelně na vyšších 
úrokových sazbách u jednodenních, příp. tříměsíčních peněz. Úhor na peněžním trhu je zejména 
v USA navíc posílen o výpadek fondů peněžního trhu jakožto krátkodobých poskytovatelů peněz. 
Všude po celé zeměkouli, od Austrálie a Japonska přes eurozónu a Velkou Británii až po Ameriku, 
proto dávají centrální banky infuze likvidity do domácí měny.  

Při detailnějším pohledu postupují centrální banky při zajišťování dodatečné likvidity rozdílně. 
Japonská centrální banka má od vypuknutí krize tendenci prodlužovat dobu splatnosti u svých 
obchodů na peněžním trhu. Od kolapsu Lehman Brothers se navíc denně aktivně angažuje při velmi 
krátkodobé podpoře likvidity. Průměrná úroková sazba v Japonsku se méně odchyluje směrem nahoru 
od cílové hlavní úrokové sazby, než je tomu třeba v Evropě nebo v Americe. Také Evropská centrální 
banka (ECB) nakonec opět vypsala některé krátkodobé peněžní půjčky; od vypuknutí krize ale sází 
především na posun lhůt splatnosti běžných peněžních půjček, což má bankám poskytnout větší 
jistotu. ECB, stejně jako japonská centrální banka, nemá (na rozdíl od anglosaských centrálních bank) 
zapotřebí sahat po jiném než standardním okruhu nástrojů. Naproti tomu Fed svoje peněžní půjčky co 
nejvíce urychluje a prodlužuje jejich splatnost, vytváří nové možnosti půjčování peněz a akceptuje po 
více krocích i méně respektované cenné papíry jako jistoty. Rozsah peněžních půjček v bilanci Fedu je 
v současné době tak velký, že mnozí ekonomové upozorňují na jeho problematičnost zejména 
v případě, že krize potrvá delší dobu.     

Touto pomocí v nouzi plní centrální banky především svoji úlohu „půjčovatele poslední instance“, 
pomáhajícího jednotlivým bankám v období nedostatku likvidity.  Vzhledem k svému podílu na 
krizové situaci jdou ale mnohé z nich dále nad toto pověření a stávají se nechtěně účastníky trhu. 
Fakticky – jako například Fed – přebírají úlohu obchodních bank při nasměrování peněz tam, kde jsou 
zapotřebí. Tato tendence je patrná i v eurozóně: ECB se stala svým způsobem ústředním protihráčem 
na peněžním trhu. Zatímco obchodní banky stojí u centrální banky ve frontě na peněžní půjčku, 
ukládají si u ní zároveň v rekordní výši vklady. Ke dni 30. září 2008 to bylo téměř 103 miliard eur, 
které si obchodní banky raději bezpečně uložily přes noc u centrální banky za minimální sazbu 3,25 
procent, než aby riskovaly a půjčily je za vyšší úrokové sazby jiným bankám. Vklady zůstávají na 
vysoké výši i v té míře, v jaké ECB odebírá v jiných svých obchodech na peněžním trhu peníze z trhu. 
Touto dvojí rolí – jako půjčovatele proti zástavě a jako depozitní banky – se stala ECB ústřední 
centrálou v peněžním oběhu. Je to díky její solidnosti a spolehlivosti. 
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V Japonsku se tato dvojrole vyprofilovala zvláštním způsobem. Zatímco domácí banky nemají žádné 
potíže získat půjčky na likviditu přes noc (často mnohem levněji než za základní kurz 0,5 procent), pro 
zahraniční banky se trh v Tokiu téměř uzavřel. Důvěra v tyto banky se prakticky zhroutila a platí 
někdy sazby 0,7 procent a více. Tento dvojí přístup dostává japonskou centrální banku do velmi 
problematické situace. Půjčuje velkoryse všem bankám peníze, aby udržela průměrný úrok za denní 
peníze na žádoucí úrovni. Zároveň ale začala – při zachování zvláštního přístupu k japonským 
obchodním bankám – peníze z trhu stahovat.  

Centrální banky považují svoji pomoc obchodním bankám za prostředek k udržení fungování 
peněžního trhu a tím i k tomu, aby se zdravé bankovní domy kvůli chybějící likvidit ě nedostaly také 
do úzkých. K uzdravení peněžního trhu nemůže ovšem tato pomoc v nouzi stačit. K tomu, aby se 
obchodní banky mohly vrátit ke své roli půjčovatele peněz, musejí si nejprve vzájemně začít znovu 
důvěřovat. K tomu je třeba mít jistotu, že v jejich výkazech se nevyskytují žádní další „kostlivci ve 
skříni“. Půjčka od centrální banky tuto jistotu nemůže sama od sebe zaručit a sám o sobě to nedokáže 
ani nižší základní úrok. 

ECB proto zřetelněji než ostatní centrální banky zdůrazňuje, že krátkodobá pomoc s likviditou pro 
solventní banky a zaměření její peněžní politiky na inflační rizika jsou dvě různé věci. Toto oddělení 
v principu sleduje i japonská centrální banka. Americká centrální banka – a částečně i japonská – mají 
nyní problém se zachováním této separace. V důsledku pomoci při současném nedostatku likvidity 
poklesla efektivní sazba federálních fondů zřetelně pod požadovanou úroveň jedno procento. Zde by 
mohl napomoci navrhovaný záchranný balíček americké vlády, obsahující vedlejší ustanovení, že Fed 
napříště může platit úroky z vkladů obchodních bank. Tím by se vytvořil základ pro návrat tržního 
úroku a pro oddělení peněžní politiky a pomoci v nouzi při nedostatku likvidity.  

Pomoc centrálních bank při potížích s likviditou si ovšem klade za cíl i zachování faktické kontroly 
nad peněžní politikou, kterou realizují. Tím, že dodatečné půjčky peněz stlačují úrokovou míru na 
peněžním trhu, pomáhají k tomu, aby se situace na finančních trzích nestala horší, než by centrální 
banky považovaly za únosné. Obtíže obchodních bank s obstaráváním krátkodobé likvidity za 
nevýhodných podmínek se totiž nakonec stejně promítnou do ceny jejich úvěrů a následně i do celé 
ekonomiky jako dodatečný faktor útlumu konjunktury.  Vzhledem k naznačenému trendu snižování 
cenových rizik se ECB rozhodla 2.10.2008 pro otevření cesty ke snížení hlavní  úrokové sazby. 

Zpracovala Ing. K. Gubová 

 
 
Sven Afhüppe, Donata Riedel 
Berlin plant Konsum-Coupons 
Berlín plánuje spotřební kupony 
Handelsblatt, 25.11.2008, Nr. 229, S. 1 
 
Krize konjunktury v Německu se prohlubuje a tak spolková vláda pracuje na rozšíření dosavadního 
růstového balíku. Podle vyjádření jednoho z vysokých státních úředníků „mají  být na podporu 
konjunktury napumpovány další miliardy v případě, že již schválené instrumenty  nebudou 
dostačující“. Jednou z možností jsou spotřební dobropisy, kterými by se cíleně měla stimulovat vnitřní 
ekonomika. Hovoří se o  částce ve výši 500 eur – a pokud se vláda rozhodne takto podpořit 30 milionů 
zaměstnanců, bude fiskál v příštím roce potřebovat dodatečných 15 miliard eur. Na podrobnostech 
případného vydání kuponů se ještě pracuje, protože jde o to, aby dárek ve výši 500 eur byl pro občany 
spojen s povinností vlastní dodatečné investice.  

Rozhodnout o miliardové stimulaci koupěchtivosti chce vláda samozřejmě až v příštím roce, protože 
nejprve bude velká vládní koalice vyčkávat  jak se projeví již schválený balík k podpoře konjunktury, 
který má zmírnit dopady mezinárodní hospodářské krize a zabránit masovému propouštění. Kancléřka 
Merkelová oznámila, že vládní program bude přezkoumán již v lednu 2009; nejprve však je potřeba 
nechat působit aktuální národní opatření a také balík EU. 

Ostatní státy nereagují na rýsující se celosvětovou recesi tak váhavě, budoucí americký prezident       
B. Obama ohlásil podpůrný balík, kterým chce vytvořit 2,5 milionu nových pracovních míst, snížení 
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daní (přechodná úprava DPH z 17,5 na 15 procent) avizované britským premiérem G. Brownem má 
zas udržet hospodářský růst. Podobné kroky však Merkelová i francouzský prezident Sarkozy 
odmítají.  

Ve srovnání s plány USA a Velké Británie působí značně skromně německý záchranný balík na 
podporu konjunktury po 6 mld. eur pro rok 2009 i 2010: obsahuje prominutí daně z motorových 
vozidel pro kupce nových vozů, výhodnější odpisové možnosti pro podniky a také lepší možnosti 
daňového odpočtu v případě účtů za řemeslné práce pro soukromé osoby, kromě toho se rozšiřují 
investice a programy sanace budov. Již přijaté zvýšení přídavků na děti a snížení příspěvku na 
pojištění pro případ nezaměstnanosti přijde na 32 mld. eur. 

Zatím se ještě Berlín vzpírá přáním svých mezinárodních partnerů, aby se proti krizi dělalo více. 
Z okruhu ministra financí P. Steinbrücka, jehož resort je původcem myšlenky spotřebního dobropisu, 
však přichází ubezpečení, že vláda rozhodně bude jednat – pokud by se situace počátkem roku 2009 
dále zhoršila (poslední výsledky Ifo-Institutu ukazují, že index obchodního klimatu vyhodnoceného 
v rámci 7000 německých podniků poklesl na  15leté minimum).  

Ministerstvo financí považuje vydání konzumních dobropisů za vhodný prostředek k podpoře 
konjunktury, protože na rozdíl od všeobecného snížení daní nehrozí nebezpečí, že dodatečné peníze se 
přelijí do úspor, ale že tento instrument jistě posílí vnitřní ekonomiku. Na ministerstvu financí               
i hospodářství se mezitím experti dopočítali k propadu na mínus jedno procento oproti oficiální vládní 
prognóze stanovené ve výši minus 0,2 procenta. 

Za konjunkturální programy financované zadlužením se nyní staví dokonce i jeden z nejtvrdších 
obhájců vyrovnaných rozpočtů K. Regling (dřívější generální ředitel pro hospodářské a měnové 
záležitosti Evropské komise), který účinek finanční krize popisuje jako „současně působící 
zemětřesení a záplavy, které postihují všechny země EU“. 

Zpracovala M. Beránková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


