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Vážení čtenáři, 
 

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

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

Informace  s tímto  přehledem  vycházejí  1x  měsíčně  a 
jsou  pro  Vás  dostupné  v tištěné  podobě  na  sekretariátech 
odborů a v elektronické podobě včetně archivu na intranetových 
a internetových stránkách Odborné knihovny MF.  

V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. 
témata: podpora výstavby sociálních bytů v ČR, postup daňového 
subjektu  v případě  porušení  rozpočtové  kázně,  ekonomie 
životního  prostředí,  řešení  problematických  aktiv  komerčních 
bank,  regulace  evropského  finančního  sektoru  (rozhovor 
s viceguvernérem  ČNB),  sankce  v daňovém  řízení  a  paralelní 
měnové systémy v evropských zemích. 

Ze  zahraničních  zdrojů  upozorňujeme  např.  na  
články  z německy  psaného  tisku  týkající  se  dědické  daně, 
reformy  zdanění  koncernů,  veřejného  kodexu  řízení  a  správy 
státních  podniků,  posunu  odchodu  do  důchodu  z hlediska 
reálné  práceschopnosti,  historie  a  činnosti  státní  francouzské 
banky  CDC  a  fiskálních  dopadů  klimatických  změn  a  vývoje 
v boji s prací na černo a nelegální zaměstnaností.  

Z anglicky psaného tisku   doporučujeme stati o slabém 
dolaru,  evropských  veřejných  financích  a měření  hospodářské 
výkonnosti a sociálního pokroku (závěry Stiglitzovy komise).  

   Článek zaměřený   na  analýzu akruálního účetnictví ve 
veřejné správě SR je ve slovenštině. 

V další  části  Informací  Vám  nabízíme  překlady             
z německého  tisku  Rozdíl  výdělků  žen  a mužů  v roce  2008  a   
Proč vlastně by měl stát účtovat jako podnik – a jaké to přináší 
těžkosti?  

 

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

     
  Mgr. A. Sahánková 

       VO 303 
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AKTUALITY 
 
 
Media Monitoringy 
 
Na stránkách Odborné knihovny MF je pro Vás 
připraven další speciální monitoring,  tentokrát  
na  téma    Změny  sazeb  v DPH.   Naleznete  jej 
v sekci Monitoring médií na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
 
 
Z nabídky elektronických zdrojů 
 
Odborná knihovna MF zprostředkovává přístup 
k řadě  elektronických  zdrojů.  Rádi  bychom 
Vám představili Beck‐online, modulárně řešený 
systém  právních  informací,  zaměřený  na 
jednotlivé právní oblasti.  
 
Čím  se Beck‐online  liší od  jiných  systémů? Ke 
standardním  informacím,  jež  jsou vlastní všem 
elektronickým  právním  systémům  se  nabízí 
prověřená    a kvalitní   produkce nakladatelství 
C.  H.  Beck.  Poprvé  jsou  tak  uživatelům              
k  dispozici  všechny  významné  tituly  tohoto 
nakladatelství  v  elektronické  podobě. V  Beck‐
online  tak    naleznete:  předpisy,  komentáře, 
vzory, judikaturu, monografie, časopisy a různé  
příručky.   
 
 
Nová periodika 
 
World Tax  Journal /WTJ/ 
Odborný  recenzovaný  teoretický  časopis, 
zabývající se mezinárodní, srovnávací a regionální 
daňovou  problematikou  v  ekonomickém   a 
právním kontextu. Zaměřeno na nadnárodní a 
celosvětový pohled. 
Vyd.:  Amsterdam,  International  Bureau  of 
Fiscal Documentation 2009 – 
Periodicita: 3x ročně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quarterly  Report on  the  Euro Area 
Odborný  časopis  zabývající  se  ekonomickou  a 
finanční problematikou eurozóny. 
Vyd.: Brussels, European Commission 2002 – 
Periodicita: 4x ročně 
 
 
Antitrust 
Čtvrtletník specializovaný na ochranu hospodářské 
soutěže,  práva  hospodářské  soutěže  a  související 
oblasti.  Diskuse  o  soutěžní  politice  a  soutěžním 
právu,  specializované  informace  pro  antitrustové 
specialisty. 
Vyd.: Praha, Sdružení KAIROS 2009 – 
Periodicita: 4x ročně 
 
 
Scientific American 
Zdroj  seriózních  informací. Vychází nepřetržitě od 
r.  1845.  Populárně  naučný  měsíčník  informuje         
o aplikaci vědeckých poznatků v průmyslu, medicíně, 
dopravě, komunikačních technologiích a o dopadech 
vědy a techniky na ekonomiku společnosti. 
Vyd.: Praha, The  Espero Publishing 2002 – 
Periodicita: měsíčník 
 
Zisk 
Časopis  poskytuje  zkušenosti  a  rady  z oblasti 
managementu, marketingu,  řízení  lidských zdrojů, 
psychologie  a  moderních  metod  řízení.  Radí, 
inspiruje,  nabízí  nápady  a  řešení.  Naučí  Vás 
dosáhnout zisku co nejefektivněji, protože odhaluje 
důležité detaily, které tvoří zisk. 
Vyd.: Český Těšín, Poradce  2010 –  
Periodicita: měsíčník 
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Daně 
 
Milan Ščasný ... [et al.] 
Analyzing macroeconomic effects of environmental taxation in the Czech Republic with the 
econometric E3ME model 
Analýza makroekonomických vlivů environmentálního zdanění v České republice 
prostřednictvím ekonometrického E3ME modelu 
Finance a úvěr, Vol. 59, (2009) No. 5, p. 460-491 
Posouzení hospodářského a environmentálního vlivu několika scénářů ekologické daňové reformy      
v ČR za využití makroekonometrického modelu Energy-Environment-Economy Model for Europe 
(E3ME). Zohledněna je také recyklace výnosů. Studie nejprve přináší obecný přehled o modelech 
používaných k analýze environmentální politiky, dále zkoumá strukturální ekonomické modely 
užívané v ČR v oblastech jednotlivých národních politik se zaměřením na oblast životního prostředí a 
popisuje metodologii. Následně charakterizuje výsledky a jejich následky pro oblast životního 
prostředí, jednotlivých odvětví a makroekonomický dopad jednotlivých scénářů. - Pozn. 
 
Thomas Dommermuth, Michael Hauer 
Auswirkungen des Bürgerentlastungsgesetzes auf die Vorsorgeaufwendungen im 
Einkommensteuerrecht 
Dopady zákona o úlevách pro občany na náklady spojené se sociálními odvody v právu daně       
z příjmů 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 47, S. 2512-2515 
K možnostem odpisů příspěvků na nemocenské a pečovatelské pojištění pro zaměstnance a OSVČ 
(bez ohledu na soukromé či státní pojištění) na základě německého zákona ke zlepšení daňového 
zohlednění nákladů na sociální odvody. Právní situace k 31.12.2009. Nákladové maximum, postup     
v případě příspěvků nad nastaveným maximem, kvalifikace zvýhodněných příspěvků. Efekt zákona     
u jednotlivých skupin daňových poplatníků; příklady. - Pozn. 
 
Stephan Goverts 
Besteuerung von Erträgen aus Lebensversicherungsverträgen : BMF-Schreiben vom 1.10.2009 - 
IV C 1 - 2252/07/0001 
Zdanění výnosů ze smluv o životním pojištění : přípis Spolkového ministerstva financí                 
z 1.10.2009 - IV C 1 - 2252/07/0001 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 46, S. 2455-2461 
Přípis Spolkového ministerstva financí z 1.10.2009 přináší objasnění k otázce zdanění výnosů ze 
smluv o životním pojištění (osvobození těchto kapitálových výnosů od daně bylo zredukováno 
zákonem o starobních příjmech), úrovně daňového posuzování kapitálových výnosů. Příspěvek 
analyzuje hlavní provedené změny v nových předpisech; rekapitulace vývoje právní úpravy 
kapitálového životního pojištění. Zdanění důchodového pojištění, garantovaný důchod, garantovaný 
důchodový faktor, minimální standard důchodového faktoru. Investiční pojistné smlouvy (vycházejí    
z koncepce pojištění vázaného na fond), k pojmu "podíl na investičním fondu"; typy majetkových 
podílů dle investičního zákona. - Pozn. 
 
Lilian Klímová 
Celní správa v roli exekutora státu 
Clo-douane, Sv. 43, (2009) č. 10, s. 10-11 
K činnostem a kompetencím celní správy ČR; výkon agendy dělené správy. Peněžitá plnění sankčního 
charakteru, příjmy z poplatků a odvodů, vymáhání pokut uložených Policií ČR, výkon daňové 
exekuce. Zvýšení nezabavitelné částky od 20.7.2009; řešení dluhu formou oddlužení. 
 
 
 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

6 

Daniel Schönwitz 
Der Berg ruft 
Hora volá 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 46, S. 106-110 
Změkčení bankovního tajemství ve Švýcarsku z důvodu povinné informační výměny značně omezilo 
příliv černých peněz; Švýcarsko se nyní snaží přitáhnout do země legální kapitál - podnikům                
i bohatým přistěhovalcům nabízí daňové úlevy i další výhody, nízké daně jsou i hlavním lákadlem 
švýcarských bankovních "náborářů", kteří vábí německé podnikatele k přesídlení do Švýcarska (velká 
část daní zde patří obcím). Postoj německých a britských daňových úřadů. Privilegium tax holidays 
(až desetileté) pro podniky vytvářející pracovní místa. Občanské iniciativy proti paušální dani 
milionářů. Porovnání daně z příjmů ve Švýcarsku a Německu na konkrétním příkladu. - K tématu také 
příspěvek viz HB, 18.12.2009, č. 245, s. 4-5. 
 
Axel Schrinner 
Die Erbschaftsteuer und kein Ende 
Daň dědická bez konce 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 216 (9.11.2009), S. 12-13 
Úprava německé daně dědické plánovaná od roku 2010 by se každopádně měla týkat mezigeneračních 
převodů podniků - těmto dědicům se dále mají zlepšit dosavadní daňové úlevy, pro dědice v nepřímé 
linii má být zaveden nový, výhodnější daňový tarif. Příklady změn v efektu daně dědické v případě 
dědění (i hotovosti). V tabulce porovnání dopadu starého/platného/plánovaného práva daně dědické na 
dědice středně velkého podniku. Krátké shrnutí k reformě daně dědické platné od 1.1.2009. 
 
Luca Cerioni 
Double taxation and the internal market: reflections on the ECJ's decisions in Block and 
Damseaux and the potential implications 
Dvojí zdanění a vnitřní trh: úvahy o rozhodnutí ESD v případech Block a Damseaux a 
potenciálních důsledcích 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 11, p. 543-556 
Autor rozebírá důsledky rozhodnutí Evropského soudního dvora v případech Block a Damseaux, a to 
pokud jde o dvojí zdanění a vnitřní trh společenství. Zpochybňuje závěry některých komentátorů, že 
tato rozhodnutí mohou být vykládána jako povolení dvojího zdanění ze strany soudu. - Pozn. 
 
Václav Benda 
DPH v zemědělství v roce 2009 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 22, s. 6-13 
Ke změnám zákona o dani z přidané hodnoty provedeným k 1.1 a k 1.4.2009, které se dotkly postupů 
při uplatňování DPH v zemědělství. Vymezení daňových subjektů a jejich registrace, předmět daně a 
místo plnění při prodeji zemědělských produktů, základ daně, sazby daně a odpočet daně                      
v zemědělství. Doplněno příkladem. 
 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts : [vom 13. Oktober 2009 - 2 BvL 3/05] 
Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu : [z 13. října 2009 - 2 BvL 3/05] 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 74, S. 3785 
Rozhodnutí o doplnění zákona na podporu rodin z 12. listopadu 2009 stanovuje daň z příjmu pro 
plátce, jejichž příjmy jsou sníženy podle § 31 zákona o nezdanitelných částkách. Informuje také          
o nových souvislostech v případě přídavků na děti. 
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Frank Balmes, Christoph Felten 
Erbschaftsteuer : Gestaltungsmöglichkeiten für Familienkapitalgesellschaften nur für 
gleichgepo(o)lte Gesellschafter? 
Dědická daň : možnosti úprav pro rodinné kapitálové společnosti jen pro společníky se stejným 
podílem majetku? 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 23, S. 1077-1089 
Autoři vysvětlují znaky skutkové podstaty podléhající dani podle právní novely z 25.6.2009 práva 
daně dědické (§ 13b odst. 1 č. 3) a oceňovacího práva (§ 13b odst. 2 č. 2), aby objasnili právní 
následky dědické a darovací daně v rámci uzavřených poolových dohod. Na závěr seznamují               
s důsledky předčasného zrušení takovýchto dohod. - Pozn. 
 
Ergebnisse der Steuerfahndung im Jahr 2008 
Výsledky pátrání daňové policie v roce 2008 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 9, S. 53-58 
Výkon činnosti daňové policie v jednotlivých spolkových zemích představuje nejen významný přínos 
k zabezpečování daňového příjmu, ale přispívá i ke stejnoměrnosti zdanění všech daňových 
poplatníků. V kompetenci daňových pátračů je zjišťování a stíhání daňových trestných činů v oblasti 
majetkových daní a daní z hospodářského a právního styku. V některých spolkových zemích je daňová 
policie začleněna do finančních úřadů, v jiných zemích byly zřízeny samostatné finanční úřady pouze 
pro činnost daňové policie. Zpráva přináší celkový pohled na záběr a efekt činnosti daňových pátračů 
v letech 1997-2008 (počet vyřízených případů, objem pravomocně doměřených daní, peněžitých pokut 
a trestů), zdůrazněn je preventivní a současně odstrašující účinek působnosti daňové policie. 
 
Alois Nacke 
Gesetzentwurf zum Wachstumsbeschleunigungsgesetz 
Návrh zákona k urychlení růstu 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 47, S. 2507-2511 
Přehled jednotlivých změn z titulu německého zákona k urychlení hospodářského růstu v oblasti: daně 
z příjmů (úroková hranice, zavedení převodu EBITDA, zvýšení přídavků na dítě atd.), odpočtů ztrát    
u korporací, živnostenské daně, DPH (hotely) a daně dědické. - Pozn. 
 
Holland: Kilometergebühr statt Kfz-Steuer 
Nizozemsko: poplatek za ujetý kilometr namísto daně z motorových vozidel 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 221 (16.11.2009), S. 17 
Připravovaný nizozemský zákon na podporu ochrany klimatu je opravdu radikální: od roku 2012 se 
nebude zdaňovat vlastnictví automobilu, zato se však finanční úřady budou soustřeďovat na jejich 
využívání. Podmínkou bude vybavení přístrojem GPS, jehož první instalaci uhradí stát. Zpoplatněn má 
být každý ujetý kilometr (podle velikosti automobilu a kubatury motoru), zpočátku by poplatek činil    
v průměru 0,03 eur, od roku 2018 pak 0,067 eur. 
 
Jan Široký, Kateřina Maková 
Independence between the efficient tax rate and tax progressiveness in the Czech Republic 
during 1993-2007 
Nezávislost efektivní sazby daně a daňové progrese v České republice v letech 1993-2007 
Ekonomický časopis, Vol. 57, (2009) No. 7, p. 653-666 
K objektivnímu zjišťování daňových poměrů plátců daně z příjmů fyzických osob se používají 
relativní ukazatele jako daňová incidence ve vztahu k průměrné mzdě, výpočet efektivní sazby daně 
(ETR) nebo míra daňové progresivity. Tato studie analyzuje změny ve vývoji konstrukce daně            
z příjmů fyzických osob a změny míry daňového zatížení v ČR a ukazuje, že efektivní sazba daně není 
propojena s daňovou progresí. Trend růstu ETR v ČR v letech 1993-2007 byl víceméně stabilní a 
příčinou byl nárůst průměrné mzdy. - Pozn. 
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Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR 
Informace k novelizaci zákona o dani z nemovitostí: stanovení koeficientu obecně závaznou 
vyhláškou obce 
Veřejná správa, Sv. 2009, č. 23, s. 14-15 
Zákon č. 362/2009 Sb., (nezávazné) stanovisko shrnující informace k novelizaci zákona o dani            
z nemovitostí (dle právního stavu ke 20.10.2009). 
 
Jak se platí daně 
Moderní řízení, Sv. 44, (2009) č. 12, s. 6 
K projektu Světové banky "Doing Business", který zjišťuje míru regulace v deseti oblastech 
podnikání. Indikátor placení daní (hodnocení daňového systému z hlediska místní firmy dodržující 
všechny daňové a právní předpisy). -- Viz také publikace Paying taxes 2010 : the global picture        
(sign. E-9300). 
 
Patrick Bernd Findeis 
Kapitalertragsteuer - Außenprüfung unter dem Regime der Abgeltungsteuer 
Daň z kapitálových výnosů - finanční kontrola v režimu (definitivní) srážkové daně 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 45, S. 2397-2402 
V souvislosti s platnou srážkovou daní došlo v Německu od 1.1.2009 k rozšíření "škály" kapitálových 
výnosů (mj. o kurzové zisky z cenných papírů v soukromém majetku), povinnost srážet resp. odvádět 
daň byla stanovena úvěrovým institucím a investičním kapitálovým společnostem. Dodržování této 
povinnosti se již věnovaly zvláštní kontroly finanční správy; příspěvek se věnuje záběru těchto 
zvláštních kontrol s ohledem na platné kontrolní předpisy. Zjištěná kvóta chybovosti. Kontrolované 
podklady, rozšířená kontrola, automatizované vyhledávání daní, zvláštní aspekty v případě přesunu 
činností, možné důsledky kontrol pro banky, zveřejnění identity klienta, úročení doplatků daně. 
Pozitivní vliv kontroly. Znázornění mechanismu kontroly. - Pozn. 
 
Donata Riedel 
Koalition streitet über Rentensteuer 
Koaliční spor o důchodovou daň 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 213 (4.11.2009), S. 12-13 
Podle navrhované změny by zdanění důchodů resp. příjmů důchodců mělo být "natolik zjednodušeno, 
aby už nebylo zapotřebí nákladné kontrolní řízení ani povinnost zvláštního prohlášení týkající se 
příjmu ve formě starobního důchodu" (podle plánovaného zjednodušení daňové byrokracie by mj. 
mělo být daňové přiznání jednoduché a ev. bez dalších dokladů, na vyžádání by měl finanční úřad 
občanovi zaslat předvyplněný formulář, kontrolovalo by se daňové přiznání zaměstnance za předchozí 
dva roky). Daňová povinnost se na důchodové příjmy vztahuje od roku 2005, netýká se většiny 
důchodců (tj. s pouze průměrnými důchody), ale důchodců s vysokými důchody a dalšími příjmy 
(nájmy, podnikové důchody a kapitálové výnosy), z nichž je potřeba odvést daň z příjmů. 
 
Václav Pátek 
Komentář k článku "Ústavní limity správy daní" 
Bulletin advokacie, Sv. 2009, č. 11, s. 35-37 
Příspěvek reaguje na článek J. Jiráska a T. Kocourka, který obsahoval mnoho citací z judikatury          
k několika oblastem správy daní. Autor se domnívá, že závěry tohoto článku jsou nepřiměřeně kritické 
k nálezům Ústavního soudu, a v dalším textu se vrací k problematice prekluze, výpočtu lhůty pro 
vyměření daně (teorie 3+0 a 3+1) a daňové kontroly. Vyslovuje domněnku, že kritizované nálezy ÚS - 
i přes své problematické části - obstojí. - Stať "Ústavní limity správy daní" viz Bulletin advokacie, 
2009, č. 7-8. 
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Jeffrey Owens 
Moving towards better transparency and exchange of information on tax matters 
K lepší transparentnosti a výměně informací o daňových otázkách 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 11, p. 557-558 
Autor stručně pojednává o vývoji směrem k transparentnosti a výměně informací o daňových 
otázkách. V tomto smyslu upozorňuje na úlohu Globálního fóra OECD a nedávné rozhodnutí              
o výměně informací a další dohody, jejichž cílem je přispět k transparentnosti a spolupráci v daňové 
oblasti. - Res. 
 
Otto-Gerd Lippross 
Neuregelungen zum Ort der sonstigen Leistung ab 1.1.2010 : systemwidriger 
Besteuerungszugriff und Besteuerungsdefizite bei sonstigen Leistungen mit Drittlandsbezug 
Nové úpravy k místu ostatního plnění od 1.1.2010 : nesystémový daňový přístup a daňové 
deficity při ostatním plnění ve vztahu ke třetím zemím 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 22, S. 786-790 
Podle nových úprav k místu ostatního plnění, které jsou v platnosti od 1.1.2010, platí tzv. princip 
místa podnikání. Jedná se o zdanění obratů přesahujících hranice společenství, na nichž se podílejí 
podnikatelé třetích zemí buď jako poskytovatelé nebo jako příjemci služeb. Zákonné opatření vede na 
jedné straně k nepříjemným administrativním zátěžím a na druhé straně k deficitům při daňových 
kontrolách. Příspěvek představuje tyto problémy na vzorových příkladech a obhajuje legislativní 
úpravy. - Pozn. 
 
Zdeněk Morávek 
Porušení rozpočtové kázně - postup daňového subjektu 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 12-13, s. 10-18 
Postup daňového (neziskového) subjektu v případě porušení rozpočtové kázně konstatované správcem 
daně. Odvod za porušení rozpočtové kázně. Kontrola správného použití dotace. Porušení rozpočtové 
kázně, vymezení závažných a méně závažných podmínek. Prekluzivní lhůta. Povinnost vrácení dotace, 
žádost o prominutí: odvodu za porušení rozpočtové kázně/penále za prodlení s odvodem, žádost          
o posečkání daně. Zamítnutí žádosti o prominutí daně. 
 
Vanessa Houlder 
Ports in a storm 
Přístavy v bouři 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37161 (18.11.2009), p. 9 
Tři britské državy, Guernsey, Jersey a Isle of Man, se ocitají pod tlakem, protože jejich daňový režim 
pro podniky považují některé státy EU za nepřijatelný. Pro tato offshore finanční centra to představuje 
náhlé ohrožení dlouho utvářené podstaty jejich existence. Hodně bude záležet na politické podpoře, 
protože se všeobecně má za to, že velké vlády chrání svá vlastní offshore centra ve snaze přilákat 
kapitál. S tím, jak Evropská unie zvyšuje dohled nad evropskými daňovými ráji, bohatí Evropané stále 
více přesouvají své investice do Singapuru a Hongkongu. 
 
Jürgen Lüdicke 
Reform der Konzernbesteuerung (I) 
Reforma zdanění koncernů (I) 
Finanz-Rundschau, Jg. 91, (2009) Nr. 22, S. 1025-1030 
Příspěvek přehledně informuje o přípravě reformy zdanění koncernů a poukazuje na možnosti 
odstranění rozporů a strukturálních deficitů, při nichž by se mohly zlepšit regionální podmínky pro 
koncernové podniky v Německu. Detailněji popisuje oblast daně z příjmů; daně z obratu; zdanění 
zaměstnanců; restrukturalizace, ztráty a daně z převodu nemovitostí; zdanění skupiny/daňové 
jednotky. - Pozn. -- Tématu se také podrobně věnují další články tohoto čísla "Reform der 
Konzernbesteuerung (II)" na s. 1030-1037, "CCCTB-Projekt und Zukunft der Konzernbesteuerung 
(III)" na s. 1037-1042, "Reform der Konzernbesteuerung (IV)" na s. 1042-1045 a "Reform der 
Konzernbesteuerung (V) na s. 1045-1049. 
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Vlasta Martišková 
Sankce v daňovém řízení 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2009, č. 24, rubrika 5, s. 1-20 
Druhy sankcí, sankce podle zákona o správě daní a poplatků, sankce podle zákona o DPH, penále, 
prominutí sankcí, možnosti obrany proti sankcím, exekuce. Doplněno příklady. 
 
Martin Děrgel 
Správa daní a poplatků 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 12-13, s. 29-36 
K daňovému systému ČR; úkol procesního daňového práva. Struktura procesního zákona. Zásady 
daňového řízení. Určení místní příslušnosti správce daně. Daňové sankce (penále, pokuta). Placení 
daní, možné způsoby úhrady daní. Hlavní změny zákona o správě daní a poplatků od roku 2010 
(zákon má být zrušen k 1.1.2011). Daňový doměrek. Význam zástavního práva, podmínky vzniku 
zástavního práva od roku 2010; řešení nákladů správce daně souvisejících se zástavním právem. 
Schéma výkonu správy daní s možnou obranou před příp. nezákonností. 
 
Marie Prochásková 
Stav a vývoj daňových a celních příjmů 
Clo-douane, Sv. 43, (2009) č. 10, s. 6-7 
Přehled celních a daňových příjmů ke 30.9.2009, zůstatky na jednotlivých (daňových) účtech celní 
správy, výše vybrané vnitrostátní SPD, inkaso dělené správy, skladba příjmů z dovozu. 
 
Torsten Riecke ... [et al.] 
Steuerwettbewerb? In der Krise nicht 
Daňová soutěž? Během krize ne 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 218 (11.11.2009), S. 16-17 
Trendy v evropských podnikových daních. - Překlad viz Informace Odborné knihovny MF č. 16/2009. 
 
The state's take : public-sector finances 
Co si bere stát : finance veřejného sektoru 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8658, p. 78-79 
Státy reagují na škody způsobené finanční krizí zvyšováním daní. Hospodářské důsledky těchto kroků 
budou záviset nejenom na rozsahu daňového zvýšení, ale i na tom, jak jsou příjmy vybírány. Čím 
méně efektivní je typ zdanění, tím větší je zátěž pro ekonomiku. V článku se porovnávají příjmy vlád 
a jejich zdroje za některé vyspělé země a země BRIC. - Zkrácený překlad článku viz Informace 
Odborné knihovny MF č. 16/2009. 
 
Florian Burg 
Umsätze und ihre Besteuerung 2007 
Obraty a jejich zdanění v roce 2007 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 10, S. 984-989 
Příspěvek seznamuje s výsledky šetření vyplývajícího z předběžných hlášení o dani z obratu, zmiňuje 
zvýšení  sazby daně z obratu z 16 na 19 % k 1. lednu 2007 a jeho dopady. Autor podrobně rozebírá 
význam daně z obratu a samotné výsledky šetření z různých hledisek plátců daně: hledisko 
ekonomické zóny, hledisko právní formy, hledisko třídy podle výše obratu, hledisko spolkových zemí. 
Na závěr článku popisuje aktuální rozvoj v oblasti statistiky daně z obratu. - Pozn. 
 
Thomas Jacobs 
Umsatzsteuerfreie Briefmarke : über die Zukunft der Mehrwertsteuerbefreiung von 
Postdienstleistungen nach § 4 Nr. 11b UStG 
Poštovní známky osvobozené od daně z obratu : o budoucnosti osvobození poštovních služeb od 
DPH podle § 4 č. 11b zákona o dani z obratu 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 23, S. 825-834 
Návrh změny zákona o dani z obratu, který se zabývá osvobozením poštovních služeb od daně            
z obratu, nebyl Spolkovým sněmem v předešlém legislativním období schválen. Kromě vlády 
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předložila Spolkovému sněmu vlastní návrh změny zákona i frakce FDP. Oba návrhy jsou však 
kritizovány s ohledem na jejich budoucí použití. Příspěvek zkoumá právní slabiny návrhů s ohledem 
na aktuální judikaturu a směrnici k systému DPH. Návrhy vzájemně konfrontuje s právem EU a          
v závěru poukazuje na možnosti řešení. - Pozn. -- Tématem se také zabývá článek "Rechtliche 
Grundlage der Befreiung der Deutschen Post AG von der Umsatzsteuerpflicht" na s. 842. 
 
Raik Brete, Michael Thomsen 
Umsatzsteuerliche Behandlung von Organlieferungen 
Daň z obratu při dodávce orgánů 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 22, S. 781-786 
Pokrok v medicíně se nezastavuje ani před právem na daň z obratu. Počet prováděných transplantací 
každý rok stoupá. Pro zdar a úspěch transplantace platí především skutečnost, že potřebné orgány se 
musí co nejrychleji dostat k jejich příjemci. Při velkých vzdálenostech mezi místem odběru orgánu a 
místem transplantace se přesun orgánů uskutečňuje letadlem nebo vrtulníkem. Autoři v příspěvku 
rozebírají, zda se zde jedná o dodávku nepodléhající dani nebo o zdanitelnou službu. - Pozn. 
 
Mark Fehr, Max Haerder 
Und täglich grüßt die Maut 
A mýtné zdraví každodenně 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 48, S. 32, 34, 36 
Zpoplatnění silnic v Německu, k plánu zavést poplatky za využívání silnic pro osobní automobily.     
K inspirativnímu nizozemskému řešení podle hesla "za mobilitu zaplatit jinak", které za tři roky 
plánuje povinné univerzální mýto pro veškeré komunikace (první rok bude platit pouze pro kamiony, 
od roku 2013 i pro osobní automobily), kompenzací má být zrušení daně z motorových vozidel a také 
daně vázané na koupi nového automobilu. 
 
Hana Klierová 
Uplatnění nároku na odpočet daně od 1. dubna 2009 
Účetnictví, Sv. 2009, č. 11, s. 40-50 
K uplatnění nároku na odpočet daně podle § 72 až § 79 zákona o dani z přidané hodnoty (od 
1.4.2009). Nárok na odpočet daně - základní pravidla, podmínky pro uplatnění nároku na odpočet 
daně. Přijatá plnění, u nichž nemá plátce nárok na odpočet daně. Způsob krácení odpočtu daně. 
Doplněno přehledem jednotlivých článků směrnice 2006/112/ES, které byly transformovány do 
ustanovení zákona o DPH, a několika příklady. 
 
H. David Rosenbloom 
Where's the pony? Reflections on the making of international tax policy 
Kde je poník? Úvahy o utváření mezinárodní daňové politiky 
Bulletin for international taxation, Vol. 63, (2009) No. 11, p. 535-542 
Na základě svých zkušeností jako daňového praktika, akademika a vládního úředníka předkládá autor 
své představy o utváření mezinárodní daňové politiky. Titulek článku odkazuje na historku o pohledu 
optimisty, kterou často vyprávěl prezident Ronald Reagan. - Res. 
 
Christoph Sandt 
Wohn-Riester wird oft unterschätzt : Förderung kann ähnlich viel bringen wie die abgeschaffte 
Eigenheimzulage - doch die Regeln sind kompliziert 
Riesterova půjčka na bydlení je často podceňována : podpora může přinést podobný efekt jako 
zrušený příspěvek na vlastní bydlení - předpisy jsou však složité 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 227 (24.11.2009), S. 44 
K mechanismu, podmínkám a výhodám "Riesterova důchodu na vlastní bydlení" (část podpory si bere 
stát nazpět v důchodovém věku formou daně), který je následovníkem příspěvku na vlastní bydlení. 
Nové předpisy jsou sice složitější, ale při promyšleném financování nemovitosti může být Riester 
dokonce i výhodnější než předchozí příspěvek. Příklad bonusu ve výši 40 000 eur (propočet); daňový 
pohled na podporu. 
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Zdeněk Kuneš 
Změna sazeb daně z přidané hodnoty po novele 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 22, s. 1-4 
K novele zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 362/2009 Sb.), která nabude účinnosti dnem       
1. ledna 2010, a kterou dochází ke změně sazeb daně v § 47 zmíněného zákona (snížená sazba se 
zvyšuje ze současných  9 % na 10 % a současná základní sazba ve výši 19 % se zvyšuje na 20 %). 
Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitostí a poskytnutí služby. Základ daně a výpočet při 
dovozu zboží. Vyúčtování dodávek elektřiny, plynu, vody, tepla, chladu nebo poskytnutí 
telekomunikační služby. Vyúčtování záloh přijatých do konce roku 2009. Smlouvy o finančním 
pronájmu. Doplněno příklady. 
 
Jan Břeň 
Změny u místního poplatku z ubytovací kapacity od 1.1.2010 
Moderní obec, Sv. 15, (2009) č. 12, s. 42-43 
Místní poplatky, poplatek z ubytovací kapacity. Určení místa soustředěného turistického ruchu, 
vymezení okruhu obcí pro stanovení poplatku; zařízení k přechodnému ubytování. Nastavení 
maximální sazby poplatku od 1.1.2010. 
 
Stefan Maunz 
Zusammenfassende Meldung bei grenzüberschreitenden Warenlieferungen und 
Dienstleistungen : untauglicher Datensalat für Brüssel 
Souhrnné hlášení při mezistátní dodávce zboží a poskytování služeb : nepoživatelný datový salát 
pro Brusel 
Umsatzsteuer-Rundschau, Jg. 58, (2009) Nr. 22, S. 790-792 
Význam souhrnných hlášení neustále roste. Od 1.1.2010 se hlásí také mezistátní poskytování služeb. 
Tím se podle pravidel zkracuje ohlašovací doba na jeden měsíc. Změny se týkají všech daňových 
poplatníků. Praktická realizace nařízení přináší ale problémy, které jsou v příspěvku tematizovány. - 
Pozn. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 1/2010  
Daňové přiznání OSVČ - paušální výdaje na dopravu. Kulturní, sportovní vyžití a rekreace - daňová 
řešení. Penzijní připojištění, životní pojištění (daňový pohled). Odpisování hmotného majetku. 
Technické zhodnocení a úprava odpočtu daně. Rodinné a bytové domy - rekonstrukce [sazby DPH]. 
Zvláštní režim DPH obchodníků s použitým zbožím. Odložená daň. 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 1/2010  
Přehled daňového řešení zaměstnaneckých benefitů. Úhrada cestovních výdajů jiným osobám než 
zaměstnancům. Paušální výdaje u sdružení. Odčitatelné položky u cizince. Technické zhodnocení jako 
zmařená investice. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Jiřina Jílková, Lenka Slavíková 
Ekonomie životního prostředí na rozcestí 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 5, s. 660-676 
Vývoj tří myšlenkových směrů v rámci ekonomie životního prostředí, hlavní výhrady vůči neoklasické 
environmentální ekonomii, společné a odlišné prvky myšlenkových směrů ekonomie životního 
prostředí. - Pozn. 
 
Miroslav Zajíček 
Guru keynesiánů : Samuelson se mýlil často, ale ve volný trh věřit nepřestal 
Hospodářské noviny, Sv. 53, (2009) č. 240 (14.12.2009), s. 9 
Ohlédnutí za životem a dílem jednoho z nejznámějších ekonomů 20. století - Paula Anthonyho 
Samuelsona. - Nekrolog. 
 
Václav Klaus 
Odkaz Paula Samuelsona : ekonomická věda 
Euro, Sv. 2009, č. 51-52, s. 42-43 
Nekrolog amerického profesora ekonomie Paula Anthonyho Samuelsona, který zemřel 13. prosince 
2009. Spolu s hodnocením jeho odkazu na poli ekonomické vědy i její učebnicové popularizace autor 
připojuje také osobní pohled na Samuelsonovo dílo. -- S odkazem a životopisem P. Samuelsona 
seznamuje také článek Muž, který se nerad mýlil na s. 44-45. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
A one-trick bill : reforming financial regulation 
Jednoúčelový návrh zákona : reforma finanční regulace 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8658, p. 38 
Návrh zákona o finanční regulaci v Británii je označen za pouhé cvičení v pronásledování bank, které 
jen potěší spotřebitele. Nejvýraznější změnou je právo Úřadu pro finanční služby (FSA) zasahovat do 
odměňování bankéřů. Posilují se i další pravomoci FSA, banky budou muset sestavovat "living wills" 
a vznikne nová Rada pro finanční stabilitu. - Problematikou se zabývá i článek ve Financial Times ze 
dne 19.11.2009 na s. 11 pod názvem New rules will make British banks stronger. 
 
F. Drost ... [et al.] 
Banken verschmähen Bad Bank 
Banky odmítají Bad Bank 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 214 (5.11.2009), S. 36-37 
Německá konstrukce bad bank (v rámci zákona k další stabilizaci finančního trhu) měla úvěrovým 
institucím pomoci prostřednictvím tří možných variant obchodních modelů očistit bankovní bilance a 
vyvést riziková aktiva. Příspěvek vysvětluje, proč je státní model bad bank pro banky natolik 
neatraktivní (již se uvažuje o jeho reformě), že se raději uchylují k vlastnímu řešení. Soffin. Finanční 
fond HSH. 
 
Stephan Barisitz, Sándor Gardó 
Banking sector transformation in CESEE 
Transformace bankovního sektoru v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy 
Focus on European economic integration, Vol. 2009, No. 4 - Special issue, p. 92-100 
Příspěvek uceleně shrnuje proces radikální transformace bankovního sektoru ve státech střední, 
východní a jihovýchodní Evropy v posledních dvaceti letech. Restrukturalizace a privatizace státních 
peněžních a úvěrových ústavů se stala základem budoucího rozvoje bankovního sektoru. Autor 
nejprve charakterizuje počáteční podmínky a dvě reformní vlny v bankovnictví; také se věnuje vývoji 
v oblasti regulace a dohledu; vstupu zahraničních strategických investorů a celkovému hodnocení 
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reforem. - Pozn. -- Viz i další články o reformách bankovního sektoru států SVE v posledních dvaceti 
letech na s. 44-47 a s. 48-54. 
 
Jana Vavřinková 
Banky dávajú zbohom účtovným položkám 
Trend, Sv. 2009, č. 45, s. 66 
Ke změnám v politice bankovních poplatků slovenských bank od 1.12.2009. 
 
Yvonne Esterhazy 
Böse heimgezahlt 
Nevděk zachráněné banky 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 45, S. 70 
Reprivatizace britských bank jdou na účet daňových poplatníků, návrat ke štědré bonusové politice     
v bankách zachráněných státní pomocí. Přehled významných britských bank se/bez státní účasti. 
 
By Nikki Tait and George Parker 
Brussels to set up 3 new bank watchdogs 
Brusel zřídí tři nové úřady pro bankovní dozor 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37174 (3.12.2009), p. 1 
Podle dohody ministrů financí EU by měly vzniknout tři panevropské úřady pro dohled nad sektorem 
finančních služeb. Sídlit by měly v Paříži, Londýně a Frankfurtu a jejich vznik je významným krokem 
k centralizovanému evropskému dohledu. 
 
Pavel Mádr, Martin Vlnas 
Budoucnost je v sázce 
FINMAG, Sv. 2, (2009) č. 11, s. 29-32 
K problematice online sázek v České republice. Autor mapuje historii postoje Ministerstva financí       
k této otázce, dále uvádí firmy, které v první vlně obdržely licence (na deset let), a zdůrazňuje nutnost 
nové právní úpravy. V závěru o proměně sázkařského byznysu v ČR a o situaci v zahraničí. - Tématu 
jsou věnovány i další přísp. na s. 33-37 tohoto čísla časopisu. 
 
Anke Henrich ... [et al.] 
Die RestLB 
Zbytková WestLB 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 49, S. 58-59 
Záchrana WestLB (skupina WestLB je částí německé organizace spořitelen a partnerem finanční 
skupiny spořitelen, majiteli WestLB jsou svazy spořitelen, země Severní Porýní-Vestfálsko a zemské 
svazy); rozbor finančních nákladů, které mají pomoci udržet výkonnost sektoru spořitelen. Plán nové 
vlastnické struktury. Soffin, Bad Bank. 
 
FT reporters 
EU seeks pact on hedge funds 
EU usiluje o dohodu o zajištěných fondech 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37175 (4.12.2009), p. 2 
Dohodu o regulaci zajištěných fondů v rámci EU ohrožují rozdílné názory. Byly vypracovány tři 
návrhy nových pravidel, jejichž přehled je součástí článku. 
 
Elena Kohútiková 
From the koruna to the euro 
Od koruny k euru 
Focus on European economic integration, Vol. 2009, No. 4 - Special issue, p. 38-43 
Příspěvek představuje Slovenskou republiku jako zemi, která v průběhu posledních šestnácti let 
úspěšně zavedla dvě nové měny - v roce 1993 slovenskou korunu jako měnu samostatného státu a        
v roce 2009 pak se vstupem do eurozóny přijala euro. Autorka seznamuje s procesem příprav těchto 
změn, se Strategií pro zavedení eura v SR, vstupem do ERM II, samotným zavedením eura a               
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s problematikou dopadu finanční a hospodářské krize na ekonomiku země, která čerstvě zavedla 
společnou evropskou měnu. - Pozn. 
 
Globale Risikofaktoren für das deutsche Finanzsystem 
Globální rizikové faktory pro německý finanční systém 
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, Jg. 5, (2009) Nr. November 2009, S. 15-34 
Příspěvek rozebírá 2 typy rizikových faktorů: makroekonomická rizika (bezprostřední a střednědobá) 
a rizika v mezinárodním finančním systému a na finančních trzích. Detailněji zkoumá stabilizaci 
globálního finančního systému; trvalý tlak na peněžní instituce; rizika na mezinárodních úvěrových 
trzích a na trhu zástavních listů; výrazná rizika výpadku při podnikání, na trhu průmyslových 
nemovitostí a u soukromých domácností; rizika na úvěrových trzích. - Pozn. - Dostupné v německé a 
anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Claus Christian Breuer, Jens Mehrhoff 
Inflationsmessung nach Einkommensgruppen : wer ist wie stark betroffen? 
Měření inflace podle příjmových skupin : kdo je jak silně postižen? 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 10, S. 1031-1039 
Stoupající spotřebitelské ceny v 1. pol. r. 2008 v Německu vedly k diskusi o rozvržení zátěže zdražení 
mezi rozdílné příjmové skupiny. Na základě růstu cen potravin a energie vznikl dojem, že obzvláště 
velké zatížení se týká především domácností s nízkými příjmy. Příspěvek se zabývá otázkou, jestli se 
míra inflace mezi jednotlivými skupinami příjmů skutečně liší. Výsledky šetření odhalily, že ačkoliv 
existují rozdíly v podílu výdajů pro rozdílné kategorie zboží, rozvíjí se míra inflace určitých typů 
domácností v období od ledna 2006 do června 2009 velmi podobně a sotva se od sebe odchylují. Vše 
je znázorněno v přehledných tabulkách a grafech. - Pozn. 
 
Sonia Shinde 
Milliarden-Forderungen an Lehman 
Miliardové pohledávky vůči bance Lehman Brothers 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 219 (12.11.2009), S. 2-3 
Komentář k výši pohledávek jednotlivých německých bank vůči zkrachovalé bance Lehman Brothers 
(LB), jejíž celková suma se pohybuje okolo 33 miliard dolarů. Více než rok po bankrotu LB se už ale 
nedá počítat s plnou úhradou pohledávek z insolvenční konkurzní podstaty (a nejsou známy ani 
vyplácené kvóty). Z veřejnoprávních institucí byly vůči LB uplatněny pohledávky celkem za cca 270 
miliard dolarů a stále se ještě očekávají další nároky. Vůbec však není jisté, kdy své peníze                  
z pohledávek věřitelé obdrží, zbankrotovaná LB má po světě 100 dceřiných poboček a každá z nich 
má vlastního správce konkurzní podstaty. 
 
Peter Backé 
The monetary integration of CESEE EU member states : achievements and prospects 
Měnová integrace členských států EU ze střední, východní a jihovýchodní Evropy : úspěchy a 
perspektivy 
Focus on European economic integration, Vol. 2009, No. 4 - Special issue, p. 73-81 
Článek zkoumá proces měnové integrace deseti států střední, východní a jihovýchodní Evropy, které 
vstoupily v roce 2004 a 2007 do Evropské unie. Nastiňuje připravenost osmi zmiňovaných států, jež 
dosud nepatří do eurozóny, na budoucí zavedení eura a současný stav plánů jejich měnové integrace. 
Dále analyzuje dopad celosvětové finanční a ekonomické krize na integrační proces a veřejné finance 
v těchto zemích. - Pozn. -- Viz i další článek v tomto časopise na s. 32-37. 
 
Zbyněk Revenda 
Monopoly centrálních bank a emise peněz 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 5, s. 579-600 
K postavení centrálních bank v řadě oblastí, ke kritice jejich činnosti, k volání po zrušení centrálních 
bank - a zejména pak k otázkám emisního monopolu. Dvoustupňový bankovní systém, centrální banky 
a jejich monopol na správu devizových rezerv, na regulaci a dohled, na věřitele poslední instance a na 
emisi peněz, emisní monopol versus multiplikace peněz na běžných účtech, problematika plného krytí 
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peněz zlatem. V závěru autor reaguje na kritické hlasy a vyslovuje přesvědčení, že nesrovnatelně 
efektivnější a reálnější je centrální banky nerušit. - Pozn. 
 
Miroslav Kollár, Luboš Komárek 
Možnosti řešení problematických aktiv komerčních bank 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 5, s. 601-621 
Zkušenosti některých zemí s řešením problematických aktiv v bilancích bank (Spojené státy, Norsko, 
Japonsko, východní Asie, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Přístupy k řešení problematických aktiv 
(převod aktiv na specializovanou instituci, jejich ponechání v bilancích bank a následná řešení, 
kombinované hybridní přístupy). Komparace a evaluace vybraných přístupů na podmínky ČR. - Pozn. 
 
Václav Klaus 
Nesnadné křižovatky reforem : finance a bankovnictví 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 45, s. 44-46 
K vývoji finančního sektoru v ČR v průběhu posledních dvaceti let. Vznik bankovního systému, nová 
měnová politika, měnová odluka. - Text byl připraven jako projev na konferenci "20 let finančních a 
bankovních reforem v České republice". 
 
Mojmír Hampl ; [rozhovor připravila] Jana Chuchvalcová 
Nesnesitelná lehkost vzniku evropské regulace 
Bankovnictví, Sv. 17, (2009) č. 11, s. 12-13 
Rozhovor s viceguvernérem České národní banky o aktuální problematice regulace evropského 
finančního sektoru. Blíže (a kriticky) k tzv. Larosierově zprávě a k přílišnému spěchu EK s přijetím 
další regulace finančního trhu. Dále o dopadech na finanční sektor a o současném postoji ČNB a MF   
k nové podobě regulace. 
 
Clive Cookson, Gillian Tett and Chris Cook 
Organic mechanics 
Organická mechanika 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37169 (27.11.2009), p. 11 
S tím, jak se hledají lepší způsoby vysvětlování a dokonce předvídání chování finančního trhu, začíná 
se pozornost přesouvat k vazbám, na nichž jsou založeny ekosystémy. Bankéři a finanční ekonomové 
spolupracují s matematickými biology ve snaze poučit se od přírodních ekosystémů o odolnosti a        
o šíření nemocí. Výsledkem by bylo zjištění, zda je systém dostatečně silný a přežije další finanční 
bouři bez obětí takového rozsahu jako Lehman Brothers. 
 
Payback time : fund management 
Čas splácení : řízení fondů 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8658, p. 77-78 
Úvěrovou krizi sice zavinily hlavně (silně regulované) banky, ale politici ji využili k útoku na 
neoblíbené zajištěné fondy a fondy privátního kapitálu. V příspěvku se rozebírá návrh nové směrnice 
EU upravující regulaci tohoto odvětví. - K problematice viz i článek na s. 18 nazvaný A defective 
directive: fund managers' pay. 
 
Karel Machala ; [přispěla] Meglena Kuneva 
Poplatky pod drobnohledem EK 
Bankovnictví, Sv. 17, (2009) č. 11, s. 8-10 
K problematice bankovních poplatků. Autor seznamuje se závěry studie, kterou před časem zveřejnila 
Evropská komise, a s porovnáním poplatků v České republice, o které se pokusil server měšec.cz. - 
Součástí přísp. je rozhovor s členkou EK a komisařkou pro záležitosti spotřebitelů s názvem Zisk 
nemá být výsledkem zastřených poplatků. -- K tématu viz i další přísp. v tomto čísle časopisu na        
s. 10-11 s názvem Problémy s poplatky, nebo s informacemi? 
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Stabilität im deutschen Bankensystem 
Stabilita německého bankovního systému 
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, Jg. 5, (2009) Nr. November 2009, S. 35-67 
Příspěvek shrnuje rizika v německém bankovním systému v návaznosti na změnu podmínek 
vyplývajících z celosvětové finanční krize. Zabývá se změnami v peněžní politice, aktuálním 
rozvojem bilanční struktury, situací očekávaných výnosů, úvěrovými riziky, tržními riziky, riziky 
likvidity, odhady ztrát, indikátory bonity. - Pozn. - Dostupné v německé a anglické jazykové verzi 
časopisu. 
 
Gerhard Blaeske 
Stamokap an der Seine 
Státní monopolistický kapitalismus na Seině 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 49, S. 60-62 
Caisse des Dépôts - CDC; ekonomický patriotismus. K historii a činnosti státní francouzské banky 
(má podíl na 250 francouzských podnicích), která podnikům poskytuje mimořádnou podporu (např. 
chrání domácí koncerny před nežádoucím zahraničním převzetím), dále spravuje důchodové 
příspěvky, vládne nad důchodovým rezervním fondem a drží 51 procent ve státním fondu FSI 
(strategický investiční fond). V tabulce vybrané francouzské koncerny s uvedením rozsahu státní 
účasti. 
 
Systems failure 
Systémové selhání 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8659, p. 86 
Pravidla k zajištění zdraví jednotlivých bank nestačí na zachování bezpečnosti finančního systému 
jako celku. Přes všeobecnou shodu, že k omezení systémových rizik je zapotřebí "makroobezřetná" 
politika, zatím nikdo neupřesnil, jak by to mohlo fungovat. Tuto mezeru zaplňují dvě nové analýzy, od 
Bank of England a Warwickovy komise, jejichž závěry se v příspěvku rozebírají. 
 
By Megan Murphy and Vanessa Houlder 
UK bank fury at plan to tax bonuses 
Britské banky rozčilil plán na zdanění bonusů 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37178 (8.12.2009), p. 2 
Britským bankám se nelíbí plán vlády na zavedení daně z bonusů. Návrh označují za kárné opatření, 
které povede k odchodu společností poskytujících finanční služby z Londýna. Případné zavedení další 
daně kritizují i daňoví odborníci. -- K problematice viz i článek ve FT ze dne 10.12. na s. 1 pod 
názvem Bankers' fury at UK bonuses supertax. 
 
Marián Nemec 
Úloha peňazí v menovej politike Európskej centrálnej banky 
Ekonomické rozhľady, Sv. 38, (2009) č. 2, s. 147-162 
Evropská centrální banka je v současnosti jedinou velkou centrální bankou, která uplatňuje prvky 
monetárního cílování v rámci svojí dvoupilířové strategie měnové politiky (spolu s inflačním 
cílováním). Příspěvek zaznamenává stručný vývoj strategie měnové politiky z hlediska významu 
regulace množství peněz při stabilizaci ekonomiky. Charakterizuje tvorbu strategie měnové politiky 
ECB, její revidovanou podobu a kritické ohlasy. Přináší argumenty pro i proti stávající monetární 
strategii ECB a pokouší se o její celkové zhodnocení. Rámcová analýza podmínek pro monetární 
cílování v eurozóně. - Pozn. 
 
Joaquín Almunia 
Vorbeugen und Lösen von Krisen kann man nicht voneinander trennen 
Prevenci a řešení krizí od sebe nelze oddělovat 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2009, Nr. 47, S. 12-13 
Eurokomisař pro hospodářské a měnové záležitosti shrnuje (efekty) opatření přijatých k ozdravení 
situace ve finančním sektoru EU a současně představuje a rozebírá diskutované návrhy, jak zabezpečit 
resp. vybudovat odolný finanční systém na solidním základu. Důležité místo zaujímá posílení 
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solventnosti finančních institucí (zvýšením požadavků na vlastní kapitál v některých oblastech) a        
v této souvislosti i nutnost vybavit regulátory většími kompetencemi; snahy o eliminaci rizik (např. 
vázaných na deriváty), preventivní úloha Evropského výboru pro systémová rizika (majetkové bubliny 
či nadměrné objemy úvěrů v cizích měnách v nových členských zemích), posílení dozoru nad 
jednotlivými podniky. Zpochybnění hlediska velikosti významných bank či finančních institucí při 
posuzování systémových rizik. Přeshraniční krizový management bankovního sektoru; burden sharing 
(sdílení břemene). Požadavek harmonizace stávajících insolvenčních zákonů. - Přetištěno z Börsen-
Zeitung, Frankfurt n. M., 7. listopadu 2009. 
 
Pavel Hanslíček 
Vytvořte si vlastní měnu 
Euro, Sv. 2009, č. 49, s. 82-87 
Příspěvek seznamuje s místními nebo doplňkovými (komplementárními) měnami, jež se používají       
v evropských zemích jako paralelní měnové systémy vedle oficiálních peněz. Podporují odbyt 
místního zboží a služeb a tím prosperitu lokálních výrobců a tvorbu nových pracovních míst. Zároveň 
prostřednictvím záporného úroku stimulují spotřebu namísto akumulace. Uplatňují se zejména ve 
venkovských oblastech, v Německu existuje 25 fungujících projektů. Druhá část článku se věnuje 
celosvětově největšímu alternativnímu zúčtovacímu systému, který funguje ve Švýcarsku od roku 
1934 - WIR/WIR-franku a fungování a činnostem WIR Bank. 
 
Jeffrey Garten 
We must get ready for a weak-dollar world 
Musíme se připravit na svět slabého dolaru 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37171 (30.11.2009), p. 13 
Ačkoliv měl autor v období od konce 80. let za to, že silný dolar je v americkém i světovém zájmu, 
nyní se okolnosti změnily zásadním způsobem. Nejde již o to, zda dolar dlouhodobě ztrácí na hodnotě, 
ale zda by měl být přechod k nové éře řízený nebo ponechaný na vůli trhům, s rizikem masivních 
finančních turbulencí. Mnohem levnější dolar je pro USA smutná, ale nevyhnutelná skutečnost; 
otázkou je, jaký druh měnového systému bude nejlépe sloužit světu vzhledem k hlubokým změnám    
v hospodářské rovnováze. 
 
Wechselwirkungen zwischen den geldpolitischen Sondermaßnahmen des Eurosystems und der 
Aktivität am Interbankengeldmarkt in der Krise 
Vzájemné působení mezi zvláštním opatřením eurosystému pro peněžní politiku a aktivitou na 
mezibankovním peněžním trhu v době krize 
Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht, Jg. 5, (2009) Nr. November 2009, S. 93-106 
Mezibankovní peněžní trh není kvůli krizi ve své roli centrálního mechanismu přerozdělování peněz 
pro centrální banky funkční. Eurosystém proto přijal zvláštní opatření pro peněžní politiku. Autoři se   
v příspěvku zabývají situací na peněžním trhu a jejím vývojem v době krize. Vše je přehledně 
znázorněno v tabulkách a grafech. - Pozn. - Dostupné v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Bohuslav Sobotka 
Zpřísněme regulaci hazardu : zákon o loteriích 
Euro, Sv. 2009, č. 49, s. 114 
Autor seznamuje s poslaneckým návrhem zpřísňujícím regulaci loterijních a sázkových her a hodnotí 
jeho šance na přijetí Poslaneckou sněmovnou. Novela by měla zprůhlednit režim odvodu výtěžku na 
veřejně prospěšné účely a rozšířit pravomoci obcí k regulaci provozování výherních hracích přístrojů 
na veřejně přístupných místech tak, že se vztahuje na všechny druhy hazardních her (také 
videoloterijní terminály, elektromechanické rulety a sázkové hry v kasinech). 
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Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
20 Jahre sind noch nicht genug 
Ani 20 let nestačí 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 216 (9.11.2009), S. 32-33 
Z hospodářské bilance k výročí pádu berlínské zdi vyplývá, že na rekonstrukci ekonomiky v nových 
německých zemích (podpora vzniku nové podnikatelské vrstvy) bylo vynaloženo cca 1,3 - 1,6 biliónu 
eur, stále však jsou patrné značné rozdíly. Krátký pohled na restrukturalizační a privatizační aktivity, 
které se týkaly 14 600 podniků a spolkovou vládu přišly na 100 miliard eur. Grafy přibližují 
"německo-německá" fakta - např. o počtu založených živností, insolvencí, výše HDP na hlavu, kvótě 
nezaměstnanosti v rozmezí let 1991-2008. K průběhu kariéry tří původně východoněmeckých 
podniků: Rotkäppchen, Jenoptik, Cargolifter. 
 
Jan Cienski, Nicholas Watson 
Czech Republic 
Česká republika 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37179 (9.12.2009), p. 20-21 
V přehledu o České republice se rozebírá hospodářská a politická situace země, trh nemovitostí, 
energetika aj. 
 
Miloš Pick 
Desatero svobody : společnost 
Euro, Sv. 2009, č. 48, s. 107-108 
Úvaha o prvotních příčinách dnešní krize a návrh deseti směrů, které dle názoru autora mohou pomoci 
k překonání krize a k nastoupení cesty svobody solidární společnosti. 
 
Peter Roßmann 
Gastgewerbe im Jahr 2007 
Pohostinství v roce 2007 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 10, S. 970-978 
Příspěvek seznamuje s výsledky pravidelně prováděných ročních namátkových šetření o ubytovacích a 
hostinských živnostech v Německu v roce 2007. Do oboru spadají služby pohostinství, jídelen a 
dodavatelů hotových jídel (catering); v Německu v tomto oboru v roce 2007 působilo 184 000 
podniků s celkovým obratem cca 51 mld. eur a zaměstnávajících 1,387 mil. osob. - Pozn. 
 
Delphine Strauss ... [et al.] 
Investing in Turkey 
Investování v Turecku 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37168 (26.11.2009), sep. sect. (4 p.) 
Hospodářskopolitický přehled o Turecku se zaměřuje na nově získanou nezávislost země na pomoci 
MMF, bankovnictví, energetiku, privátní kapitál, korporační daň aj. 
 
Luděk Niedermayer 
Konec šrotovného v Česku : kupujeme si věci, které nepotřebujeme, za peníze, které nemáme 
Hospodářské noviny, Sv. 53, (2009) č. 237 (9.12.2009), s. 11 
Autor, bývalý viceguvernér ČNB, se zamýšlí nad protikrizovými opatřeními a připomíná hlavní body 
diskuse o zavedení šrotovného v ČR. 
 
Karel Zaoral 
Kouzelné prognózy : hospodářství 
Euro, Sv. 2009, č. 48, s. 40-41 
Odchylky v odhadech výkonu české ekonomiky, nakolik se liší aktuální prognózy růstu HDP v České 
republice pro rok 2010 v odhadech Ministerstva financí, ČNB a významných komerčních bank. Jak se 
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možný větší růst reálného HDP odrazí v příjmech státního rozpočtu. Poměr veřejného dluhu k HDP za 
rok 2009. 
 
Olivier Simon 
Measuring economic performance and social progress : the findings of the Stiglitz-Sen-Fitoussi 
Commission 
Měření hospodářské výkonnosti a sociálního pokroku : závěry Stiglitzovy komise 
Trésor-economics, Vol. 4, (2009) No. 67, p. 1-8 
Stručná rekapitulace závěrů Komise pro měření hospodářského výkonu a sociálního pokroku, která 
pracovala pod vedením J. Stiglitze, A.K. Sena a J.-P. Fitoussiho a v září 2009 prezentovala svoje 
zjištění francouzskému prezidentovi. Od měření produkce prostřednictvím HDP by se mělo přejít        
k měření kvality života současné i budoucích generací a udržitelného rozvoje prostřednictvím 
souhrnných indikátorů. Dále jsou projednávána opatření potřebná pro případnou realizaci závěrů         
v praxi. - Pozn. -- Viz http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm. 
 
Jan Cienski, Stefan Wagstyl, Adam Easton 
Poland 
Polsko 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37161 (18.11.2009), sep. sect. (4 p.) 
Přehled o Polsku se zaměřuje na stav ekonomiky, investice, bankovnictví, privatizaci, obavy z budoucí 
fiskální stability, uhelný průmysl aj. 
 
Chris Giles 
Recession to leave permanent scars 
Recese zanechá trvalé jizvy 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37166 (24.11.2009), p. 4 
Navzdory tomu, že ve světě již probíhá hospodářské oživení, se v článku upozorňuje na trvalé a špatně 
se hojící jizvy z recese. Jedná se o úporně nižší globální výstup, než se očekávalo před krizí, krutě 
oslabené veřejné finance, dlouhodobou nezaměstnanost, rostoucí nerovnost a trvale změněnou 
rovnováhu světových hospodářských sil. Tím vším důsledky finanční krize a recese z let 2008-2009 
připomínají válku. -- Článek je součástí širšího přehledu Beyond the crisis na s. 4 a 5. 
 
Marie Macešková, Martin Ouředníček, Jana Temelová 
Sociálně prostorová diferenciace v České republice: implikace pro veřejnou (regionální) politiku 
Ekonomický časopis, Sv. 57, (2009) č. 7, s. 700-715 
K možnostem regionální politiky z hlediska řešení problémů sociálně prostorové diferenciace. 
Vymezení sociálně prostorové diferenciace, současný výzkum sociálně prostorové diferenciace           
v České republice, lokální podmínky, mikroregionální studie (metodika a interpretace). 
 
Robert Holman, [rozhovor vedl] Karel Zaoral 
Tržní síly ekonomiku uzdraví 
Euro, Sv. 2009, č. 49, s. 62-64 
Člen bankovní rady ČNB a poradce prezidenta republiky R. Holman se vyjadřuje k použití 
nestandardních nástrojů měnové politiky a dalších opatření zavedených fiskálními a měnovými 
autoritami k vyvedení ČR z recese; hodnotí úlohu a činnost ČNB v tomto období; integrační tendence 
regulačních orgánů v rámci Evropy; dopad recese na bankovní a veřejný sektor a analyzuje rizika 
veřejných rozpočtů v situaci odhadovaného růstu na rok 2010. 
 
Jiří Vacek 
Turbulence ve středoevropském stavebnictví : hospodářská recese 
Euro, Sv. 2009, č. 50, s. 92-93 
Dopady současné ekonomické krize na stav a vývoj stavebnictví zemí Visegrádské čtyřky, jejich 
vzájemné srovnání. Snížení poptávky, nedostatečné finanční zdroje, nižší vytíženost kapacit. Nejvyšší 
meziroční pokles za období leden - září 2009 zaznamenalo Slovensko (-8,8%). Maďarsko uvádí -
2,7%, Česká republika -2,5%, Polsko vykazuje mírný růst, ale s výrazným zpomalením. 
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Unsustainable : Spain's economic troubles 
Neudržitelný stav : hospodářské potíže Španělska 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8659, p. 34,36 
I přes menší pokles HDP než v jiných evropských zemích na Španělsko silně dopadá recese. 
Devatenáctiprocentní míra nezaměstnanosti je druhá nejvyšší v EU. Bublina trhu s nemovitostmi 
praskla už v r. 2007 a země tak vstoupila do recese oslabená. Do reforem neefektivního trhu práce 
však není moc chuti. V příštím roce se zvýší daně a sníží veřejné výdaje. Oživení se očekává až           
v r. 2011. 
 
Garbis Iradian 
What explains the rapit growth in transition economies? 
Co vysvětluje prudký růst v tranzitivních ekonomikách? 
IMF staff papers, Vol. 56, (2009) No. 4, p. 811-851 
Studie analyticky zkoumá a empiricky testuje hypotézy k určení hlavních faktorů rychlého růstu 
tranzitivních ekonomik se zaměřením na státy SNS. Využívá metodu růstového účetnictví a panelovou 
regresní analýzu, předkládá a analyzuje jejich výsledky. Srovnává výsledky vzorku tranzitivních 
ekonomik a celosvětového vzorku. Nejvýznamnějším faktorem růstu se jeví zvýšení souhrnné 
produktivity faktorů. - Pozn. 
 
Tomáš Holub 
Zotavení přijde v roce 2011 : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 45, s. 66-68 
Současný vývoj ekonomické aktivity v eurozóně, dosavadní vývoj českého hospodářství (HDP, 
spotřeba, inflace, úrokové sazby). Doplněno grafickým znázorněním nové prognózy ČNB. 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Iva Horčicová 
Lze vystoupit z Evropské unie? Zeptejme se Grónska 
Mezinárodní politika, Sv. 33, (2009) č. 10, s. 30-32 
K problematice vystoupení z Evropské unie (na příkladu Grónska). Autorka přibližuje okolnosti 
vstupu Grónska (jako součásti Dánska) do ES, upozorňuje na různá zvýhodnění Grónska v rámci ES 
(týkající se např. rybolovu), ale i na výhrady grónských obyvatel k členství v ES, které vyústily           
v touhu po autonomii a vystoupení z evropských struktur. V dalším textu pak podrobně seznamuje se 
všemi kroky, které vystoupení Grónska z ES (1. února 1985) předcházely. 
 
Michael A. Landesmann 
Twenty years of East-West integration : reflections on what we have learned 
Dvacet let integrace východu se západem : zamyšlení nad tím, co jsme se dozvěděli 
Focus on European economic integration, Vol. 2009, No. 4 - Special issue, p. 16-26 
Autor shrnuje a hodnotí liberalizační, transformační a integrační procesy zemí střední a východní 
Evropy od roku 1989 do současnosti i vývoj a zkušenosti, které přinesly, z pohledu ekonomické teorie 
a probíhajících odborných výzkumů. Zaměřuje se na proces přechodu od plánované k tržní 
ekonomice, počáteční "transformační recesi", růstovou dynamiku a dostávání se na stejnou úroveň 
(catching-up), vývoj obchodní integrace a změny v obchodní specializaci, strukturální změny, 
nerovnoměrný regionální růst, rozvoj pracovního trhu, problematiku migrace i makroekonomickou 
zranitelnost otevřených liberalizovaných ekonomik SVE. Rychlá mezinárodní hospodářská integrace   
v Evropě otevřela širokou škálu nových témat ekonomického výzkumu. - Pozn. - Úvodní příspěvek 
speciálního čísla  s názvem 1989-2009 Twenty years of East-West integration: hopes and 
achievements. 
 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

22 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Alex Mourmouras and Peter Rangazas 
Foreign aid with voracious politics 
Zahraniční pomoc a "nenasytná politika" 
IMF staff papers, Vol. 56, (2009) No. 4, p. 787-810 
Teoretická studie zkoumá hospodářské dopady mezinárodní pomoci (půjček a grantů) v zemi               
s úvěrovými omezeními, ve které vlivné zájmové skupiny soutěží o vládní transfery. "Voracity effect" 
("následek nenasytnosti") je označením pro situaci, kdy rozhodnutím o veřejných výdajích dominuje 
hlad po rentě, vládní zdroje jsou převedeny od produktivní činnosti k dobývání renty a zahraniční 
transfery a další potenciálně kladný vývoj může ve skutečnosti situaci v adresátských zemích zhoršit. 
Zjišťuje, že v takových zemích hraje důležitou roli podmínečnost programu pomoci, programy 
zaměřené výhradně na veřejné investice nemusí nutně přinést zvýšení bohatství a růstu. Analyzuje, 
zda rozvojové půjčky přinášejí lepší výsledky než rozvojové granty. Studie přináší nové argumenty 
pro podmínky půjček a dárcovskou pomoc v rozvojových zemích. - Pozn. 
 
Petr Procházka, Petr Sedláček 
MMF: reforma po reformě 
Bankovnictví, Sv. 17, (2009) č. 11, s. 14-16 
V úvodu přehled reforem, kterými MMF v posledních letech prošel, dále pak o krizi, jako důležitém 
impulzu, který postavení fondu změnil. Blíže o boji G20 a MMF proti krizi, k závěrům výročního 
zasedání MMF/SB v Istanbulu v říjnu 2009 (mandát MMF a jeho revize, finanční role fondu, 
governance, dohled). Dopad na mezinárodní finanční architekturu. Doplněno odhadem výhledu 
kapitálových toků a potřeb oficiálního financování. 
 
Michael Pettis 
Protectionism is gaining currency 
Protekcionismus se rozšiřuje 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37173 (2.12.2009), p. 13 
V souvislosti s devalvací vietnamské měny o 5 % a znepokojenou reakcí některých asijských zemí 
rozvíjí autor své úvahy o protekcionismu. Připomíná situaci ve 30. letech minulého století, kdy mnohé 
velké ekonomiky zavedly radikální omezení obchodu, a upozorňuje, že stejná situace může nastávat 
nyní. Země, které nemohou získat nebo udržet obchodní výhodu manipulací se svou měnou, se 
uchylují k ochraně obchodu, což platí pro USA i Evropu. 
 
Alan Beattie 
Retread required 
Mezinárodní organizace potřebují naprotektorovat 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37172 (1.12.2009), p. 9 
V průběhu posledních 10 let upadla světová ekonomika dvakrát do recese a obchod zaznamenal 
nejprudší pokles od dob Velké krize. Nicméně mezinárodní organizace, které údajně řídí globální 
hospodářství, zůstávají prakticky pořád stejné a často zápasí o to, aby měly nějaký vliv. V článku se 
rozebírá postavení Světové obchodní organizace a Mezinárodního měnového fondu a jak by se mohla 
zmenšit mezera mezi rétorikou a realitou. 
 
Ferdinand Mittermaier 
The role of firm ownership in tax competition 
Úloha vlastnictví podniku v daňové soutěži 
FinanzArchiv, Vol. 65, (2009) No. 3, p. 297-312 
Studie je příspěvkem k tématu soutěže zemí o přímé zahraniční investice (PZI) a mobilní kapitál se 
zaměřením na úlohu internacionalizace vlastnické struktury v domácím odvětví. Navržený teoretický 
model PZI v oligopolním průmyslovém odvětví ověřuje hypotézu, že odlišnosti národních 
vlastnických podílů v místních výrobních zařízeních mohou být rozhodující pro stanovení stimulů       
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k přilákání mezinárodních firem do země. Analýza vlivu daňové politiky a úlohy symetrické                
i asymetrické vlastnické struktury, analýza účinku na prosperitu regionu. - Pozn. 
 

Podnik a podnikání 
 
Jorge H. García, Randy Bluffstone, Thomas Sterner 
Corporate environmental management in transition economies : the case of Central and Eastern 
Europe 
Environmentální podnikový management v tranzitivních ekonomikách : případ střední a 
východní Evropy 
Finance a úvěr, Vol. 59, (2009) No. 5, p. 410-425 
Článek analyzuje zavádění postupů environmentálního managementu v nejvíce znečisťujících 
průmyslových odvětvích v Bulharsku, Maďarsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku v prvních 
letech přechodu od centrálního plánování k tržní ekonomice. 51 % podniků z vybraného vzorku přijalo 
v letech 1990-1998 plány na ochranu životního prostředí a/nebo zřídilo oddělení ochrany životního 
prostředí. Jsou analyzovány určující faktory, které podniky přiměly k těmto změnám. - Pozn. 
 
Petr Jakubík, Jakub Seidler 
Insolvence podniků a její makroekonomické determinanty 
Ekonomický časopis, Sv. 57, (2009) č. 7, s. 619-632 
Přehled studií věnovaných modelům předpovídajícím bankrot firem, insolvence v České republice, 
makroekonomické determinanty úpadku firem, model bankrotů pro ČR. - Pozn. 
 
Gabriel Beer 
Novodobé demarše 
Trend, Sv. 2009, č. 47, s. 22-23 
Výhrady Bruselu vůči svéráznému přístupu slovenské vlády k regulaci podnikání, které se mj. týkají 
zákazu vyplácení zisku soukromých zdravotních pojišťoven akcionářům (což porušuje právní předpisy 
Evropských společenství v oblasti svobodného podnikání; Slovensko je podezřelé z neoprávněné 
státní pomoci či zablokování konkurence u tzv. hybridní pošty). 
 
Public Corporate Governance Kodex des Bundes (Public Kodex) : ein Maßstab für öffentliche 
Unternehmen 
Veřejný kodex řízení a správy státních podniků (veřejný kodex) kritéria pro veřejné podniky 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 10, S. 62-68 
Veřejný kodex v Německu představuje podstatu "nových zásad dobrého řízení podniků a jejich částí, 
které jsou majetkem státu". Standardy dobrého řízení a správy podniku přinášejí podněty a doporučení 
k vedení a dohledu nad podniky s účastí státu, současně by měly zlepšit pracovní struktury a procesy  
v těchto podnicích a přispět k jasnějšímu určení role státu (standardy veřejného kodexu jsou nastaveny 
přísněji než u podnikového kodexu vzhledem k tomu, že stát by měl plnit i funkci vzoru správného 
vedení). Rekapitulace důvodů vytvoření kodexu pro státní podniky, aplikace, struktura a obsah kodexu 
vč. dalších zapracovaných reforem (např. obsazení a kvalifikace členů dozorčí rady, ochrana proti 
střetu zájmů). 
 
Katarína Máziková, Michal Hrapko 
The importance of the European company for accounting harmonisation and the market in the 
European Union 
Důležitost Societas Europea pro harmonizaci účetnictví a trh v Evropské unii 
Ekonomické rozhľady, Vol. 38, (2009) No. 2, p. 184-197 
Příspěvek nejprve ukazuje význam institutu nadnárodní obchodní společnosti - Evropské společnosti 
(Societas Europea - SE) pro společný trh EU. Dále analyzuje způsoby vytvoření a následné fungování 
SE, zejména se zaměřuje na problematiku regulovanou na nadnárodní úrovni: oblast správy, řízení a 
zapojení zaměstnanců do řízení SE; ochrany menšinových akcionářů a podmínek, za kterých SE 
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vzniká. Na druhé straně oblast účetnictví je regulována na základě zákonů platných v členské zemi 
EU, kde je SE registrována; jsou charakterizovány účetní aspekty vytvoření SE sloučením dle 
podmínek platných na Slovensku. - Pozn. 
 
Pavol Kubík 
Trochu vyžehlený legislatívny paškvil 
Trend, Sv. 2009, č. 45, s. 36 
Kritický komentář ke slovenskému zákonu o strategických podnicích, který vstupuje do regulace 
podnikatelského prostředí a umožní státu získat předkupní právo na majetek podniků v konkurzu. 
 
Jiří Strouhal 
Základní metody finanční analýzy 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2009, č. 22, rubrika 15, s. 1-13 
Finanční analýza jako významný nástroj k dosažení cílů finančního řízení podniku. Zdroje dat, 
elementární metody finanční analýzy, horizontální a vertikální analýza, analýza poměrových 
ukazatelů, ukazatele rentability, likvidity a aktivity, zadluženost účetní jednotky, ukazatele 
kapitálového trhu, pyramidový rozklad ROE. - K tématu viz i další autorův příspěvek s názvem 
Bankrotní a bonitní modely ve finanční analýze, Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a 
právnických osob, 2009, č. 23, rubrika 15, s. 1-5. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Bekanntmachung der Neufassung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch : vom 12. November 
2009 
Vyhláška novelizace čtvrté knihy sociálního zákoníku : z 12. listopadu 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 74, S. 3710-3771 
Aktuální znění Čtvrté knihy sociálního zákoníku (Společné předpisy pro sociální pojištění)                   
z 12. listopadu 2009 s detailním přehledem zapracovaných novel. Obsahuje předpisy pro sociální 
pojištění, upravuje výši sociálního příspěvku, definuje základní pojmy z oblasti sociálního pojištění, 
vymezuje nositele sociálního pojištění. - Pozn. 
 
Friedrich Breyer and Stefan Hupfeld 
Fairness of public pensions and old-age poverty 
Spravedlnost systému veřejných důchodů a chudoba ve stáří 
FinanzArchiv, Vol. 65, (2009) No. 3, p. 358-380. Rubrika: Fiscal policy in action 
Studie hledá cestu, jak snížit chudobu ve stáří, která je negativním důsledkem reforem průběžně 
financovaných důchodových systémů mnoha zemí OECD v reakci na demografické změny. Pojem 
distribuční neutralita (distributive neutrality). Prostřednictvím empirického odhadu vztahu mezi 
ročními příjmy a délkou života německých důchodců je ukázáno, jak by vzorec výpočtu důchodových 
dávek (benefit formula) měl být modifikován pro dosažení distribuční neutrality. Návrh nového 
"benefit formula", jeho srovnání v rámci zemí OECD. Analýza vlivu současného i navrhovaného 
systému na rozdělování důchodových dávek a jejich spravedlnost; potenciální chudobu ve stáří; další 
nepřímé vlivy. - Pozn. 
 
Cornelia Schmergal ... [et al.] 
Flucht und Vertreibung 
Útěk a deportace 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 48, S. 20-25 
Dnešní důchodci v Německu pobírají v průměru 52 procent průměrného příjmu zaměstnance, v roce 
2023 to má být už jen 46,2 procenta. Podle studie Deutsche Bank dnes už polovina věkové skupiny 
18-29 let nepočítá s důchodem vyšším než 30-40 procent hrubého platu, na tento výhled reaguje mladá 
generace po svém: snaží se nenápadně a v klidu vymanit z povinnosti platit zákonné důchodové 
pojištění. Na rozdíl od nemocenského pojištění, kde příjmy nad stanovenou hranici 48 600 eur ročně 
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(tři roky za sebou) umožňují přechod k soukromé pokladně, je odhlášení od státního důchodového 
systému složitější. Příspěvek přibližuje možnosti, jak se v Německu vyhnout povinné účasti na 
sociálním pojištění (OSVČ, založení s.r.o. podle britského práva, rodinný podnik s plnou účastí všech 
členů rodiny, svobodná povolání atd.). 
 
Roman Lang. Helena Pelikánová, Jana Dorčáková 
Nejdůležitější změny v oblasti důchodového pojištění účinné od 1. ledna 2010. 2.,  Invalidní 
důchody  
Národní pojištění, Sv. 40, (2009) č. 11, s. 9-11 
Tato část příspěvku je věnována problematice invalidních důchodů (změna koncepce, potřebná doba 
pojištění, výše invalidního důchodu). Doplněno příkladem. - Pozn. 
 
Vladimír Přikryl, Jana Čechová 
Některé zásadní změny provedené novým zákonem o pojišťovnictví a jeho doprovodným 
zákonem 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 1, (2009) č. 11, s. 319-321 
K novému zákonu o pojišťovnictví (zákon č. 277/2009 Sb.) a k doprovodnému zákonu č. 278/2009 Sb. 
Systém povolovací a kontrolní činnosti, hlavní změny v zákoně č. 277/2009 Sb. oproti předcházející 
úpravě, navazující legislativní změny dalších předpisů. 
 
Peter Thelen 
Nur sehr wenige arbeiten durch bis 65 
Opravdu jen málokdo pracuje až do 65 let 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 231 (30.11.2009), S. 14-15 
Podle plánu spolkové vlády by měl být odchod do zákonného důchodu v období let 2012-2029 
prodloužen z 65 na 67 let. Ze 3. monitorovací zprávy "důchod od 67 let" vypracované seskupením 
sociálních svazů a odborů vyplývají jednoznačná čísla, která spíše hovoří o nutnosti přehodnotit 
plánované opatření. Již dnes totiž pracuje do 65 let pouze každý dvacátý zaměstnanec - přibývá lidí 
práceneschopných, kteří z důvodu fyzického/psychického onemocnění opouštějí zaměstnání a jsou 
proto postiženi finančně (snížený důchod se pohybuje okolo 84 procent průměrného výdělku,              
tj. v průměru okolo 647 eur) a v mnoha případech ohroženi i chudobou. 
 
Jaroslav Daňhel 
Pojistný trh: zvítězí pravidla trhu, nebo regulace? 
Parlamentní zpravodaj, Sv. 13, (2009) č. 11, s. 14-15 
Autor se zamýšlí nad důvody, proč finanční krize těžce zasáhla tak regulovaný sektor, jakým je 
bankovnictví, zatímco pojistný trh zdaleka neutrpěl takové ztráty. Podrobněji o státních zásazích          
k potlačení důsledků bankovní krize, k volání po zpřísnění regulace finančních trhů (tedy                      
i pojišťovnictví), k pokračování implementace regulatorního projektu Solvency II v pojišťovnách zemí 
EU, ke zřízení nových nejvyšších regulačních orgánů EU a také k důsledkům přemíry regulace. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Jiří Klíma 
Bytová výstavba v obcích v letech 1997 - 2008 
Obec & finance, Sv. 14, (2009) č. 5, s. 36-39 
Analýza bytové výstavby v obcích v období let 1997-2008. Dokončené byty, intenzita výstavby podle 
velikostních skupin obcí. 
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Dotace na sociální byty budou pro obce i pro investory 
Obec & finance, Sv. 14, (2009) č. 5, s. 30-31 
Podpora výstavby sociálních bytů v ČR, dotace na sociální bydlení. Cílování dotací (na: města, obce, 
právnické/fyzické osoby, novou výstavbu, rekonstrukce). Podmínky nároku na využívání sociálních 
bytů, pravidla poskytování. 
 
Kristina Kott, Sylvia Behrends 
Haus- und Grundbesitz und Immobilienvermögen privater Haushalte : Ergebnis der 
Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008 
Vlastnictví domů, pozemků a nemovitý majetek soukromých domácností : výsledek 
namátkového šetření příjmů a spotřeby 2008 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 10, S. 999-1015 
Podle šetření z roku 2008 uváděly soukromé domácnosti v Německu seznam svých nemovitostí a 
jejich aktuální cenu na trhu. Sdělovaly také výši zbývající dlužné částky z ceny, kterou zaplatily za 
pozemek nebo dům. Příspěvek seznamuje s životní situací soukromých domácností. Sleduje vývoj 
vlastnictví domů a pozemků soukromých domácností v Německu od r. 1998 až do r. 2008 z hlediska 
velikosti, typu domácnosti, sociálního postavení a stáří hlavních přispěvatelů domácnosti. - Pozn. 
 
Vladimír Horálek 
K novele zákona o vlastnictví bytů č. 345/2009 Sb. 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 17, (2009) č. 22, s. 24-26 
Předchozí právní úprava některých spoluvlastnických vztahů k budovám a některých vlastnických 
vztahů k bytům a nebytovým prostorům, novela zákona o vlastnictví bytů (s účinností od 1. ledna 
2010). Podrobněji k některým doplněním a nejdůležitějším změnám. Změna stavebního zákona - 
přílepek novely zákona o vlastnictví bytů. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Manfred Herbert, Jörg-Dieter Oberrath 
Beherrschung und Verwendung der deutschen Sprache bei der Begründung des 
Arbeitsverhältnisses 
Znalost a používání německého jazyka při vzniku pracovního poměru 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 45, S. 2434-2438 
Pracovní právo; zaměstnání zahraničního pracovníka podmíněné znalostí německého jazyka, úprava 
používané jazykové verze v pracovní smlouvě. - Pozn. 
 
Christian Wingerter 
Der Wandel der Erwerbsformen und seine Bedeutung für die Einkommenssituation 
Erwerbstätiger 
Změna forem výdělků a její význam pro příjmy osob výdělečně činných 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 11, S. 1080-1098 
Příspěvek srovnává podíl běžných a atypických pracovníků (částečný úvazek, sezónní práce, drobné 
práce a práce na dobu určitou) na německém pracovním trhu v roce 2008 a změnu tohoto podílu od 
roku 1998. Během doby došlo k rozšíření řad pracovníků s nízkými příjmy a zvýšilo se riziko 
chudoby. Výsledkem je expanze atypických zaměstnanců a samostatně činných pracovníků. Vše je 
znázorněno v přehledných tabulkách. - Pozn. 
 
Entwicklung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und der illegalen Beschäftigung : elfter 
Bericht der Bundesregierung 
Vývoj v boji s prací na černo a s nelegální zaměstnaností : jedenáctá zpráva spolkové vlády 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 9, S. 59-68 
Potírání práce na černo a boj s nelegální zaměstnaností představuje pro německou vládu vysokou 
prioritu, a proto od roku 2005 stále vydává nová opatření, která reagují na průběžné proměny ve 
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formách práce na černo. Pojem, rozsah, vývoj a hlavní výskyt práce na černo. Rozpětí dopadů práce na 
černo v oblasti sociálního pojištění, platů atd. Nelegální zaměstnávání cizinců. Přehled legislativních 
opatření z titulu: změny zákona o potírání práce na černo, změny zákona o vysílání zaměstnanců, 
zákona o reformě obecních financí. Přehled administrativních opatření. V tabulce výsledky činnosti 
celní správy resp. sektoru finanční kontroly (6 600 zaměstnanců) zaměřené na práci na černo v období 
let 2005-2008, která seznamuje s hlavními úkoly či např. objemy uložených pokut. 
 
Thomas Sigmund 
Ohne Bluttest gibt es keine Karriere 
Bez krevní zkoušky není kariéra 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 217 (10.11.2009), S. 16-17 
Stále větší počet zaměstnavatelů v Německu požaduje při přijímání nových zaměstnanců jejich krevní 
zkoušku; k názorům odborníků z oblasti pracovního práva, ochránců dat i podniků. - K tématu také 
WirtschaftsWoche, 2009, č. 47, s. 94. 
 
Daniela Sonedda 
On the dynamics of unemployment and labor tax progression : the case study of Italy 1974-1995 
Dynamika nezaměstnanosti a vývoj zdanění pracovních příjmů : případová studie Itálie z let 
1974-1995 
FinanzArchiv, Vol. 65, (2009) No. 3, p. 271-296 
Studie modelovým způsobem zkoumá empirická data z období 1974-1995 za účelem zjištění vztahu 
mezi dynamikou nezaměstnanosti a vývojem zdanění pracovních příjmů v Itálii. Nejprve přináší 
teoretický úvod do tématu, charakterizuje zdroje dat, metodologii a specifikaci používaného modelu, 
následně analyzuje výsledky. Studie poukazuje na význam nabídkové strany trhu práce (individuální a 
úhrnná rozhodnutí o participaci na trhu práce) z makroekonomické perspektivy a pro zhodnocení, zda 
je daňová progresivita užitečným politickým nástrojem boje proti nezaměstnanosti. - Pozn. 
 
Jindřiška Plesníková 
Platy a odměny v občanských sdruženích 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 2, (2009) č. 12-13, s. 75-80 
Odměňování funkcionářů a jiných osob vykonávajících práci pro občanské sdružení. 
 
Harald Schumacher ... [et al.] 
Rein - Raus 
Přijmout - propustit 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 47, S. 48-53 
K právním a hospodářským rizikům nového neblahého trendu v personální politice německých 
podniků, kterým je zakládání vlastních dceřiných firem dočasné práce - což umožňuje převést vlastní 
zaměstnance do režimu vypůjčené pracovní síly a znamená obcházení tarifních mezd i změkčování 
ochrany před výpovědí. Leasing pracovní síly. 
 
Frank M. Drost 
Sparkassenchefs sollen Gehälter offenlegen 
Šéfové spořitelen mají zveřejňovat své platy 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 233 (2.12.2009), S. 1 
V Porýní-Vestfálsku se vláda rozhodla přinutit veřejnoprávní instituce ke zveřejňování platů členů 
představenstva. Tzv. transparenční zákon, který má platit od počátku roku 2010, je odůvodňován 
potřebou větší transparentnosti v souladu s nárokem veřejnosti na informace. Opatření je mj. namířeno 
na šéfy velkých spořitelen, jejichž platy dosahují 500 000 eur (min. plat v představenstvu začíná na 
100 000 eur). Zákon má posílit disciplínu při odměňování i proto, že kodex Corporate Governance 
není postačující a pokus vlády zajistit veřejnosti informace o platech jednotlivých šéfů spořitelen 
prostřednictvím změny zákona o spořitelnách narazil na odpor Vrchního zemského soudu. Důvody 
nesouhlasu ze strany obcí. 
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Ferdinand Knauß 
Üppige Boni schon zu Kaisers Zeiten 
Hojné bonusy už za dob císařství 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 231 (30.11.2009), S. 22 
(Poučná) 150letá historie přehnaně vysokých platů a tantiém; příklady výplat v německém 
bankovnictví a v německých průmyslových podnicích, změna říšského akciového práva v roce 1884 
(přípustná účast menšinových akcionářů na valných hromadách, možnost redukce finančních stimulů), 
zavedení daně z tantiém dozorčích rad v roce 1906. 
 
 
Práce a mzdy bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 1/2010  
Zaměstnávání invalidních důchodců. Den nástupu do práce a odstoupení od pracovní smlouvy. 
Nekolidující zaměstnání. Zástupce zaměstnavatele. Částečná nezaměstnanost. Místo výkonu práce. 
Snižování platů - judikát NS ČR. Práce přesčas, rozvržení pracovní doby. Narození dítěte a zdravotní 
pojištění. Občan a jeho zdravotní pojišťovna. Povinnosti OSVČ ve ZP po 1.1.2010. Promlčení 
přeplatku ve zdravotním pojištění. Těhotenství z pohledu práva. Hromadné propouštění. Odborná 
způsobilost nebo zvláštní odborná způsobilost. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Vzdělávání 
zaměstnanců a podnikatelů. Praktická řešení (k odměňování, k odvodům, k pracovnímu právu). 
 

Právo 
 
Jan Dědič, Jana Skálová, Jiří Hlaváč 
Oceňování nepeněžitých vkladů a finanční asistence v novele obchodního zákoníku a účetní 
souvislosti. 2. 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 1, (2009) č. 11, s. 308-319 
K novele obchodního zákoníku (zákon č. 215/2009 Sb.), která přináší změny týkající se kapitálových 
společností, resp. oceňování nepeněžitých vkladů a některých účetních souvislostí. V této části 
příspěvku k pojmu finanční asistence a k podmínkám finanční asistence (pravidla pro společnost          
s ručením omezeným a pro akciovou společnost, zvláštní případy finanční asistence). Doplněno 
několika příklady. - Pozn. 
 
Erika Krčová 
Právo medzinárodných investícií v kontexte mondializácie 
Právník, Sv. 148, (2009) č. 11, s. 1197-1210 
Definování mezinárodních investic v mezinárodním právu, právní ochrana investic (mobilita, 
zacházení s investicemi, ochrana a právní záruky investic), právo mezinárodních investic v kontextu 
globalizace. - Pozn. 
 
Veronika Bílková 
Protiteroristické finanční sankce Evropské unie: případy Kadi, Yusuf, Al Barakaat a PMOI 
Právní rozhledy, Sv. 17, (2009) č. 21, s. 764-771 
Zamyšlení nad legalitou protiteroristických sankčních režimů z pohledu evropského i mezinárodního 
práva. Protiteroristické sankční režimy využívané v Evropské unii (zmrazení finančních prostředků a 
jiných ekonomických aktivit, jimiž vytipované osoby a organizace disponují). Podrobněji k sankčním 
režimům 1267 a 1373 (shodné rysy, rozdíly, právní základ) a k případům Kadi, Yusuf, Al Barakaat a 
PMOI. Dále k pravomoci Rady EU zavádět sankce proti nestátním aktérům a jednotlivcům,                 
k charakteru sankčních aktů Rady EU a k substantivním otázkám řešeným SPS a ESD. - Pozn. 
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Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2009,  roč.  6,  č.  5 
 
Přemístění sídla vedení společnosti do jiného členského státu bez předchozího povolení nebo právo 
získat takové povolení bez jakýchkoliv podmínek: The Queen v. H.M. Treasury and Commissioners of 
Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc. 
rozsudek ESD ze dne 27.9.1988  81/87 
 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2009,  roč.  6,  č.  5 
 
Omezení usazování dceřiných společností úvěrových institucí v jiných členských státech, úročení 
vkladů na viděnou jako překážka svobody usazování: CaixaBank France v. Ministere de l’Économie, 
des Finances et de l‘Industrie. 
rozsudek ESD ze dne 5.10.2004 C-442/02 
 
Soudní rozhledy,  2009,  roč.  15,  č.  11 
 
Účinky pravomocných rozhodnutí a jejich meze vyplývající z práva Společenství: kasační stížnost 
orgánů finanční správy proti rozhodnutí Regionální daňové komise: Soudní dvůr Evropských 
společenství v. Fallimento Olimpiclub. 
rozsudek ESD z 3.9.2009 (nepublikováno) C-2/08 
 
Soudní rozhledy,  2009,  roč.  15,  č.  11 
 
Sázení na internetu a právo Společenství, omezení volného pohybu služeb: Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional v. Baw International. 
rozsudek ESD z 8.9.2009 C-42/07 
 
Jurisprudence,  2009,  roč.  18,  č.  7 
 
Harmonizace požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou 
přijaty k obchodování na regulovaném trhu: Komise v. Česká republika. 
rozsudek ESD z 1.10.2009 C-242/06 
 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)      
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Hans Christian Müller 
Auf der Jagd nach verfälschten Zahlen 
Na lovu zfalšovaných čísel 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 231 (30.11.2009), S. 20-21 
K možnostem odhalování statistických manipulací; princip Benfordova zákona. 
 
Blahoslav Hruška ; s přispěním Tomáše Plhoně 
Padlá modla HDP : statistika 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 46, s. 12-16, 18 
Obsáhlý materiál věnovaný problematice hrubého domácího produktu. Autor konstatuje, že jako 
ukazatel neříká o ekonomice téměř nic, o to více se hodí politikům, kteří se s ním ohánějí. Reaguje na 
poslední údaj ČSÚ, který podle komentářů svědčí o konci recese, předkládá rozpačité názory odborné 
veřejnosti, která mj. poukazuje na nesprávnou interpretaci ukazatele HDP. V dalším textu zmiňuje 
chystanou revizi metodiky výpočtu HDP, slabiny HDP v mezinárodním srovnání, index lidského 
rozvoje (HDI) a také možné alternativy k HDP. 
 

Účetnictví 
 
Ingrid Šabíková 
Akruálny princíp v reforme riadenia verejných financií na Slovensku 
Ekonomické rozhľady, Sv. 38, (2009) č. 2, s. 263-272 
Článek analyzuje akruální účetnictví ve veřejné správě, které Slovenská republika uplatňuje od           
1. ledna 2008 v rámci reformy řízení veřejných financí a představuje hlavní krok k úplné 
transparentnosti účetního výkaznictví. Autorka nejdříve seznamuje s formováním veřejné správy na 
Slovensku od roku 1990, dále analyzuje implementaci akruálního principu pro účetní jednotky veřejné 
správy a sestavování konsolidované účetní závěrky. - Pozn. 
 
Frank M. Drost, Yasmin Osman 
Berlin opponiert gegen Bilanzregeln 
Berlín se staví proti účetním pravidlům 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 232 (1.12.2009), S. 2 
K požadavku německého ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí na změnu dosavadních 
reformních plánů IASB a také k jejich varování před přílišnými ústupky vůči americkým principům 
účtování; konkrétně jde o standard IFRS 9 (IAS 39) pro oceňování a účtování finančních investic resp. 
cenných papírů, kde kritika spolkové vlády míří na nevyváženost mezi oceňováním tržní cenou a 
oceňováním na základě pořizovacích nákladů, současně je postrádána demokratická kontrola ze strany 
IASB. Odpor Německa vůči reformě mezinárodního účetnictví připravované IASB ohrožuje přijetí 
nových předpisů na úrovni EU. 
 
Markus Hennes 
Dax-Konzerne tricksen bei Bilanzen 
Koncerny indexu Dax vylepšují účetnictví 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 225 (20.11.2009), S. 22-23 
Německé koncernové podniky vylepšují své účetní knihy tím, že zčásti přesouvají penzijní závazky na 
svěřenecké společnosti nebo penzijní fondy. Koncerny spadající pod index Dax si tak (pod tlakem 
ratingových společností) a s pomocí předpisů IFRS opticky vylepšují účetní bilance, rizika těchto 
závazků však nesou i nadále. Tyto účetní triky jsou sice legální, v době krize však mohou zatěžovat 
vlastní kapitál. Stručně k praxi krytí důchodových závazků kapitálovými investicemi v Německu a      
v anglosaských zemích. 
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Mathias Schellhorn 
Der Bilanzeid nach § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB - Anwendungsfragen und Bedeutung 
Bilanční přísaha podle § 264 odst. 2 věty 3 Obchodního zákoníku - otázky aplikace a význam 
Der Betrieb, Jg. 62, (2009) Nr. 44, S. 2363-2366 
Německý zákon k realizaci směrnice o transparentnosti resp. jeho § 264 odst. 2 věta 3 Obchodního 
zákoníku zavazuje zákonné zástupce kapitálové společnosti (kterými jsou domácí emitenti ve smyslu         
§ 2 odst. 7 zákona o obchodování s cennými papíry) k písemnému prohlášení, jímž se potvrzuje, že 
roční závěrka podává pravdivý obraz o skutečných poměrech ve finanční/majetkové/výnosové situaci 
kapitálové společnosti. K diskutovaným otázkám aplikace bilanční přísahy, objasnění významu normy 
a jejího předkládání veřejnosti. - Pozn. 
 
Jaroslav Lenert 
Problémy oceňování začínajících firem v oblasti high tech 
Finanční management, Sv. 6, (2009) č. 8, s. 35-37 
Oceňování malých firem zaměřených na vyspělé technologie (high tech start-ups). Základy oceňování, 
metoda DCF (brutto/netto), multiplikátorová metoda; metoda peer group. Provádění ocenění high tech 
firmy, aplikace metody DCF a metody multiplikátorové. 
 
David Bauer, Petr Plesnivý 
Připravovaná nová právní úprava 
Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí, Sv. 2009, č. 3, s. 2-3 
Stručně k vytvoření účetnictví státu (s účinností od 1.1.2010) a k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o účetnictví. Změny oproti současné právní úpravě, zrušené vyhlášky. 
 
Verordnung über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Kreditinstitute und 
Finanzdienstleistungsinstitute sowie die darüber zu erstellenden Berichte 
(Prüfungsberichtsverordnung - PrüfbV) : vom 23. November 2009 
Nařízení o kontrole ročních účetních závěrek úvěrových institucí a institucí finančních služeb a   
o odpovídajících revizních zprávách : z 23. listopadu 2009 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2009, Nr. 75, S. 3793-3818 
Nařízení upravuje všeobecné předpisy týkající se kontrolních zpráv všech institucí, ale i doplňující 
předpisy pro oblast bankovnictví a finančních služeb. Zahrnuje výklad k jednotlivým bilančním 
položkám, náležitosti příloh a další ustanovení. V příloze k nařízení jsou uvedeny údaje pro úvěrové 
instituce a pro instituce finančních služeb a doplňující údaje pro stavební spořitelny a hypoteční 
banky, která mají doplňovat revizní zprávu. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu) 
 
č. 1/2010  
Časové rozlišení pro účetní jednotky v roce 2009. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtová třída 
4. Audit účetní závěrky - příprava. Zakázková výroba - účtování. Přechod z DE na vedení účetnictví. 
Zásoby a DE. 

 

Veřejná správa 
 
Jana Hamplová 
Kontrola platů v příspěvkových organizacích 
Moderní obec, Sv. 15, (2009) č. 11, s. 45 
Kontrola výše přiznaných platů u zaměstnanců příspěvkových organizací, kontrolní kompetence 
místní správy v rámci veřejnosprávních kontrol. 
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Jaroslava Kypetová 
Zvýší se úhrada za služby pro stát : příspěvek na výkon přenesené působnosti výrazně roste 
Obec & finance, Sv. 14, (2009) č. 5, s. 14-15 
Úhrada příspěvku na výkon přenesené působnosti v obcích ČR; k analýze financování přenesené 
působnosti (PP). Náklady na PP, význam PP. V tabulkách míra krytí správních nákladů obce v letech 
2005-2007 vč. porovnání s rokem 2010. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Axel Schrinner 
Das Ende der Rezession entlastet die öffentlichen Kassen kaum 
Konec recese stěží uleví veřejným pokladnám 
Handelsblatt, Jg. 2009, Nr. 215 (6.11.2009), S. 14-15 
V roce 2010 by se sice dalo vzhledem ke konjunkturálnímu zlepšení počítat se zvýšením daňových 
příjmů na úrovni německého státu, zemí a obcí, ale na základě schváleného zákona o úlevách občanů 
(např. odpis příspěvků na nemocenské pojištění a další drobné snížení daní na podporu konjunktury) 
dojde spíše k jejich celkovému propadu. Vývoj daňových příjmů v letech 2008-2010 přináší tabulka, 
která zachycuje výši celkových (a společných) příjmů, a také příjmy z titulu jednotlivých daní na 
úrovni státu, zemí a obcí. 
 
Default lines 
Linie nesolventnosti 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8660, p. 76 
Zaměřeno na otázku, co by se stalo, kdyby členská země eurozóny již nebyla schopna financovat svůj 
dluh. V nejhorším stavu mají veřejné finance Řecko, Irsko a Španělsko. Smlouva o založení měnové 
unie obsahuje klauzuli, která zakazuje členské zemi EMU převzít dluhy jiné členské země. Realita se 
však od teorie často liší, jak dokazuje příklad záchrany New York City v r. 1975, kdy bylo město 
blízko úpadku. 
 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Herbst 2009 : öffentliche finanzen = The current 
economic situation in Germany: public finances 
Hospodářská situace Německa na podzim 2009 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 61, (2009) Nr. 11, S. 65-81 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 61, (2009) No. 11, p. 61-76 
Analýza rozpočtového vývoje spolkového státu, spolkových zemí a obcí v Německu ve 3. čtvrtletí 
2009. Rozpočty, daňové příjmy, fiskální deficity, poměr příjmů a výdajů. Zákonné penzijní pojištění, 
Spolková agentura práce - hospodaření. Řízení pro nadměrný rozpočtový schodek proti třinácti zemím 
eurozóny. - Pozn. - K dispozici v německé a anglické jazykové verzi časopisu. 
 
Wolfgang Münchau 
Greece can expect no gifts from Brussels 
Řecko nemůže očekávat žádné dárky z Bruselu 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37171 (30.11.2009), p. 13 
Stejně jako na počátku roku se objevují spekulace o platební neschopnosti Řecka. Tentokrát ale 
eurozóna nepřispěchá na pomoc, verbální či jinou, protože se víc obává morálního rizika spojeného se 
záchranou než možného efektu přenesení hypotetické řecké nesolventnosti do jiné země EMU.           
V článku se rozebírá stav řeckých veřejných financí, (ne)ochota vlády přijmout úsporná opatření a 
další vývoj v případě skutečného ohlášení platební neschopnosti. -- K problematice viz i článek ve 
Financial Times ze dne 3.12. na s. 7 pod názvem Hellenian burden. 
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Věra Kameníčková 
Hospodaření obcí a krajů v roce 2009 
Moderní obec, Sv. 15, (2009) č. 12, s. 8-9 
Vývoj hospodaření územních samospráv v roce 2009 (ke 30.6.2009 + odhad pro rok 2009), porovnání 
příjmů a výdajů s lety 2007 a 2008. Vývoj zadluženosti. Struktura daňových příjmů územních 
samospráv. 
 
Keynes in reverse : state finances 
Obrácený Keynes : finance amerických států 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8660, p. 50-51 
Většina amerických států má rozpočtové problémy ohrožující hospodářské oživení země. Nejhůře je 
na tom Kalifornie, která ve stávajícím fiskálním roce očekává deficit ve výši 6,3 mld. USD. Příjmy     
z daní jsou ještě nižší, než s jakými počítaly pesimistické odhady, a požadavky na mandatorní výdaje 
rostou. Ať už bude kombinace opatření v podobě vyšších daní a krácených výdajů jakákoliv, je to 
opak toho, co by se mělo dělat ve slabé ekonomice. 
 
Ingo Bräuer ... [et al.] 
Klimawandel: welche Belastungen entstehen für die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen? : 
Forschungsgutachten von INFRAS und Ecologic Institute im Auftrag des BMF 
Změna klimatu: jaké zátěže vznikají pro udržitelnost veřejných financí? : odborný posudek       
k výzkumu INFRAS a Ecologic Institute zadanému Spolkovým ministerstvem financí 
Monatsbericht des BMF, Jg. 2009, Nr. 10, S. 36-47 
Fiskální dopady klimatických změn v Německu; metodika analýzy, definice scénářů vývoje (v letech 
2050 a 2100 v Německu/celosvětově), případové studie s přehledem dopadů   klimatických změn na 
příjmovou/výdajovou stránku veřejných financí. - Pozn. 
 
Kateřina Hamplová, Andrea Wehmeier 
Propad daňových příjmů ještě nemusí přinést nižší rating 
Moderní obec, Sv. 15, (2009) č. 11, střed. příl. (s. I-II) 
Hospodaření místní správy ČR, přiblížení (negativních a pozitivních) faktorů ratingového hodnocení 
českých měst. 
 
Věra Kameníčková 
Rok změny (2) - hospodaření obcí podle krajů po novele RUD 
Obec & finance, Sv. 14, (2009) č. 5, s. 24-27 
Rozbor hospodaření obcí v jednotlivých krajích v roce 2008; v tabulkách vybrané ukazatele 
hospodaření všech obcí v krajích v roce 2008 a porovnání k roku 2007 v přepočtu na obyvatele (bez 
Prahy, která plní funkci města i kraje). -- Navazuje na článek  "Rok změny - dopady novely 
rozpočtového určení daní" v předchozím čísle časopisu. 
 
Stemming the tide : America's fiscal deficit 
Jak zastavit příval : americký fiskální deficit 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8658, p. 27-29 
V příspěvku do diskuse o nevalném stavu amerických veřejných financí se konstatuje, že nebývalá 
výše dluhu USA si zřejmě bude žádat radikální řešení. Jedním z možných kroků by bylo zavedení 
DPH, které má vášnivé zastánce i odpůrce. - Viz i článek na s. 29 pod názvem A last resort: the pros 
and cons of VAT a na s. 14 pod názvem Dealing with America's fiscal hole: the deficit problem. 
 
Jan Štětka 
Vesničko má, přebytková : hospodaření samospráv 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 46, s. 36-37 
Ke zprávě o plnění státního rozpočtu za první pololetí roku 2009, ze kterého vyplývá, že obce a kraje 
vykázaly přebytek téměř 28, 6 mld. korun. Podrobněji o důvodech současného dobrého hospodaření 
obcí, o klesající zadluženosti i o vyhlídkách do konce roku (z pohledu MF a analytičky z CCB). 
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Christian Ramthun, Ulrich Hanke 
Viel Geld für den Fiskus 
Mnoho peněz pro fiskál 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 46, S. 6-7 
Názorná prezentace daňových příjmů a výdajů SRN; vývoj daňových příjmů v letech 1991-2009, 
odhad příjmů na úrovni státu, zemí, obcí v letech 2009-2013, mezinárodní porovnání daňové a 
odvodové kvóty (rok 2007), skladba výdajů státu v roce 2009 (nejvyšší podíl, tj. 26,1 % tvoří 
důchody). Vývoj zadluženosti na občana v letech 1990-2009. 
 
Mark Fehr 
Warum eigentlich sollte der Staat wie ein Unternehmen bilanzieren - und was sind die 
Schwierigkeiten dabei? 
Proč vlastně by měl stát účtovat jako podnik - a jaké to přináší těžkosti? 
WirtschaftsWoche, Jg. 2009, Nr. 49, S. 44 
Ke smyslu účetnictví podle obchodních principů ve veřejných financích Německa. – Překlad viz toto 
číslo Informací Odborné knihovny MF. 
 
Weighed down : Europe's public finances 
Velká zátěž : evropské veřejné finance 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8658, p. 31-32 
Hluboký hospodářský pokles se negativně promítl ve veřejných financích. Průměrný rozpočtový 
deficit v eurozóně dosáhne letos 6,4 % HDP, v příštím roce bude ještě o něco vyšší. Kombinace 
křehkých ekonomik a slabých veřejných financí staví politiky před dilema: jak zastavit nárůst 
veřejného dluhu a současně neuvrhnout zemi zpět do recese. Země EU se dohodly na tvrdší fiskální 
politice, ale až od r. 2011. Evropská komise sehraje úlohu koordinátora monitorujícího vývoj, otázkou 
však je, jak závazné budou její předpisy. 
 

Zemědělství 
 
If words were food, nobody would go hungry : feeding the world 
Kdyby slova byla jídlem, nikdo by nehladověl : jak nakrmit svět 
The Economist, Vol. 393, (2009) No. 8658, p. 61-63 
Rozbor situace na světovém trhu potravin; obavy z budoucí potravinové krize; růst investic do 
zemědělství provázený nedůvěrou v trhy a obchod; růst cen. - Viz i článek How to feed the world na  
s. 13 a How to store and sell more stuff: food markets na s. 63. 
 
Petr Havel 
Nezemědělské příjmy zemědělců by neměly být zanedbatelné 
Parlamentní zpravodaj, Sv. 13, (2009) č. 10, s. 10-11 
Nezemědělské aktivity (dříve tzv. přidružená výroba zemědělských podniků) a příjmy zemědělců, 
současný stav v ČR, situace v zahraničí, výroba potravin jako nejvhodnější typ zemědělského 
podnikání. 
 
Petr Havel 
Zemědělství v ČR se musí téměř od základů změnit 
Parlamentní zpravodaj, Sv. 13, (2009) č. 11, s. 12-13 
Zamyšlení nad nutností změn v českém zemědělství. Autor poukazuje na úlohu státní správy v této 
oblasti (doporučuje např. vznik ministerstva venkova), dále rozebírá problémy tuzemské živočišné a 
rostlinné výroby a zmiňuje i tzv. nezemědělské činnosti. 
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Životní prostředí 
 
Carlo Carraro, Alice Favero 
The economic and financial determinants of carbon prices 
Určující ekonomické a finanční faktory cen emisí oxidu uhličitého 
Finance a úvěr, Vol. 59, (2009) No. 5, p. 396-409 
Studie analyzuje rozhodující ekonomické a finanční činitele cen emisí oxidu uhličitého v krátkodobé 
(do r. 2020) i dlouhodobé perspektivě, zejména v rámci evropského systému obchodování s emisními 
povolenkami EU ETS (European Union Emissions Trading System). Nejprve přináší pohled na 
současné trhy emisí, dále zkoumá rozhodující faktory z pohledu finančního a ekonomického a              
v závěru zjišťuje průměrnou cenu uhlíku prostřednictvím srovnání výsledků několika akademických a 
finančních studií. - Pozn. 
 
Fiona Harvey and Ed Crooks 
Under a cloud 
Pod mrakem 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37159 (16.11.2009), p. 8 
Systémy obchodování s emisemi kysličníku uhličitého nyní fungují od Evropy po Kalifornii. Jak se 
však v článku dovozuje, mají tyto systémy řadu nedostatků a případný globální trh bude muset 
vypadat jinak. - Problematikou se zabývá i článek v The Economist č. 8658 na s. 80 pod názvem 
Green with envy. 
 

Ostatní 
 
Ralph Atkins and Andrew Whiffin 
Crisis crew 
Krizová posádka 
Financial Times, Vol. 2009, No. 37160 (17.11.2009), p. 11 
Hodnocení 19 evropských ministrů financí za uplynulý rok podle FT vychází z jejich politických 
dovedností a hospodářských výsledků jejich zemí. Z klání vyšla vítězně francouzská ministryně 
Christine Lagardeová, neboť "žádný jiný ministr z velké ekonomiky neprošel tímto těžkým rokem       
v tak dobré formě"; český ministr financí Eduard Janota obsadil třináctou příčku. 
 
Radan Dolejš, Hana Filipová 
Česká věda: operace nutná : financování výzkumu 
Ekonom, Sv. 53, (2009) č. 47, s. 38-43 
Obsáhlý materiál se věnuje problematice vědy a výzkumu v České republice. Přináší údaje např.          
o vývoji počtu výzkumných pracovníků v posledních letech, o vývoji celkové podpory vědy a 
výzkumu z veřejných prostředků, o investování evropských států do vědy a výzkumu, o výsledcích 
Akademie věd, o některých projektech financovaných AV apod. Ze závěrů vyplývá, že největším 
problémem je malá úspěšnost převodu výsledků vědy a výzkumu do praxe, a že řešením by bylo 
zaměřit se na několik strategických oborů. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 
Verdienstunterschied von Frauen und Männern 2008 
Rozdíl výdělků žen a mužů v roce 2008 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2009, Nr. 11, S. 1058-1059 
 
Ženy v Německu si v roce 2008 vydělaly průměrně 14,51 euro/hod, což je méně než jejich mužští 
kolegové. Procentuelní rozdíl průměrné hrubé hodinové mzdy žen a mužů (tzv. Gender Pay Gap - 
GPG) činil v minulých letech 23 %. Zatímco v bývalých spolkových zemích stoupl rozdíl z 24 na     
25 %, klesl v nových spolkových zemích z 6 na 5 %. 

Z pohledu různých skupin odvětví vznikl nejvyšší rozdíl mezd v oblasti „vykonávání svobodných 
povolání, vědecké a technické služby“ (34 %). Velké odstupy ve mzdách mezi ženami a muži jsou 
také v oblasti „umění, zábava a rekreace“ (31 %) nebo ve „vykonávání finančních a pojišťovacích 
služeb“ (29 %). V oblasti „hornictví, těžba kamenů a půdy“ (3 %) a „doprava a sklady“ (7 %) nejsou 
rozdíly tak veliké. Rozdíly mezi odvětvími vyplývají mj. ze struktury kvalifikace zaměstnanců, proto 
jsou v oborech s vysokou hodnotou GPG zaměstnáni častěji muži na vedoucích místech. 

Výpočet GPG pro rok 2008 byl aplikován metodou odhadu k roku 2007. Podkladem jsou výsledky 
šetření struktury příjmů z roku 2006, které byly aktualizovány s využitím dat ze čtvrtletního šetření. 
Toto šetření probíhá pouze každé čtyři roky. Ve výsledcích podle hospodářských odvětví se také 
zobrazí jejich nová klasifikace. 

Při interpretaci údajů by mělo být také zohledněno, že se jedná o tzv. neočištěný GPG, tzn. že 
zúčastněné ženy a muži mající obdobné zaměstnání nemusejí vykonávat v rámci své práce srovnatelné 
činnosti. 

Zpracovala  Mgr. K. Paulusová 

 

Mark Fehr  
Warum eigentlich sollte der Staat wie ein Unternehmen bilanzieren – und was sind die 
Schwierigkeiten dabei? 
Proč vlastně by stát měl účtovat jako podnik – a jaké to přináší těžkosti? 
WirtschafsWoche, 2009, Nr. 49, S. 44 
 
Když politici bilancují, většinou se zaměřují na události uplynulého legislativního období. Při slově 
„bilance“ státníci sotva pomyslí na roční závěrku, kterou musí soukromé podniky a obchodníci 
pravidelně sestavovat. To by se ale mohlo brzy změnit, protože některé německé země už započaly 
s účtováním majetku a dluhů, aby doplnily tradiční modely státního účetnictví. Městský stát Hamburk 
poprvé pojal obchodní zprávu za rok 2007 formou koncernové závěrky; v listopadu 2009 ho jako 
první německá země následovalo Hesensko. Také mnohé německé obce už využívají podvojného 
účetnictví - od roku 2009 také plošně v zemích Porýní-Vestfálsko a Porýní-Falc. 

Odklon od principů kameralistiky 

Vzhledem k explodujícím státním deficitům mají tyto reformy opravdu smysl; i když většina 
veřejných rozpočtů ještě účtuje podle principů kameralistiky a eviduje především příchozí a odchozí 
platby. Problémem při tom je, že ministr financí a radní se zaměřují jen na stav své pokladny a již tak 
nevnímají další položky majetku - o dluzích ani nemluvě. Veřejné účetnictví podle obchodních 
principů toto krátkodobé myšlení odstraňuje, k přechodu na účetnictví je nejprve nutné vytvořit 
seznam veškerých částí majetku a dluhů k rozhodnému dni. Tato „státní inventura“ zodpoví důležité 
otázky ohledně hospodaření: které aktivní položky patří vládě, jak velký dluh má a u kolika věřitelů a 
kdy musí své závazky splnit. 
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Hesensko jako první velká spolková země si tyto otázky konkrétně zodpověděla a zahajovací rozvahu 
sestavila k 1.1.2009, rozpočtáři se při tom řídili předpisy obchodního zákoníku, které platí pro podniky 
a obchodníky; auditoři z PricewaterhouseCoopers z pověření hesenského účetního dvora prověřili 
dodržení platného účetního práva. Bylo zjištěno, že „většina z účetních položek státu se pravidelně 
vyskytuje i v ročních závěrkách průmyslových podniků, na rozdíl od soukromého sektoru však 
v případě auditu zaměřeného na spolkovou zemi vyvstává mnoho jiných otázek“. 

Spolkové země disponují zvláštními nemovitostmi, které se v podnikovém účetnictví neobjevují. „Pro 
první ocenění vězení, soudů či správních budov chybějí tržní ceny“, vlády jednotlivých německých 
zemí navíc občanům poskytují nemateriální statky jako je vzdělání či bezpečnost, a ty nemohou být 
uvedeny jinak než jako aktivní položky bilance (např. zásoby průmyslového podniku). Obchodní 
právo ale zakazuje aktivování nemateriálních statků vytvořených vlastní činností a navíc musí být 
účetní majetek ekonomicky využitelný, což u vzdělání a bezpečnosti není možné, protože je občané 
dostávají zdarma. Dalším problémem veřejných ročních závěrek je značný počet položek majetku a 
věřitelů a také to, že všechny položky musí být kompletně evidovány a jednotně oceněny. 

Veškerá námaha se však vyplatí, protože státní účetnictví objasní finanční zdroje veřejného majetku     
i to, zda jsou na krytí dluhů dostatečné prostředky. Vlastní kapitál coby saldo majetku a dluhů ukazuje, 
do jaké míry se stát financuje z vlastních sil. Další výhodou obchodního účetnictví je, že eviduje 
vzniklý zisk či ztrátu, kdežto kameralistika hledí pouze na to, kdy peníze přitékají a odtékají a 
zkresluje tak finanční rozhodování státu. 

Podle tradičního  státního účtování vychází, že úředníci jsou lacinější než zaměstnanci; zaměstnancům 
totiž platí stát již během aktivních služebních let příspěvky na starobní zabezpečení, kdežto penze 
úředníků pokladnu zatěžují až v období důchodu - a právě bilancování zabrání tomuto zkreslení. 
Budoucí penze úředníků se již v době jejich profesního působení objeví v knihách jako náklady, na 
pasivní straně bilance se dodatečně objeví v podobě penzijních rezerv. V Hesensku ostatně tyto 
penzijní rezervy představují 38 miliard eur, což je největší položka  v celkových pasivech (88 mld. 
eur). A vzhledem k tomu, že majetek této země má hodnotu 30 mld. eur, má Hesensko negativní 
vlastní kapitál ve výši 58 mld. eur. 

Zpracovala M. Beránková 
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SEZNAM ČESKÝCH PERIODIK PRO ROK 2010 
stav ke dni 25.1.2010 D = dar 

100 + 1 zahraniční zajímavost  

1000 řešení  

21. století  

Acta Oeconomica Pragensia D 

Acta VŠFS D 

Ad notam  

Agricultural Economics - Zemědělská ekonomika  (v angl. jazyce)  

Akademický bulletin D 

Antitrust  

AUCO Czech economic review  

Auditor  

Bankovnictví  

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

Bulletin advokacie  

Business Spotlight  

Byt magazín    

Cenový věstník D 

Clo-Douane D 

CNB - Economic Research Bulletin D 

Computer  

Computerworld  

Connect  

Czech Business and Trade  (v angl. jazyce) D 

Časopis pro právní vědu a praxi  

Čtenář  

Daně a finance   

Daně a právo v praxi D 

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  

Daně a účetnictví v otázkách a odpovědích  

Daně, účetnictví - vzory a případy  
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Daňová a Hospodářská Kartotéka  

Daňové a účetní poradenství  

Daňový expert  

Daňový tip  

Demografie  

Dokumentace VÚPSV D 

Dům a bydlení  -  příloha středečního Práva  

E 15 D 

Egovernment D 

EIA - IPPC - SEA - příl. Zpravodaje MŽP D 

EKO VIS - Výběr informací referenčního informačního střediska MŽP D 

Ekonom  

Ekonomická revue  

Energetický regulační věstník  

Euro   

Excerpta Iuridica  

Exportér - magazín HN  

Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance  

Finanční aktuality D 

Finanční, daňový a účetní bulletin  

Finanční management  

Finanční zpravodaj D 

Fórum sociální politiky  

FP - finanční poradce  

GEO   

GeoBusiness  

Gorinfo D 

Grand Biblio  

Hospodářské noviny  

HR Forum  

HR Management  

Chip  

IN magazín Hospodářských novin  
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Informace Odborné knihovny MF D 

Informační bulletin - Úřad pro ochranu osobních údajů D 

Interní auditor D 

IT Systems  

Journal Hospodářských novin  

Judikatura Evropského soudního dvora  

Jurisprudence - specialista na komentování judikatury  

Kapitál  

Knihovna  

Knižní novinky  

Konkursní noviny D 

Lidové noviny  

Listy   

Listy hl. m. Prahy D 

Lobby D 

Magazín MF DNES  

Magazín Práva  

Mezinárodní politika   

Mezinárodní vztahy  

Mladá fronta Dnes  

Moderní obec  

Moderní řízení  

Národní pojištění  

Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku D 

Noviny pro konkurs a vyrovnání                  

Obec a finance  

Obchodněprávní revue  

Obchodní právo  

Obchodní věstník  

Odhadce a oceňování majetku  

Ona Dnes - magazín MFD  

Osobní finance  

Parlament, vláda, samospráva - PVS  
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Parlamentní listy D 

Parlamentní zpravodaj D 

Pátek Lidových novin  

Pohledy D 

Pojistné rozpravy  

Pojistný obzor  

Politická ekonomie  

Poradce  

Poradce Extra - Daňová evidence  

Poradce Extra - Stanoviska a pokyny MF  

Poradce Extra - Účetnictví  

Poradce Extra - Veřejná správa   

Poradce veřejné správy  

Poštovní věstník  (pouze elektronicky na adrese : www.ctu.cz/aktuality)  

PPP - bulletin D 

Práce a mzda   

Práce a sociální politika  

Práce, mzdy, odvody bez chyb, pokut a penále  /PaM/ D 

Prague Economic Papers (v angl. jazyce)  

Prague Post  (v angl. jazyce)  

Praktický poradce v daňových otázkách  

Právní fórum  

Právní rádce  

Právní rozhledy  

Právník  

Právo  

Právo - časopis pro právní teorii a praxi  

Právo pro podnikání a zaměstnání  

Pro-Energy magazín D 

Proč ne ? !  (sam příl. HN)  

Profit        

Přehled kulturních pořadů  

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

Přírůstky knihovny - Ústav mezinárodních vztahů D 

Psychologie v ekonomické praxi  

Respekt  

Revue Politika (od roku 2009 elektronicky www.revuepolitika. Cz)  

Rovné příležitosti do firem D 

Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti ČR D 

Sbírka mezinárodních smluv  

Sbírka právních předpisů hl.m. Prahy D 

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu  

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

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

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

Sbírka zákonů  

Scientia et Societas  

Scientific American  

Senát D 

Sondy revue  

Současná Evropa D 

Soudní inženýrství  

Soudní judikatura - Rozhodnutí soudů ČR  

Soudní rozhledy  

Správní právo  

Statistika  

Stavební právo - bulletin D 

Stavitel  

Střecha D 

Styl pro ženy  

TECH Magazine  

Technologies & prosperity D 

Telekomunikační věstník (pouze elektronicky na adrese : www.ctu.cz/aktuality) D 

Test  
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Trestněprávní revue  

Týden  

Účetní tip  

Účetnictví D 

Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob  

Účetnictví nevýdělečných organizací a obcí D 

Účetnictví v praxi D 

Unes - účetnictví neziskového sektoru  

Urbanismus a územní rozvoj  

Ústřední věstník ČR  

Veřejná správa   

Veřejná správa online  -  příloha časopisu Obec a finance  

Veřejné zakázky  

Věstník ČNB  (pouze elektronicky na adrese : www.cnb.cz/právní předpisy)  
Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (elektronicky 
www.MSMT.cz/dokumenty)  

Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR  

Věstník Ministerstva zemědělství ČR  

Věstník Ministerstva životního prostředí ČR D 

Věstník Národního bezpečnostního úřadu  

Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu D 

Věstník Úřadu pro ochranu osobních údajů  

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

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí D 

Víkend - magazín HN  

Zemědělec  

Zisk  

Zeměměřič  

Zpravodaj ČSÚ  

Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a katastrálního D 

Zpravodaj Ministerstva práce a sociálních věcí D 

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí D 

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů D 
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SEZNAM ZAHRANIČNÍCH PERIODIK PRO ROK 2010 
stav ke dni 25.1.2010 

 
 NÁZEV  ZEMĚ 

Auszüge aus Presseartikeln Německo 

Bank of Finland Bulletin Finsko 

Der Betrieb Německo 

Biatec Slovensko 

BIS Quarterly Review Švýcarsko 

Bulletin for International Taxation Nizozemsko 

Bundesgesetzblatt Teil I a II Německo 

CEE Quarterly Rakousko 

CESifo Economic Studies Německo 

Conjoncture Francie 

Deutsche Bundesbank - Annual Report Německo 

Deutsche Bundesbank - Finanzstabilitätsbericht (též v angličtině) Německo 

Deutsche Bundesbank - Geschäftsbericht (též v angličtině) Německo 

Deutsche Bundesbank - Monatsbericht (též v angličtině) Německo 

Development and Finance - Fejlesztés és Finanszírozás Maďarsko 

Direction of Trade Statistics Quarterly USA 

The Economics of Transition Velká Británie 

The Economist Velká Británie 

EKO Rusko 

Ekonomické rozhľady Slovensko 

Ekonomický časopis Slovensko 

Ekonomista Polsko 

Energy Prices and Taxes Francie 

European Economy Lucembursko 
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European Economy News Belgie 

European Taxation Nizozemsko 

Finance and Development USA 

Financial Times Velká Británie 

Finančný spravodajca Slovensko 

Finansy Rusko 

Finanzarchiv Německo 

Finanzmarktstabilitätsbericht Rakousko 

Finanz - Rundschau Německo 

Fiscal Studies Velká Británie 

Focus on European Economic Integration Rakousko 

Geldpolitik & Wirtschaft Rakousko 

Handelsblatt Německo 

IMF Staff Papers USA 

Institutional Investor - International Edition - Europe USA 

International Economy USA 

International Financial Statistics USA 

International VAT Monitor Nizozemsko 

IT lib - Informačné technológie a knižnice Slovensko 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik Německo 

Journal od Financial Crime Velká Británie 

Journal of Money Laundering Control Velká Británie 

Monatsbericht des BMF Německo 

Monthly Bulletin (European Central Bank) Německo 

OECD Economic Outlook Francie 

OECD Energy Prices and Taxes Francie 

OECD Financial Market Trends Francie 
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OECD Journal on Budgeting Francie 

OECD Main Economic Indicators Francie 

OECD Monthly Statistics of International Trade Francie 

OECD National Accounts vol. I (Main Aggregates) Francie 

OECD National Accounts vol. II (Detailed Tables) Francie 

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

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

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

OECD Quarterly National Accounts Francie 

Problemes économiques Francie 

Report Rakousko 

Single Market News Belgie 

Statistiken: Daten und Analysen Rakousko 

Trend Slovensko 

Trend TOP Slovensko 

Trésor - Economics Francie 

Umsatzsteuer - Rundschau Německo 

Voprosy ekonomiki Rusko 

Wirtschaft und Statistik Německo 

Wirtschaftswoche Německo 

Zbierka zákonov SR Slovensko 

Zeitschrift für Wirtschafts-und Unternehmensethik Německo 
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ROČENKY   

Direction of Trade Statistics Yearbook USA 

International Financial Statistics Yearbook USA 

National Accounts Statistics USA 

OECD Revenue Statistics Francie 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky Slovensko 
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