
 



Informace Odborné knihovny MF  
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Informace Odborné knihovny MF 
Dokumentační a informační bulletin 
Řada: Přehled dokumentovaných 
článků z českých a zahraničních 
odborných časopisů 
 
Vydavatel:  
Ministerstvo financí, Odbor Personální 
Oddělení Finanční  a ekonomické 
informace 
 
IČ 00006947 
 
Technická redakce:   
Mgr. J. Machonský 
 
Redakční rada:  
M. Beránková, Mgr. J. Machonský,  
A. Mazaná, Mgr. K.  Paulusová, 
Mgr. A. Sahánková,  Mgr. M. Tichá, 
Mgr. E. Vaňová 
 
Evid. číslo periodického tisku: 
MK ČR E 18634 
 
Identifikační číslo ISSN: 
1803‐6376 
 
Redakce:  
Letenská 15, 118 10  Praha 1 
Tel.: 257042259 
e‐mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Distribuce:  
Ministerstvo financí, Odbor Personální 
Odd. Finanční a ekonomické informace,   
Letenská 15, 118 10  Praha 1 
Tel.: 257042588 
e‐mail: knihovna@mfcr.cz 
 
Číslo odevzdáno do tisku  30.4.2010 
Vychází  zpravidla 1x  měsíčně, zdarma 
 
Elektronický archiv: 
http://knihovna.mfcr.cz/bulletin.php 
 (intranet) 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr
/xsl/kniha_aktual.html (internet) 
 
Do čísla přispěly:  
M. Beránková,  A. Mazaná,   
Mgr. K. Paulusová,  Mgr. M. Tichá,   
Mgr. E. Vaňová 
 
 

 
 
 
 
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  březen).  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:  financování  veřejných  rozpočtů  (změny  v legislativě), 
neplnohodnotné formy pracovních kontraktů, výhled jednotlivých 
obecních  daňových  příjmů  v roce  2010,  britská  inspirace 
k možnostem  úspor  ve  veřejné  správě,  predikce  hospodaření 
územních  rozpočtů  na  rok  2010,  ztráta  centrální  banky  (na 
příkladu  ČNB),  právní  úprava  hospodaření  s majetkem  státu 
v ČR  a  SR,    změny  právní  úpravy  veřejných  zakázek  v ČR    a  
novela zákona o loteriích.     

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články 
z německy  psaného  tisku,  týkající  se  Německa,  a  to  daňové 
úlevy  a  stimuly  k podpoře  výzkumu  a  vývoje  v Německu  a 
v Evropě, plán reformy komunálních financí a nedostatečný boj 
s praním špinavých peněz (zpráva FATF).  

Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati o typologické 
studii  praní  špinavých  peněz,  prosazování  opatření  proti 
podvodům v EU, výkonnosti soukromých a státních bank v Rusku,  
trendech  na trhu s bydlením ve Francii (studie), mezinárodním 
srovnání  daňové  politiky    a  politiky  sociálního  zabezpečení  a      
v zákonu proti daňovým únikům v Německu. Ve slovenštině  je 
příspěvek  věnovaný  maastrichtským  kritériím  a  ekonomické  
teorii.     

V další  části  Informací  Vám  nabízíme  překlady             
z  německého    tisku   Stát může  cíleně podporovat blahobyt  a 
ECB neřídí počet bankovek v peněžence.    

  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 Novela  loterijního  zákona. Naleznete 
jej v sekci Monitoring médií na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
 
 
Nové  periodikum  
 

ENVIRONMENTAL FINANCE 
Časopis  zabývající  se  tematikou  ekonomiky 
životního  prostředí,  klimatických  změn  a 
investic v oblasti ochrany životního prostředí. 
Vyd.: London, Fulton Publishing /2000/ ‐ 
Periodicita: měsíčník 
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Daně 
 
Katharina Kort 
60 Milliarden Schwarzgeld aus der Schweiz 
Návrat 60 miliard černých peněz ze Švýcarska 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 34 (18.2.2010), S. 3 
Krátce k efektu daňové amnestie v Itálii, scudo fiscale. - Překlad viz Informace Odborné knihovny MF 
č. 4/2010. 
 
Karel Nedbálek 
Abstraktní ušlý zisk při škodě v daňovém řízení 
Obchodní právo, Sv. 19, (2010) č. 1, s. 2-10 
K problematice odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci. Vymezení pojmu ušlý zisk, určení 
náhrady ušlého zisku, znalecký posudek zaměřený na rozbor hospodaření v budoucnu, vztah ušlého 
zisku a tzv. zmařené příležitosti, ušlý zisk konkrétní a ušlý zisk abstraktní, ušlý zisk vypočtený např.    
z podnikatelského záměru a z rentability, celkové vyhodnocení škody a ušlého zisku. - Pozn. 
 
Anna Teklá 
Daň z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2010 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 3, rubrika 4, s. 1-32 
Autorka nejprve seznamuje se základními informacemi o dani z nemovitostí, která je složena ze dvou 
částí - daně z pozemků a daně ze staveb (předmět daně, typy pozemků a staveb, poplatník). Dále 
informuje o změnách, které přinesla novela zákona o dani z nemovitostí (s účinností od 1. ledna 2010) 
a se souvisejícími právními předpisy. V závěru příspěvku o registrační povinnosti, podání daňového 
přiznání a placení daně. Doplněno příkladem a vzorem vyplněného daňového přiznání. 
 
Jana Jarešová 
Daňový řád. Část 1.,  Úvod, vznik zákona, terminologie  
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 1, s. 10-12 
K zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád (s účinností od 1. ledna 2011). V této části příspěvku ke vzniku 
zákona a k používané terminologii (termín DŘ, odpovídající termín ZSDP a význam termínu). 
 
Danuše Nerudová 
Daňový systém Japonska. 2. 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 45-48 
Tato část příspěvku se věnuje současnému stavu zdaňování osobních příjmů v Japonsku (příjmy 
osvobozené od daně, příjem ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, dividendové příjmy a úroky, 
odpočty, nezdanitelné částky, zdaňovací období a daňové přiznání, platba daně apod.). 
 
Alexander v. Wedelstädt 
Die Änderungen und Ergänzungen im AEAO durch das BMF-Schreiben vom 22.12.2009 
Změny a dodatky v prováděcím výnosu k Odvodovému řádu na základě přípisu Spolkového 
ministerstva financí z 22.12.2009 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 4, S. 189-191 
Přehled změn německého odvodového řádu se týká např.: daňového tajemství (§ 30 č. 5 - zákonem 
povolené zpřístupnění informace), povinností zákonných zástupců a správců majetku atd., oznámení 
správního aktu (kapitálové společnosti bez jednatele/společníka), předběžného stanovení daně 
(rozšíření povinnosti pozměnit stanovenou daň), zrušení či změny daňového výměru na základě 
nových skutečností nebo důkazních prostředků, určovacích výměrů, úročení daňových pohledávek a 
daňových vratek. - Pozn. 
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Gerhard Michel 
Die Versagung des Vorsteuerabzugs und der Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen 
in Missbrauchsfällen 
Zamítnutí odpočtu daně na vstupu a daňového osvobození v případech zneužití u dodávek          
v rámci vnitřního trhu Společenství 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 6, S. 296-303 
K problematice omezení odpočtu daně na vstupu a daňového osvobození u dodávek v rámci 
Společenství (ochranu proti únikům DPH, podvodům a zneužití členskými státy stanovují jednotlivé 
citované články 6. směrnice Evropského společenství k DPH). Účelové zneužití DPH, všeobecný 
zákaz podvodů v oblasti DPH, případ Halifax (Evropský soudní dvůr zde poprvé ve svém rozhodnutí 
rozlišuje mezi podvodem a zneužitím). Odmítnutí vrácení daně na vstupu v případech zneužití a 
podvodu či účasti na daňovém úniku třetí osoby. - Pozn. 
 
Wolfgang Kessler, Marie-Louise Dietrich 
Die Zinsschranke nach dem WaBeschG - la dolce vita o il dolce far niente? 
Úroková hranice podle zákona k urychlení hospodářského růstu - sladký život nebo sladké 
nicnedělání? 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 5, S. 240-244 
Limit odpočtu úrokových výdajů. Úroková hranice v Německu je od svého zavedení opakovaně 
kritizována z důvodu strukturální koncepce, proto se hledá taková koncepce úrokové hranice, která by 
splňovala: požadavky evropského práva, fiskální potřeby státu i systémové daňové principy (současná 
krize ztěžuje finanční situaci podniků, kterým klesají zisky a rostou náklady na refinancování). Pohled 
na změnu úrokové hranice v důsledku zákona WaBeschG, který měl  (z hlediska plátce daně) odstranit 
z daňového podnikového práva prvky, které jsou vzdálené realitě a zhoršují dopady krize; EBITDA. 
Inspirační příklad/postup Itálie např. v oblasti skupinového zdanění (je současně vysvětleno, proč není 
možná prostá reprodukce italských předpisů). - Pozn. 
 
Václav Pátek 
DPH v roce 2010 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 1, s. 25-28 
K podstatným změnám v zákoně o DPH, které se týkají místa plnění u služeb a určení základu daně    
u plnění ve prospěch spřízněných osob. Doplněno dvěma příklady. - Pozn. 
 
Juan Carlos Bárcena-Ruiz, María Begona Garzón 
Environmental taxes and wage setting structure 
Ekologické daně a struktura stanovení mezd 
Prague economic papers, Vol. 18, (2009) No. 4, p. 353-365 
Studie modelovým způsobem zkoumá spojitost mezi kvalitou životního prostředí, mezinárodním 
obchodem a trhem práce, resp. zaměřuje se na dílčí problematiku zohlednění organizační struktury 
pracujících při mzdovém vyjednávání v environmentální regulaci a stanovení ekologických daní 
státem. Analýza a porovnání výsledků pro centralizované a decentralizované struktury mzdového 
vyjednávání. - Pozn., příl. 
 
Gregory May ... [et al.] 
Foreign exchange issues in international taxation 
Devizové otázky v mezinárodním zdanění 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 2, p. 77-97 
Shrnutí příspěvku prezentovaného na kongresu IFA ve Vancouveru v září 2009. Dílčí otázky 
související s problematikou (prodej zboží třetí straně, půjčky poskytované třetí stranou, transakce 
zahraničních poboček). - Pozn. 
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Jindřiška Plesníková 
Hospodaření občanských sdružení v r. 2010. (1.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 3, s. 49-57 
Rekapitulace platných předpisů k problematice hospodaření občanských sdružení v roce 2010 
(hledisko daňové, účetní aj.); vedení účetnictví, principy hospodaření, zdroje finančních prostředků. 
Podnikání sdružení. Dar pro sdružení (od jiné právnické osoby či převodem ze sociálního fondu); 
daňové úlevy, daňové přiznání. Používání prostředků sdružení. Rozhodování a pravomoci v otázkách 
hospodaření. 
 
David Kasl 
Hýčkání hazardu pokračuje : loterijní zákon 
Euro, Sv. 2010, č. 13, s. 60-61 
Úvaha nad připravovanou novelou zákona o loteriích, konkrétně nad problematikou omezení horní 
hranice pro odvod správních poplatků dle zákona o správních poplatcích, ze kterého profitují 
provozovatelé zejména kurzových sázek a technických her. Detailní tabulky výše odvodů (s limitem a 
bez limitů) některých provozovatelů loterií a jiných sázkových her. -- Autorova polemika s reakcí 
výkonného ředitele Asociace provozovatelů kurzových sázek Markem Hermanem na tento příspěvek 
je publikována v Euru č. 14/2010, s. 54-56 pod názvem Opravdu hazard: hry a sázky. 
 
G.K. Fibbe 
Changes to the OECD Commentary on Collective Investment Vehicles proposed by the OECD 
Committee on Fiscal Affairs 
Změny v Komentáři OECD k nástrojům kolektivního investování, navržené Výborem OECD 
pro fiskální záležitosti 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 3, p. 138-151 
Článek přináší přehled změn v Komentáři OECD k nástrojům kolektivního investování, které navrhl 
Výbor OECD pro fiskální záležitosti, a také rozbor potenciálních důsledků změn pro daňové smlouvy 
a právo EU. - Pozn. 
 
Wolfgang Kessler, Christoph Spengel 
Checkliste potenziell EU-rechtswidriger Normen des deutschen direkten Steuerrechts - Update 
2010 
Seznam předpisů německého daňového práva (přímé daně), které potenciálně mohou odporovat 
právu EU - aktualizace k roku 2010 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 4, Beilage Nr. 1, S. 1-35 
Přehled německých daňových zákonů, které potenciálně porušují právo EU (zákon o dani z příjmů, 
zákon o zahraničních investicích, zákon o podnikové transformaci, zákon o dani dědické, zákon           
o oceňování, zákon o živnostenské dani atd.) - u konkrétních paragrafů jednotlivých zákonů jsou 
uvedeny oblasti možné kolize v ohledu určité svobody (volného pohybu kapitálu apod.) či s určitou 
směrnicí EU, doplněno odkazy na aktuální literaturu. - Pozn. 
 
Sakura Shiga 
International comparison of taxation and social security policies 
Mezinárodní srovnání daňové politiky a politiky sociálního zabezpečení 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 3, p. 186-195 
Velikost veřejného sektoru ve vztahu k čistému národnímu důchodu jako nejdůležitější a nejobtížnější 
otázka fiskální politiky; mezinárodní srovnání daňové zátěže; výběr zdroje příjmů; integrace daňového 
systému a systému sociálního zabezpečení; daňové systémy ve vyspělých zemích; návrh teoretického 
rámce pro integraci daňového a sociálního systému. - Pozn. 
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Miroslav Mečár, Božena Jurčíková 
Koncepcia reformy daňovej a colnej správy a zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov 
v Slovenskej republike 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 1-2, s. 25-32 
K připravované reformě daňové a celní správy, změny právních předpisů souvisejících s reformou. 
Podrobně k rekodifikaci právních předpisů souvisejících s realizací reformy daňové a celní správy -    
1. etapa, zejména pak k zákonu o orgánech státní správy v oblasti daní a poplatků. 
 
M.D. Abramov 
Krizis i nalogi 
Krize a daně 
EKO, Sv. 2009, No. 12, s. 14-24 
Na základě metod jiných zemí uplatňovaných při boji s krizí (optimalizace zdanění a dotace pro 
kupující) a výsledků vlastní analýzy navrhuje autor radikální změnu ruské daňové soustavy. - Pozn. 
 
Oliver Prystawik 
Latente Steuern nach BilMoG und IFRS - Besonderheiten bei Pensionsrückstellungen und 
Investmentfonds als Planvermögen 
Latentní daně podle zákona o modernizaci účetního práva a IFRS - zvláštnosti u podnikových 
penzijních rezerv a majetku investičních fondů na (penzijní) závazky podniku 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 7, S. 345-353 
Přiblížení koncepčních změn při zjišťování latentních (odložených) daní u podnikových důchodových 
rezerv a fondů v Německu podle § 274 Obchodního zákoníku - v důsledku zákona BilMoG; stanovení 
hodnoty důchodových rezerv a majetku fondů v účetnictví a pro daňové účely. K podmínkám první 
aplikace zákona BilMoG, latentní daně při zvýšení/snížení důchodových rezerv, metodika SORIE, 
příklady propočtů daňových závazků. - Pozn. 
 
V.N. Nezamajkin, I.L. Jurzinova 
Nalogovaja politika: sostojanije i perspektivy 
Daňová politika: stav a perspektivy 
Finansy, Sv. 2009, No. 12, s. 35-40 
Analýza současného stavu daňové politiky v Rusku, strategická a taktická část systémově utvářené 
daňové politiky, nedostatky dokumentů, jimiž se řídí. 
 
Eva Sedláková 
Nehmotný majetek z hlediska daně z příjmů. 2. 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 2, s. 52-56 
Příspěvek informuje o tom, jak nehmotný majetek správně zaevidovat, zaúčtovat, výdaje spojené         
s jeho pořízením uplatnit do daňových výdajů a odpisovat. Tato část pojednává o nehmotném majetku 
vytvořeném vlastní činností, o době a způsobu odpisování nehmotného majetku, o nehmotném 
majetku v daňové evidenci, o technickém zhodnocení nehmotného majetku a o závazném posouzení 
skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením. Doplněno několika příklady. 
 
Jiří Nesrovnal, Iveta Nesrovnalová 
Některé novely zákona o daních z příjmů roku 2009 se zaměřením na daň z příjmů právnických 
osob. 1. část 
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 1, s. 3-9 
V této části příspěvku o změnách, které přinesl zákon č. 87/2009 Sb. (leasing, nízká kapitalizace). 
Podrobněji např. o daňové neuznatelnosti tzv. úroků z úvěrů a půjček ze zisku, k rozšíření okruhu 
spojených osob, k úvěrům back-to-back apod. Doplněno odkazy na závěry z jednání koordinačních 
výborů a příklady. - Pozn. 
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Jana Nesrstová 
Novela ZDPH 2010. 1. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2010, č. 3, rubrika 11, s. 1-15 
K novele zákona o dani z přidané hodnoty (s účinností od 1. ledna 2010). Místo plnění u služeb (do 
31.12.2009 a od 1.1.2010), podávání souhrnného hlášení od 1. ledna 2010. Doplněno mnoha příklady. 
 
Jana Nesrstová 
Novela ZDPH 2010. 2. část 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2010, č. 4, rubrika 11, s. 1-12 
K novele zákona o dani z přidané hodnoty (s účinností od 1. ledna 2010). Druhá část příspěvku se 
podrobně věnuje otázkám vracení daně z přidané hodnoty (vracení daně osobám požívajícím výsad a 
imunit, plátcům v jiných členských státech, osobám registrovaným k dani v jiném čl. státě, osobám se 
zdravotním postižením, ozbrojeným silám cizích států aj.). Problematika je objasněna na mnoha 
příkladech. 
 
Jindřich Klestil 
O dani z nemovitostí 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 1-2, s. 22-25 
Změny u daně z nemovitostí od roku 2010, koeficienty daně z nemovitostí, daňové přiznání a 
vyměření daně, daňové složenky a placení daně. 
 
Zdeněk Morávek 
Opakovaná daňová kontrola 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 3, s. 7-11 
K opakované daňové kontrole, která bývá častým sporným bodem daňových řízení. Autor se vyjadřuje 
k otázce, zda je možné znovu opakovat daňovou kontrolu na již jednou kontrolované období a na 
shodnou daň. Doplněno vybranou judikaturou. 
 
Stefan Menzel 
Österreich plant eine eigene Bankensteuer 
Rakousko plánuje vlastní bankovní daň 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 37 (23.2.2010), S. 22 
Pravděpodobně ještě v roce 2010 zavede Rakousko bankovní daň, která by se měla pohybovat             
v rozmezí 0,07 - 0,1 procenta bilanční sumy; nový poplatek by měl do státní pokladny přinést cca 500 
mil. eur. 
 
Zdeněk Morávek 
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet.  (2.)  
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 3, s. 17-20 
Jednotlivě k ostatním plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet podle § 61 zákona o dani 
z přidané hodnoty (např. poskytování služeb úzce souvisejících se sportem či tělesnou výchovou nebo 
poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží), doplněno příklady. 
 
Martin Děrgel 
Přehled hlavních daňových změn od roku 2010 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 2, s. 2-12 
Přehledně o všech hlavních změnách od roku 2010, které se týkají správy daní a poplatků, daně           
z nemovitostí, daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí, daní z příjmů, daně silniční, 
spotřebních daní, DPH a ekologických daní. Doplněno příklady. 
 
Katarína Dobešová 
Roční zúčtování záloh za rok 2009 
Práce a mzda, Sv. 58, (2010) č. 2, s. 9-30 
Změny ve zdaňování mezd, které se promítají do ročního zúčtování záloh za rok 2009. Roční 
zúčtování záloh u nerezidenta ČR. Stanovení daňové rezidence. Příjmy podle § 5 odst. 4 zákona          
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o daních z příjmů. Příjmy ze závislé činnosti zdaněné srážkovou daní. Postup při ročním zúčtování 
záloh za rok 2009. Problematika je objasněna na několika příkladech. 
 
Vladimíra Kraftová 
Skupina - rok existence 
Daňový expert, Sv. 6, (2010) č. 1, s. 21-24 
K zavedení a působení institutu skupinové registrace k DPH. Autorka objasňuje některé pojmy a 
smysl podnikání ve skupině, dále pak informuje o možnosti změny členů skupiny, o používání DIČ,    
o způsobu vystavování daňových dokladů a seznamuje např. s postupem při provádění úpravy a 
vyrovnání odpočtu daně. 
 
Jiří Kroupa 
Správa daní a porušení mlčenlivosti : celní správa 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 4, s. 16-17 
Povinnost zachování mlčenlivosti při výkonu daňové správy v ČR; sankce za porušení povinné 
mlčenlivosti. Stanovení obecné mlčenlivosti pro pracovníky celní správy. 
 
Oto Olson 
Srovnání zdanění bio pohonných hmot ve vybraných zemích OECD 
Finanční management, Sv. 7, (2010) č. 1, s. 48-49 
Zdanění pohonných hmot s označením bio v Austrálii, Velké Británii, Irsku a Švýcarsku (spotřební 
daní a DPH). 
 
Doris Lorenz-Guck, Peter Nagel 
Steuerliche Optimierungen von Arbeitsverträgen im Hinblick auf die Unterbringung und 
Betreuung nicht schulpflichtiger Kinder 
Daňová optimalizace pracovních smluv se zřetelem na náklady spojené s péčí o dítě                      
v předškolním zařízení 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 8, S. 414-416 
Daňové úlevy k podpoře rodin s dětmi v Německu, daňové zohlednění nákladů spojených s umístěním 
dítěte do (podnikové) školky či podobného zařízení. Porovnání efektu dvou předpisů upravujících 
odpisy nákladů na školku tj. § 9c odst. 1 zákona o dani z příjmů a § 3 č. 33 zákona o dani z příjmů (ten 
je vzhledem k poskytovanému privilegiu v sociálních odvodech zajímavý i pro zaměstnavatele). 
"Transformace" platu, náhrada části mzdy nezdanitelným příspěvkem na školku. Informační podpora 
pro zaměstnance/zaměstnavatele dle § 42e zákona o daních z příjmů (nárok na závaznou a 
jednoznačnou informaci od finančního úřadu k daňovému režimu pracovních smluv). - Pozn. --          
K tématu také příspěvek na s. 419. 
 
Marc P. Scheunemann, Andre Dennisen 
Steuerliche Strukturierung von Forschung und Entwicklung im internationalen Konzern 
Daňové členění výzkumu a vývoje v mezinárodních koncernech 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 8, S. 408-413 
Daňové úlevy k podpoře výzkumu a vývoje; rámcové daňové podmínky pro výzkum a vývoj               
v Německu, daňové stimuly v Evropě (daňový dobropis/crédit d'impôt recherche ve Francii, daňové 
úlevy u licenčních příjmů v Belgii, innovation box či daňové zvýhodnění uznaného patentu                 
v Nizozemsku). K daňovému režimu činností spojených s vývojem a výzkumem přesunutých              
z Německa do zahraničí. Zdanění licenčních poplatků. - Pozn. 
 
Martin Blesgen 
The German Act to Combat Tax Evasion : scope and practical implications 
Německý zákon proti daňovým únikům : rozsah a praktické důsledky 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 2-3, p. 104-106 
Zákon proti daňovým únikům a příslušné prováděcí nařízení byly přijaty v Německu v r. 2009.            
V důsledku těchto předpisů se ztížily přeshraniční daňové úniky, zejména využívání daňových rájů. 
Příspěvek shrnuje některá hlavní zákonná ustanovení a naznačuje praktické důsledky novel. - Pozn. 

10 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

Václav Benda 
Uplatňování DPH u příhraničních služeb v roce 2010 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 14-18 
Povinnost přiznat daň plátcem jako příjemcem služby, vznik povinnosti přiznat daň, poskytnutí služby 
s místem plnění mimo tuzemsko, registrace osob povinných k dani jako plátců daně. Problematika je 
objasněna na několika příkladech. 
 
Viva Hammer 
US taxation of foreign currency derivatives: 30 years of uncertainty 
Zdanění devizových derivátů v USA: 30 let nejistoty 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 3, p. 176-182 
Zdanění devizových kontraktů podle tržní hodnoty bylo v USA zavedeno v r. 1981, ale od té doby 
probíhají diskuse o rozsahu uplatnění tohoto pravidla. Otázkou zejména je, zda platí pouze na 
devizové forwards či zda se vztahuje i na opce, swapy a další deriváty. - Pozn. 
 
T. Riecke ... [et al.] 
US-Senat droht Banken mit neuen Bürden 
Americký Senát hrozí bankám novými povinnostmi 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 55 (19.3.2010), S. 34-35 
Foreign Account Tax Compliance Act, boj USA s daňovým únikem. Obavy zahraničních bank 
(především švýcarských) ze zvýšení nákladů spojených s rozšířením informačních povinností vůči 
americkým daňovým úřadům a souvisejícího změkčení bankovního tajemství. Plán 30procentní trestné 
daně na všechny výnosy a transakce s americkými cennými papíry. 
 
Karin Simader 
Withholding taxes and the effectiveness of fiscal supervision and tax collection 
Daně vybírané srážkou a efektivnost fiskálního dohledu a výběru daní 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 2, p. 115-119 
V článku se rozebírají některé otázky, které zazněly na semináři IFA a EU ke srážkovým daním            
v rámci kongresu IFA (Vancouver, září 2009). Účastníci semináře diskutovali o tom, zda právo ES 
umožňuje ukládat srážkové daně a jak členské země musí koncipovat své daňové režimy, aby 
neporušily právo ES. Příspěvek se zaměřuje zejména na otázku, zda může být existence srážkových 
daní, které diskriminují nerezidenty, ospravedlněna efektivností fiskálního dohledu a potřebou zajistit 
účinný výběr daní. - Pozn. 
 
Zbyněk Kalabis 
Zaměřeno na "offshore centra" 
Bankovnictví, Sv. 18, (2010) č. 2, s. 18-19 
K pojmu "offshore centrum", k výhodám a nevýhodám offshorových společností, k zákonnosti či 
nezákonnosti offshore podnikání. Doplněno přehledem oblíbených daňových rájů. 
 
Pavel Kyselák 
Zamezení dvojímu zdanění s Kyprem od 1.1.2010 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 23-26 
K nové smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Kyprem, která vstoupila v platnost 26.11.2009             
(a začala se provádět od 1. ledna 2010). Podrobněji k těm článkům smlouvy, které se týkají dividend, 
úroků, licenčních poplatků, umělců a sportovců a zisků ze zcizení majetku. -- Viz též pod názvem 
Nová smlouva s Kyprem, Daně a právo v praxi, 2010, č. 3, s. 31-34. 
 
Pavel Kyselák 
Zamezení dvojímu zdanění se Sýrií 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 36-39 
K nové Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu 
zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která se začala provádět od 1. ledna 2010. 
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Podrobněji k některým článkům smlouvy týkajícím se např. stálé provozovny, dodání zboží, zajištění 
daně, sdružených podniků, příjmů z dividend a z úroků, licenčních poplatků aj. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Evropské unii. 9., Kypr  
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 2, s. 40-44 
K problematice zdaňování společností na Kypru. Zákonný rámec, daňové subjekty, zdaňovací období, 
zdanitelný příjem a základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, sazba daně, skupinové 
zdanění, systém kalkulace daně apod. Doplněno příkladem. - Právní stav ke dni 2. prosince 2009. 
 
Václav Benda 
Změna pravidel pro stanovení místa plnění u služeb a předkládání souhrnných hlášení 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 3, s. 1-7 
K novele zákona o dani z přidané hodnoty, provedené zákonem č. 489/2009 Sb. (s účinností od 
1.1.2010), zejména pak ke změně pravidel při stanovení místa plnění u služeb, která vycházejí ze 
směrnice 2008/8/ES. Místo plnění u služeb do konce roku 2009, základní princip určení místa plnění 
od 1. ledna 2010, speciální pravidla pro určení místa plnění, souhrnná hlášení. Doplněno několika 
příklady. 
 
Ivan Brychta 
Změny v daních v roce 2010. (3.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 3, s. 17-24 
Ve třetím pokračování o daňových novinkách se autor zaměřuje na změny týkající se daně z přidané 
hodnoty (vymezení pojmů, předmět a aplikace sazeb, místo plnění u služeb, souhrnné hlášení, vracení 
daně z jiného čl. státu EU aj.). Upozorňuje rovněž na informační materiály Ministerstva financí k tzv. 
velké novele ZDPH a na navržené a dosud neschválené změny. Doplněno příklady. 
 
Ivan Brychta 
Změny v daních v roce 2010. (4.) 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 4, s. 19-22 
V této části příspěvku o změnách týkajících se oblasti správy daní a poplatků a některých dalších daní 
(např. daně z nemovitostí). 
 
Pavel Běhounek 
Změny v daňových zákonech s účinností od 1.1.2010 kromě zákona o DPH 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 4, rubrika 1, s. 1-9 
K nejdůležitějším změnám v oblasti daní z příjmů, daně z nemovitostí, daně silniční a v zákoně            
o správě daní a poplatků. -- K tématu viz autorův čl. s názvem Změny v oblasti DPH s účinností od 
1.1.2010, uveř. v čas. Praktický poradce v daňových otázkách, 2010, č. 4, rubrika 3, s. 1-14. 
 
Katarína Dobešová 
Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků přijaté v roce 2009. 2. 
Práce a mzda, Sv. 58, (2010) č. 1, s. 27-33 
Přehled změn ve zdaňování mezd po 1. lednu 2009. V této části příspěvku ke změnám, které přinesly 
zákony č. 221/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 303/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. a               
č. 362/2009 Sb. Týkají se např. upřesnění definice základu daně u zaměstnanců v souvislosti se 
zavedením slev na pojistném, prokazování nároku na odpočet úroků uživatelem bytu, zvýšení 
daňového zvýhodnění na dítě apod. 
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Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 
(výběr z obsahu)  
 
č. 4/2010  
Novela zákona o spotřebních daních. Zákon o rezervách. Cestovní náhrady zaměstnanců. Osvobození 
některých příjmů od daňové povinnosti. Ocenění nemovitostí a daň z příjmů. Dotazy z praxe k ZDP 
(výdaje na dopravu zaměstnanců do zaměstnání, uplatnění nároku na snížení daně, příspěvek na 
penzijní připojištění). Významná data v zákoně o DPH. Poskytnutí dárku a obchodního vzorku. 
Předčasné ukončení leasingové smlouvy a DPH.  
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 7-8/2010  
Změny v odpisování hmotného majetku. Platili jsme správně -  nemoc ve zdravotním pojištění. 
Cestovní náhrady společníkům veřejné obchodní společnosti. Archivace daňové evidence. Vystavená 
záloha v eurech a úhrada přijatá v Kč. Výpočet odvodu DPH za soukromé používání služebního 
automobilu.  
 
č. 9-10/2010  
Co souvisí se změnou sazeb DPH. Společnosti typu LLC (Limited Liability Company) - nezdaňování 
příjmů. K uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem. Použití ustanovení 
§ 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů. 
 
č. 11-12/2010  
Co souvisí se změnou sazeb DPH. Kdy neplatíme zálohy na daň z příjmů. Paušální výdaje na dopravu 
silničním motorovým vozidlem v daňových přiznáních k daním z příjmů za rok 2009. K dani 
z pozemků a k dani ze staveb. Z černé kroniky, aneb z (DPH - nadměrný odpočet, smlouva                   
o zprostředkování). 
 
 
Daňový TIP  
 
č. 6/2010  
Změny ve zdanění mezd v roce 2010. Obchodní majetek u fyzických osob - pohledávky. Stanovení 
doby životnosti budovy. Promlčení platebního rozkazu vůči dlužníkovi. Zalistovací poplatky a 
souhrnné hlášení. Dodávka a montáž kotelny v EU (subdodávka). Hokejista z USA a registrace 
k DPH. Paušál na auto po část roku. 
 
č. 7/2010  
Odpisy hmotného majetku ve zdaňovacím období roku 2009. Zaměstnávání osob na ŽL. Výdaje na 
demontáž a likvidaci dlouhodobého majetku. Jak zaúčtovat vratku DPH? Soukromé vozidlo na 
zahraniční pracovní cestě a platba silniční daně. Zaúčtování blokace peněz na BÚ. Základní vklad do 
s.r.o. v nepeněžní podobě. 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Ulf Sommer 
Die Suche nach dem frühesten Frühindikator 
Hledání nejvčasnějšího včasného indikátoru 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 33 (17.2.2010), S. 16-17 
ZEW, Ifo-index, Sentix. Porovnání hodnověrnosti a rychlosti německých indikátorů konjunkturálních 
změn. 
 
Jaroslav Husár 
Maastrichtské kritériá a ekonomická teória 
Ekonomické rozhľady, Sv. 38, (2009) č. 4, s. 553-564 
Příspěvek rozebírá hodnoty dvou maastrichtských kritérií (podíl dluhu na HDP; inflace), jejichž 
splnění se požaduje při vstupu země do EMU, a řeší problém jejich opodstatněnosti z pohledu 
ekonomické teorie. Prezentuje makroekonomické dynamické modely chování vztahu mezi podílem 
dluhu a HDP; na inflační kritérium se dívá z pohledu nepřesnosti jeho chápání a měření, ilustruje jej 
vztahem inflace a relativních cen a vztahem inflace a všeobecné úrovně cen. - Pozn. 
 
Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický 
Reflexie finančných kríz v teórii a v teórii finančných bublín 
Ekonomické rozhľady, Sv. 38, (2009) č. 3, s. 299-311 
Článek seznamuje se základními teoretickými přístupy k vysvětlení, empirické analýze a predikci 
finančních krizí. Teorie cenových a finančních bublin. Interpretace příčin finanční krize v USA           
v kontextu koncepce finančních bublin a jejích fází. - Pozn. -- Hledáním příčin a východisek globální 
finanční a hospodářské krize se zabývá článek na s. 339-346. 
 
Ja. Kuz'minov, M. Judkevič 
Za predelami rynka: instituty upravlenija transakcijami v složnom mire : Nobelevskaja premija 
po ekonomike 2009 goda - Oliver Uil'jamson i Elinor Ostrom 
Za hranicemi trhu: instituty řízení transakcí ve složitém světě : Nobelova cena za ekonomii za    
r. 2009 - Oliver Williamson a Elinor Ostromová 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 1, s. 82-98 
Věnováno nositelům Nobelovy ceny za ekonomii za rok 2009 - Oliveru Williamsonovi a Elinor 
Ostromové. Oba vědci významně přispěli k pochopení podstaty institucí a faktorů výběru mezi 
institucionálními alternativami. - Pozn. 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Martin Taylor 
A pseudo solution to the central failing of a currency 
Pseudořešení centrálního selhání měny 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37264 (22.3.2010), p. 9 
Finanční krize brutálně odhalila ekonomické rozdíly mezi severními a jižními zeměmi EMU. Autor 
navrhuje zavedení dvou měn v unii, "neura" a "suda", a v mírné nadsázce vysvětluje výhody takového 
uspořádání. 
 
Ping He 
A typological study on money laundering 
Typologická studie praní špinavých peněz 
Journal of money laundering control, Vol. 13, (2010) No. 1, p. 15-32 
Na základě 20 zjednodušených případů se popisují různé typy praní špinavých peněz (pašování peněz, 
praní peněz přes banky, pojišťovny, realitní a loterijní byznys aj.) a rozebírají se možnosti účinnějšího 
boje s touto trestnou činností. - Pozn. 
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All talk, no walk : Spanish banks 
Samé řeči a skutek utek : španělské banky 
The Economist, Vol. 394, (2010) No. 8673, p. 74-75 
Stručný rozbor situace ve španělském bankovním sektoru se zaměřuje především na 45 španělských 
nekótovaných spořitelen. Ty již delší dobu hovoří o potřebě restrukturalizace a ohlašují svůj záměr 
fúzovat. Mohly by tak čerpat z restrukturalizačního fondu, který byl nedávno zřízen. Spořitelny jsou 
však ovládány místními politiky a ti se jich nechtějí vzdát, a ani samotné finanční instituce se 
změnami nepospíchají. 
 
Jesús Crespo Cuaresma and Tomas Slacik 
An almost-too-late warning mechanism for currency crises 
Mechanismus výstrahy na poslední chvíli pro případ měnových krizí 
The Economics of transition, Vol. 18, (2010) No. 1, p. 123-141 
Prognostický model načasování měnové krize založený na využití časové struktury relativních 
úrokových sazeb. Autoři sestrojili indikátor včasného varování umožňující zhodnotit pravděpodobnost 
krize, která se vyskytne do týdne. Správné fungování tohoto indikátoru je empiricky podloženo 
zkoumáním dvou významných měnových krizí, jež nastaly ve východní Evropě (v ČR v roce 1997 a    
v Rusku v roce 1998). - Pozn. 
 
Alexei Karas, Koen Schoors, and Laurent Weill 
Are private banks more efficient than public banks? : evidence from Russia 
Jsou soukromé banky výkonnější než banky státní? : důkazy z Ruska 
The Economics of transition, Vol. 18, (2010) No. 1, p. 209-244 
Příspěvek analyzuje efektivitu ruského bankovního systému, zaměřuje se na otázku vlivu soukromého 
vlastnictví na obchodní výkonnost bank v Rusku. Nejprve se zabývá historií, rozvojem, privatizací a 
problémy ruského bankovního sektoru. Dále seznamuje s daty, metodologií a výsledky srovnávací 
analýzy, ze které vyplývá, že zahraniční banky působící na ruském bankovním trhu jsou efektivnější 
než domácí soukromé banky a že domácí soukromé banky nejsou více efektivní než státní banky. 
Výrazný podíl státu v ruském bankovnictví tedy není nevyhnutelně příčinou jeho relativní 
neefektivnosti a větší finanční nestability. - Pozn. 
 
Frank M. Drost, Reiner Reichel 
Bund nimmt Grauen Kapitalmarkt ins Visier 
Německý stát si na mušku bere šedý kapitálový trh 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 44 (4.3.2010), S. 12-13 
Vyšší ochranu spotřebitelů plánuje Spolkové ministerstvo financí, neboť podle studie Spolkového 
kriminálního úřadu přijdou investoři ročně o 20 - 30 miliard eur. Na dosud neregulovanou oblast 
investic (uzavřené fondy, krátké prodeje, tiché účasti) se budou vztahovat  přísnější zákony - např. pro 
uzavřené fondy budou platit požadavky podle zákona o cenných papírech (poradenství a protokol       
o něm, zveřejňování provizí - tedy dle praxe v bankách), v případě porušení předpisů bude moci 
Spolkový úřad dozoru ukládat sankce. Mimo šedý kapitálový trh je v plánu také regulace otevřených 
nemovitostních fondů. 
 
Carmen López Andión, José Manuel Maside Sanfiz, Celia López Penabad 
Co-integration between mortgage markets in the monetary union : 1995-2008 
Kointegrace hypotečních trhů v měnové unii : 1995-2008 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 1, p. 40-57 
Studie prostřednictvím kointegrační analýzy úrokových sazeb hypoték zkoumá míru integrace 
hypotečních trhů v zemích Evropské měnové unie v letech 1995-2008. Autoři se pokoušejí 
identifikovat nejvíce integrované trhy, vývoj integrace tohoto segmentu finančního trhu a vztahy mezi 
jednotlivými hypotečními trhy navzájem. - Pozn. 
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Mark Böschen ... [et al.] 
Es reicht! 
Už dost! 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 9, S. 92-101 
V Německu roste nevole vůči bankám, kterým k záchraně napomohly peníze státu. Banky se odklonily 
od své původní úlohy, tj. sloužit ekonomice, umožňovat obchod a podporovat skutečné investice a 
vsadily na spekulace a finanční hazard. Místo poskytování úvěrů se obohacují, obcházejí zákony a 
brání reformám. V pěti okruzích jsou podrobně vysvětleny návrhy a možnosti, jak zmírnit rizika 
činnosti bank a bankéřů, které ničí hodnoty, oslabují ekonomiku a okrádají jedince. 
 
Nikki Tait 
EU struggles for deal on hedge fund regulation 
EU usiluje o dohodu o regulaci zajištěných fondů 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37260 (17.3.2010), p. 4 
Otázka regulace "alternativních investičních fondů" se v Evropské unii projednává již rok. Některé 
sporné otázky se podařilo vyřešit, nyní však jednání uvízla na otázce práva zahraničních firem působit 
v rámci unie. Ve vloženém rámečku jsou stručně vyjmenovány hlavní body, které by obsahovala nová 
směrnice. 
 
Robert Landgraf, Jens Münchrath, Oliver Stock 
Euro-Staaten greifen Ratingagenturen an 
Země eurozóny útočí na ratingové agentury 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 43 (3.3.2010), S. 1 
Země eurozóny se snaží prolomit dominantní postavení mezinárodních ratingových agentur, které 
zcela selhaly v případě Lehman a některé dokonce stále ještě dávají Řecku hodnocení "A" (což 
ovlivňuje akceptaci státních půjček Řecka Evropskou centrální bankou). K návrhu vlastního bonitního 
hodnocení, které by jednotlivým státům EU dávala Evropská centrální banka. 
 
Evžen Kočenda, Tigran Poghosyan 
Exchange rate risk in Central European countries 
Riziko směnných kurzů ve středoevropských státech 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 1, p. 22-39 
Autoři modelovým způsobem zkoumají úlohu specifických makroekonomických činitelů několika 
států střední Evropy (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko) jako systémových determinant jejich 
měnového rizika. Zjištění ukazují, že nominální činitelé (inflace, měnový faktor) mají významný vliv 
na riziko směnných kurzů, zatímco reální činitelé mají podstatně menší význam. Riziko směnných 
kurzů může být vykládáno jako úroveň měnové stability, jež je důležitým předpokladem v přípravě na 
zavedení eura. 
 
Malte Fischer ... [et al.] 
Falsches Spiel 
Falešná hra 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 7, S. 16-22 
K plánům EU na záchranu Řecka, souvislosti a dopady této záchrany na euro; obavy z přeměny 
měnové unie ve společenství transferů a dluhů. K historii vzniku a k důsledkům spekulační vlny na 
státní půjčky Řecka a akciové trhy, carry trade. Shrnutí důvodů špatné hospodářské situace Řecka 
(studie Commerzbank zaměřená na rezistenci problémových zemí eurozóny vůči krizi). Zdůraznění 
podstatně vážnější hrozby v podobě Španělska. Ohrožení celoevropského bankovního systému, 
bankovní krize 2.0. K možnostem záchrany Řecka (např. půjčky na úrovni eurozóny), common bond; 
návrh na vytvoření Evropského měnového fondu, představy o jeho fungování. -- Proč Řecku 
nepřinesou úsporná opatření vyřešení problémů předlužení se vysvětluje v příspěvku na s. 36. 
 
 
 
 

16 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

Jeremy Grant and Michael Mackenzie 
Ghost in the machine 
Duch ve stroji 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37237 (18.2.2010), p. 7 
Mnoho burzovních obchodů nyní řídí výhradně počítače bez lidského zásahu. Tento vývoj vyvolává 
obavy z chyby v algoritmu. V článku se rozebírá otázka kontroly, odpovědnosti a regulace 
vysokofrekvenčních obchodních systémů. 
 
Eva Muchová, Jana Chrenková 
Inflácia a cenová stabilita z pohľadu globálnych vývojových trendov 
Ekonomické rozhľady, Sv. 38, (2009) č. 4, s. 467-480 
Příspěvek se zabývá problematikou inflace, cenové stability a kritérii jejího hodnocení v podmínkách 
integračních seskupení. Nejprve autoři shrnují teoretické aspekty konvergence míry inflace s důrazem 
na Barrovův-Gordonův model, dále přinášejí kritickou analýzu hodnocení cenové stability v eurozóně. 
Poukazují na specifika nových členských zemí, které dohánějí ekonomickou úroveň nejvyspělejších 
států, v oblasti maastrichtských kritérií cenové stability a inflace. Vnímaná versus oficiální inflace. - 
Pozn. 
 
It wasn't us 
My jsme to nebyli 
The Economist, Vol. 394, (2010) No. 8674, p. 72 
Názory bývalého předsedy Fed Alana Greenspana na příčiny vzniku globální krize a možnosti 
centrálních bank zabránit jí se liší od současných komentátorů. Naopak stávající předseda Fed Ben 
Bernanke hodnotí možnosti měnové politiky podobně jako Greenspan. Jejich názory lze shrnout do tří 
obecných bodů: měnová politika počátkem nového tisíciletí nebyla příliš volná; neexistují důkazy, že 
nízké krátkodobé sazby vyháněly ceny domů vzhůru; z globálního charakteru konjunktury cen domů 
vyplývá, že ji nezavinila měnová politika. 
 
Takaaki Chattori; perevod Je.Ju. Jelizarovoj 
Japonija na puti k jedinoj vostočnoaziatskoj valjute 
Japonsko na cestě k jednotné východoasijské měně 
EKO, Sv. 2009, No. 12, s. 153-164 
Postavení jenu v mezinárodním měnovém systému, budoucnost východní Asie, konec japonského 
hospodářského modelu, společná měna východoasijských zemí jako záruka budoucího úspěchu 
Japonska. 
 
Christian Schnell 
Je flüssiger die Währung, desto besser 
Čím je měna likvidnější, tím lépe 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 52 (16.3.2010), S. 42-43 
Měny emerging markets. Ke studii HSBC Trinkaus, která ukazuje, proč je pro investici rozhodující 
likvidita měny. Souběžnost ne/likvidní měny a ne/likvidního akciového trhu. Žebříček úrovně likvidity 
lokálních měn nově rostoucích trhů (měna ČR má přiřazenu vysokou likviditu). 
 
Martin Frolík 
K chystané novele prospektové směrnice 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 2, s. 50-52 
K chystané novelizaci směrnice č. 2003/71/ES, o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné 
nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a ke změně směrnice č. 2001/34/ES, vypracované 
z hlediska snížení nákladů vznikajících v souvislosti s plněním prospektové povinnosti při zachování 
stávajícího stupně ochrany investorů. Autor seznamuje s přehledem nejdůležitějších změn v návrhu 
novely, které se týkají např. výjimek z povinnosti uveřejnit prospekt a formy shrnutí prospektu. 
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Vladimír Tomšík 
Když Sirény krize lákavě zpívají : ani větší prostor pro pohyb úrokových sazeb nestojí za to, 
abychom si pohrávali s inflací 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 47 (9.3.2010), s. 11 
Ke snížení úrokových sazeb centrálními bankami v mnoha vyspělých zemích v loňském roce a            
k volání po větším manévrovacím prostoru pro měnovou politiku. Autor polemizuje s myšlenkou 
hlavního ekonoma MMF prof. Blancharda, zda by nebylo vhodnější mít o něco vyšší míru inflace než 
dvě procenta. Po důkladném rozboru dochází k závěru, že tradiční nástroj měnové politiky - úrokové 
sazby - je možné při vyšší očekávané inflaci učinit mocnějším a snad i účinnějším. Přesto se domnívá, 
že zvýšení inflace a inflačních očekávání není správným řešením. -- K tématu také článek                  
E. Zamrazilové Makroekonomická stabilita je základ (úvaha nad závěry studie O. Blancharda 
Rethinking monetary policy) v časopise Euro č. 11/2010 z 15.3.2010, s. 18. 
 
Willem Buiter 
Lack of fiscal credibility hurts sterling 
Nedostatek fiskální důvěryhodnosti poškozuje libru 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37247 (2.3.2010), p. 11 
V analýze příčin oslabování kurzu britské libry vůči euru se konstatuje, že z fiskálního hlediska je na 
tom Británie stejně špatně jako Řecko. Víc než finanční krize a globální hospodářský pokles to 
způsobila vládní politika, která byla v době konjunktury vytrvale procyklická. 
 
Adam Geršl, Jan Frait 
Metodologie testů je správná : bankovnictví 
Euro, Sv. 2010, č. 10, s. 80 
Odpověď expertů ČNB na polemiku o metodologii zátěžových testů bankovního odvětví a jejich 
závěrů provedených Českou národní bankou. Zmiňuje problematiku udržení kapitálové přiměřenosti 
bank působících v Česku, podřízeného dluhu a výpočtů rizika selhání a mezibankovní nákazy. -- 
Reakce na článek Optimistická ČNB od P. Pelantové z časopisu Euro č. 9/2010, s. 10. 
 
S.P. Koltovič 
Metodologija bor'by s otmyvanijem deneg 
Metodologie boje s praním peněz 
EKO, Sv. 2009, No. 12, s. 97-109 
Procesy a postupy praní špinavých peněz, negativní důsledky této trestné činnosti, globálnost 
problému, organizace a činnost FATF, bankovní opatření. - Pozn. 
 
Paul Krugman 
Naučte se říkat NE mocným bankéřům : proč Kanaďané vyšli z krize lépe, než Amerika a 
Evropa 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 49 (11.3.2010), s. 11 
Příspěvek nositele Nobelovy ceny za ekonomii stručně shrnuje důvody, proč Kanada vyšla z finanční 
krize lépe, než ostatní státy - např. Irsko a USA. Dochází k závěru, že je třeba se zaměřit nejen na 
regulaci, ale především na samotné regulátory, a každopádně omezit transakce s vypůjčenými penězi    
i využívání sekuritizace (což právě Kanada učinila). 
 
Lubomír Grúň 
Některé charakteristické rysy islámského hospodářství, bankovnictví a platebního styku 
Právo, Sv. 3, (2010) č. 1, s. 55-61 
Nástin fungování islámského hospodářství, bankovnictví a platebního styku. Podrobněji např.             
o problematice vlastnictví, o náboženské dani - zakátu, o klíčových institutech bankovnictví (např. 
ijara, murabaha, wakala) a o hawale - převodu finančních prostředků. - Pozn. 
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K. Judajeva 
O valjutnoj politike 
O kurzové politice 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2010, No. 1, s. 21-28 
Důvěra v domácí měnu je v Rusku velmi nízká z důvodu relativně vysoké inflace. V důsledku toho si 
Ruská banka nemůže v době krize dovolit uvolnění měnové politiky a musí bojovat s očekáváním 
devalvace. Proto musí Rusko v pokrizovém období dosáhnout delšího trvání nízké inflace, k čemuž by 
mohlo dopomoci inflační cílování. - Pozn. -- Problematikou kurzové politiky v Rusku se zabývají        
i další články v tomto čísle časopisu na s. 29-81. 
 
Sonia Shinde 
OECD wirft Deutschland Mängel im Kampf gegen Geldwäsche vor 
OECD Německu vytýká nedostatečný boj s praním špinavých peněz 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 38 (24.2.2010), S. 44 
Zpráva FATF (Financial Action Task Force) informuje o nedostatcích při potírání praní špinavých 
peněz v Německu, kritika se zaměřuje především na neuspokojivou úroveň kontrol pojistných 
makléřů, klenotníků a kasin - protože tam se jedná o "ideální vstupní bránu pro praní špinavých 
peněz". Německo jen těsně uniklo zápisu na černou listinu zemí, které podle FATF představují riziko 
pro mezinárodní finanční systém, protože nedostatečně efektivně postupuje proti praní špinavých 
peněz a financování terorizmu. Roční objem peněz dotčených kriminalitou se v Německu odhaduje     
v rozmezí 40 - 60 mld. eur, podle expertů však Německo vnímá praní špinavých peněz jako problém 
jiných zemí. 
 
Štefan Hrčka 
Právny rámec na zavedenie eura - postrehy po roku 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 2, s. 15-17 
K zákonu č. 659/2007 Z.z., o zavedení měny euro ve Slovenské republice (tzv. generální zákon           
o euru). Proces přípravy zákona, právní úpravy jiných zemí eurozóny, zohlednění judikatury ESD 
související s eurem při tvorbě generálního zákona, začlenění prvků nařízení ES/EU o euru do 
slovenského právního řádu. - Pozn. 
 
Céline Choulet and Laurent Quignon 
Prudential regulation: the aims and consequences of reform 
Obezřetný dohled: cíle a důsledky reformy 
Conjoncture, Vol. 2010, No. 1, p. 3-24 
Analýza změn v regulaci a dohledu nad finančními institucemi se zaměřením na mikroprudenční 
pohled (regulace a dohled nad jednotlivými subjekty finančního trhu). Jednání skupiny G20 a návrhy 
Basilejského výboru pro bankovní dohled k regulaci bankovního kapitálu a likvidity (v kontextu 
hledání opatření proti nestabilitě finančních trhů). Modelové zkoumání dopadu zpřísnění požadavků 
na kapitál bank k pokrytí rizik; analytický přehled studií o vlivu míry regulačních opatření na 
financování hospodářství. - Pozn. 
 
Olaf Storbeck 
Sind staatliche Banken besser als ihr Ruf? 
Jsou státní banky lepší než jejich pověst? 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 29 (11.2.2010), S. 22-23 
Donedávna panoval názor, že soukromé peněžní instituce jsou klíčem k hospodářskému růstu - 
výsledky studií prokazují (i) naprostý opak, což vysvětlují např. selháním mechanismu corporate 
governance v soukromých bankách. K oponujícímu faktu krizí těžce postižených státních (zemských) 
bank v Německu. 
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George Soros 
The euro will face bigger tests than Greece 
Euro bude podrobeno větším zkouškám než Řecko 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37240 (22.2.2010), p. 9 
Autor se zamýšlí nad možnostmi pomoci Řecku. V jeho případě by mohla stačit nouzová řešení, ale 
zbývají ještě další země, které také potřebují pomoc a představují velkou část eurozóny. Budoucnost 
eura zůstává zpochybněna. Bylo by třeba zavést důslednější sledování a institucionální uspořádání pro 
podmíněnou pomoc, žádoucí je i dobře organizovaný trh euroobligací. 
 
The hand of Dodd : financial reform in America 
Ruka Doddova : finanční reforma v Americe 
The Economist, Vol. 394, (2010) No. 8674, p. 66-67 
Demokratický senátor Chris Dodd vytrvale usiluje o změny v regulaci amerických finančních trhů.     
V článku se rozebírá nová verze jeho návrhu zákona, podle které by vznikl nový úřad pro dohled nad 
finanční stabilitou a také úřad pro finanční ochranu spotřebitelů. V některých bodech Dodd oproti 
původnímu návrhu ustoupil, ale podpora republikánů pro zákon stále není jistá. -- K problematice viz   
i článek na s. 15-16 nazvaný In praise of Doddery: reregulating finance. 
 
The inflation solution 
Inflace jako řešení 
The Economist, Vol. 394, (2010) No. 8673, p. 76 
Inflace by mohla pomoci v řešení problémů bohatých zemí. Očekávání některých ekonomů však 
mohou být nadsazená. - Zkrácený překlad článku viz Informace Odborné knihovny MF č. 4/2010. 
 
Barbara Bublíková 
Tradiční život na sekeru : bankovnictví USA 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 8, s. 40-41 
K oblibě kreditních karet v USA, dále k problémům, které jejich hojné používání způsobuje - a také     
k novému opatření americké vlády ohledně vydávání karet, které v únoru vstoupilo v platnost. 
Doplněno stručnou historií kreditní karty, Diners Club. 
 
Radim Kříž 
Úvaha na téma opuštění listinných a zaknihovaných akcií 
Právní fórum, Sv. 7, (2010) č. 1, s. 16-22 
K právní povaze cenných papírů (dle občanského zákoníku) a k otázce možnosti opuštění akcií 
(listinné akcie, zaknihované akcie). 
 
Peter Andresič 
Výkon a zmeny menovej politiky po prijatí eura 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 2, s. 6-9 
K některým změnám souvisejícím se zajištěním a výkonem měnové politiky po přijetí eura a po 
vstupu Národní banky Slovenska do eurozóny. Porovnání výkonu měnové politiky do konce roku 
2008 a od ledna 2009. - Pozn. 
 
Wolfgang Schäuble 
Why Europe's monetary union faces its biggest crisis 
Proč Evropská měnová unie čelí své největší krizi 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37256 (12.3.2010), p. 9 
Německý ministr financí se ve svém příspěvku zaměřuje na otázku, co udělat, aby měnová unie byla 
odolnější vůči krizím. Všichni členové eurozóny se musí co nejrychleji vrátit k dodržování Paktu 
stability a růstu a nutná je také důslednější koordinace mezi členskými zeměmi. 
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Martin Mandel, Vladimír Zelenka 
Ztráta centrální banky - účetní a ekonomický pohled na příkladě České národní banky 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 6, s. 723-739 
Rozbor příčin a dopadů ztráty centrální banky. Účetní výkaznictví centrální banky (IFRS, IPSAS, 
pravidla ECB). Měnová (kursová) politika ČNB v období 1993-2008 a problém vzniku dlouhé 
devizové pozice ČNB. Měnové, důchodové a poptávkové dopady ztráty ČNB. Protiinflační politika a 
ztráta ČNB. Možnosti řešení ztráty ČNB. - Pozn. 
 
Christoph Kaserer 
Zweistufige Bankenaufsicht für systemrelevante Institute 
Dvoustupňový dozor pro systémově relevantní instituce 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 6, S. 17 
Při snahách o nové nasměrování bankovního dozoru se často zapomíná, že pouhá adaptace předpisů 
definovaných směrnicí Basilej II povede jenom k dalšímu utažení regulačního šroubu v bankovním 
sektoru - s negativními účinky na soutěž a nákladovou strukturu na tomto trhu. K doporučení 
dvoustupňového dozoru, v němž by první úrovni podléhaly všechny banky (např. podle současných 
předpisů Basilej II), zatímco na bankovní instituce s významnou pozicí/vlivem na finančním trhu by se 
vztahoval dozor podstatně intenzivnější a mezinárodně koordinovaný - cíleným zaměřením na 
systémová rizika by vznikl prostor pro deregulaci. Rekapitulace pozitiv dvoustupňového bankovního 
dozoru. - Přetištěno z Börsen-Zeitung, Frankfurt n. M., 3. února 2010. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Florian Willershausen 
"Geld für Gerümpel": Abwracken auf Russisch 
"Peníze za haraburdí": šrotovné po rusku 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 53 (17.3.2010), S. 26-27 
K rozsahu podpory a investic do automobilového průmyslu plánovaných ruskou vládou do roku 2020; 
podpora odbytu výhodnými úvěry a šrotovným (cca 1240 eur). 
 
Martin Jesný, Jozef Prosnan 
Ako sa v kríze zrodil rekord : neľahký rok po šrotovnom 
Trend, Sv. 2010, č. 5, s. 26-29 
Dopad šrotovného na slovenský automobilový trh. 
 
Alexandre Vincent 
CEECs: convergence tested by the crisis 
Státy střední a východní Evropy: sbližování testované krizí 
Conjoncture, Vol. 2010, No. 1, p. 25-37 
Přehledná analýza konvergenčního procesu zemí střední a východní Evropy v uplynulých dvaceti 
letech. Přibližování úrovní ekonomického rozvoje vyspělým zemím, tendence v oblasti růstu HDP, 
zahraničních investic, zvyšování platů, nezaměstnanosti a migrace. Přínosy ze začlenění do EU, 
stimuly pro sbližování a "dohánění". Dopad globální krize z podzimu 2008, skryté slabiny zhoršené 
krizí, porovnání odlišností v zasažení ekonomik jednotlivých SVE států. Hospodářský pokles a 
vyhlídky oživení. Doplněno obsáhlými grafy se statistickými údaji jednotlivých zemí. - Pozn. 
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Marc Schiffbauer and Ling Shen 
Democracy vs. dictatorship : comparing the evolution of economic growth under two political 
regimes 
Demokracie versus diktatura : porovnání vývoje hospodářského růstu ve dvou politických 
režimech 
The Economics of transition, Vol. 18, (2010) No. 1, p. 59-90 
Teoretické a empirické srovnání výkonnosti ekonomiky v zemích s demokratickým a autokratickým 
zřízením. Prostřednictvím dynamického OLG modelu dlouhodobé hospodářské výkonnosti dvou 
ekonomik, které se odlišují pouze politickým režimem, autoři dokazují, že chudá, ale velká a stabilní 
diktatura vykazuje vyšší průměrnou míru růstu než srovnatelná (stejně chudá) demokracie. 
Porovnáním zjišťují, že hospodářská výkonnost v rozhodující míře závisí na stupni vývoje dané země, 
počtu obyvatel a na stupni etnické diverzity. - Pozn. 
 
Michal Fendek 
Efektívna regulácia sieťových odvetví - impulz rozvoja ekonomiky 
Ekonomické rozhľady, Sv. 38, (2009) č. 3, s. 370-381 
Vliv síťových odvětví, efekty chování jejich subjektů a regulace cen produktů na rozvoj ekonomiky    
z pohledu ekonomické teorie. Působení přirozených monopolů na trhu síťových odvětví, možnosti 
státu při regulaci cenové politiky monopolu, modely regulace monopolu. Cenová regulace na základě 
návratnosti investic, jejich účinek na síťová odvětví na Slovensku. Úřad pro regulaci síťových odvětví 
v SR. - Pozn. 
 
Fingered by fate : East European economies 
Určeny osudem : východoevropské ekonomiky 
The Economist, Vol. 394, (2010) No. 8674, p. 29-30 
Zatímco v současnosti je největším problémem EU Řecko, před rokem to byly bývalé komunistické 
země - Maďarsko, Lotyšsko, Ukrajina a jiné. Obavy však byly zčásti přehnané. Východní Evropa není 
jednotným regionem, úroveň jednotlivých zemí se výrazně liší. Postiženým zemím se podařilo 
přijmout tvrdá opatření, pomohly i zásahy zvenčí. Žádná zahraniční banka z regionu neodešla,            
v zemích, které jsou členy EU, potřebovala pomoc státu jen jedna banka. -- Viz i článek na s. 15 pod 
názvem What went right: Eastern Europe's economies. 
 
Sven Prange 
Gericht beschneidet Macht des Kartellamts 
Soud omezuje moc kartelového úřadu 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 37 (23.2.2010), S. 2-3 
Rozhodnutím Vrchního zemského soudu v Düsseldorfu byla zpochybněna praxe nadměrných pokut 
ukládaných německým kartelovým úřadem za cenové dohody; všechna rozhodnutí o pokutách             
v uplynulých třech letech (pokud nenabyla právní moci) mohou být napadnuta 
(Tchibo/Melitta/Dallmayr, Westfalen AG/Propad Rheinas, pojistné koncerny atd.). Přepracování 
kartelového "pokutového řádu" v roce 2006, možnost uvalení sankce až do výše 10 procent 
celosvětového obratu (s odkazem k požadavku Evropské komise z roku 2006 na zpřísnění sankčního 
řádu). Přehodnocení praxe vysokých pokut ve Francii, příprava nové směrnice. -- K tématu podrobněji 
viz příspěvek na s. 8-9 a také příspěvek ve WirtschaftsWoche, 2010, č. 9, s. 14. 
 
Samuel Brittan 
Headroom for economic recovery 
Prostor pro hospodářské oživení 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37262 (19.3.2010), p. 9 
Alternativou k inflačnímu cílování by podle autora měl být nominální hrubý domácí produkt, aby se 
vytvořil prostor pro hospodářské oživení. V příspěvku se vysvětlují přednosti cílování nominálního 
HDP a také jaké provozní otázky by bylo třeba v souvislosti s novým režimem řešit. 
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Carsten Herz, Mark C. Schneider 
Hersteller fordern Starthilfe für E-Autos 
Výrobci požadují startovací pomoc na elektroautomobily 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 44 (4.3.2010), S. 28-29 
K problematice státní podpory vývoje a výrobců elektroauta v Číně, USA, Německu. 
 
Tomáš Holub 
Konec "léčivých" balíčků : prognóza ČNB 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 6, s. 58-59 
Současné oživení v eurozóně, za kterým stojí protikrizová opatření; dočasný efekt těchto opatření a 
dopad na českou ekonomiku; výhled českého hospodářství na roky 2010-2011; vývoj mezd a inflace. 
V grafech zobrazena nová prognóza ČNB (inflace a cíl ČNB, úrokové sazby). 
 
L. Grigor'jev, V. Krjukov 
Mirovaja energetika na perekrestke dorog: kakoj put' vybrat' Rossii? 
Světová energetika na křižovatce: jakou cestu má zvolit Rusko? 
Voprosy ekonomiki, Sv. 2009, No. 12, s. 22-37 
Energetika v globálním kontextu, dopad krize; význam ruského palivového a energetického komplexu 
pro světovou ekonomiku; vyčerpání možností starého modelu rozvoje ropného a plynárenského 
sektoru, nutnost přizpůsobit se novým tendencím a novému hospodářskému prostředí. - Pozn. 
 
Brooke Unger 
Older and wiser : a special report on Germany 
Starší a moudřejší : zvláštní zpráva o Německu 
The Economist, Vol. 394, (2010) No. 8673, centr. sect. (18 p.) 
Hospodářskopolitický přehled o Německu se zaměřuje na to, jak se země vyrovnala s recesí, na rozvoj 
průmyslu, vzdělávací systém, nedostatečné pracovní využití imigrantů a žen, zmenšování rozdílů mezi 
západní a východní částí země aj. -- Viz i článek na s. 13 pod názvem Europe's engine. 
 
Ivana Kraftová, Jiří Kraft 
Povzbudivý růst ekonomiky regionů: cílená regulace versus tržní autoregulace? 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 6, s. 769-791 
Příspěvek do diskuse k otázce vztahu regulační funkce trhu a regulační funkce vlád (na úrovni EU, 
státu či kraje) při dosahování ekonomického rozvoje regionů. Vývoj výstupů a kapitálových zdrojů ČR 
a jejích regionů v období 2002-2006. Posouzení povzbudivého růstu ČR (jako celku) i jejích regionů   
v letech 2003-2006. - Pozn. 
 
Dušan Holub 
Projekty verejno-súkromného partnerstva : riziká a možnosti 
Ekonomické rozhľady, Sv. 38, (2009) č. 4, s. 565-579 
Autor přináší základní charakteristiku partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), analyzuje 
podstatu a fáze PPP projektů a detailně se zaměřuje na početná rizika, která mohou zapříčinit neúspěch 
projektu. Zdůrazňuje nutnost správného rozdělení rizik mezi oba smluvní partnery PPP a efektivní 
řízení rizik. Dále rozebírá PPP projekty v dopravní infrastruktuře a možná rizika dálničních PPP 
projektů. V závěru analyzuje financování PPP projektů v době finanční krize. 
 
Strategie udržitelného rozvoje ČR 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 7 
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030 schválený vládou ČR v lednu 2010; krátce    
k náplni pěti prioritních os strategické vize. 
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Pavel Štorkán, [rozhovor vedl] Jiří Chum 
Transparentní nákup energií přinese úspory : energetika 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 3, s. 12-14 
Českomoravská komoditní burza Kladno, přiblížení trhu s elektřinou pro koncové spotřebitele;             
k možnostem využití trhu veřejnou správou (státní úřady, obce, města). Institut centrálního zadavatele, 
obchodování na elektronickém parketu (elektronické poptávkové aukce), výhodnost zadávání veřejné 
zakázky prostřednictvím burzy. -- K tématu viz také příspěvek na s. 15. 
 
Východiska z krize : 38 společných opatření vlády, odborů a zaměstnavatelů 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 6 
Seznam návrhů opatření tripartity ČR ke zmírnění negativních důsledků krize, stabilizaci ekonomicko-
sociálního prostředí a k opětovnému nastartování hospodářského růstu. 
 
Radek Jurčík 
Změny právní úpravy veřejných zakázek v České republice : nové trendy v této oblasti - zákon 
č. 417/2009 Sb., nové finanční limity od 1.1.2010 do 31.12.2011 a principy zeleného zadávání 
Právní fórum, Sv. 7, (2010) č. 2, s. 69-73 
V úvodu shrnutí změn a nových trendů, dále ke změnám v zákoně o veřejných zakázkách a                 
v koncesním zákoně, k novým finančním limitům a k pravidlům zeleného zadávání veřejných 
zakázek. Tab.: Vývoj limitů pro veřejné zakázky regulované směrnicemi ES (2004-2011). - Pozn. 
 

Informatika. Počítače 
 
Kenneth Cukier 
Data, data everywhere : a special report on managing information 
Data, kam se podíváš : zvláštní zpráva o řízení informací 
The Economist, Vol. 394, (2010) No. 8671, centr. sect. (16 p.) 
Výhody a nevýhody obrovského přílivu informací; jak informace transformují tradiční podnikání; jak 
internetové společnosti těží z dat na webu; otevřená společnost; nové způsoby vizualizace dat; otázka 
regulace aj. -- K problematice viz i článek na s. 11 pod názvem The data deluge. 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Petr Pavlík 
Ekonomické vztahy Španělska a České republiky 
Mezinárodní politika, Sv. 34, (2010) č. 2, s. 11-13 
Aktuální hospodářská situace Španělska, priority španělského předsednictví EU, česko-španělské 
obchodní a investiční vztahy. 
 
A.O. Blinov, A.V. Sidorova 
Vnešneekonomičeskoje sotrudničestvo Rossii i Ukrainy na sovremennom etape 
Zahraničně ekonomická spolupráce Ruska a Ukrajiny v současnosti 
EKO, Sv. 2009, No. 12, s. 122-131 
Stručný rozbor dynamiky zahraničního obchodu mezi Ruskem a Ukrajinou, objemů investic a 
perspektiv zahraničně ekonomické spolupráce. - Pozn. 
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Podnik a podnikání 
 
Richard Milne 
A meeting of minds 
Naprostá shoda názorů 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37246 (1.3.2010), p. 7 
K nejvýznamnější změně, ke které dochází v posledních deseti letech v evropském kapitalismu - 
nahrazení domácích vlastníků firem cizinci - a jejím důsledkům. Změny v řízení firem, větší tlak 
investorů na otázky jako jsou platy a složení správních rad. Aktivističtí akcionáři, restrukturalizace 
podniků. 
 
Chris Löwer 
Derzeit ist Cash das Unternehmensziel Nummer eins 
Pro podniky nyní hotovost představuje cíl číslo jedna 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 43 (3.3.2010), S. 28-29 
WCM, využití Working Capital Management při optimalizaci platebního toku v podniku, účel WCM, 
výhody WCM pro podnikovou likviditu a kapitálovou rentabilitu. 
 
Konstantin Lozev 
Survey of implementation of the EC Merger Directive : a summary with comments 
Přehled o plnění směrnice ES o fúzích : shrnutí a komentář 
European taxation, Vol. 50, (2010) No. 2-3, p. 84-95 
22. ledna 2009 Evropská komise zveřejnila přehled o plnění směrnice ES o fúzích. Přehled, sestavený 
společností Ernst & Young, poskytuje ucelený pohled na plnění směrnice ve všech členských zemích a 
také na některé související daňové otázky. - Pozn. 
 
Josef Holejšovský 
Vztah práva akcionáře na dividendu k rozhodování o použití zisku akciové společnosti 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 3, s. 86-95 
K zájmům akcionáře a zájmům společnosti týkajícím se rozdělení zisku formou dividend. Právo 
akcionáře na dividendu dle platné české právní úpravy, platnost usnesení valné hromady rozhodující    
o rozdělení zisku na dividendy a tantiémy z pohledu českého soudu, poznámky k rozhodnutí českého 
odvolacího soudu. Zahraniční právní úpravy práv akcionáře na dividendu (včetně otázek zneužití 
většiny). - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Michal Vaněk, Jana Magnusková 
Komu prospěje reforma důchodového systému? : penze 
Euro, Sv. 2010, č. 9, s. 64-66 
Příspěvek se zabývá stavem současného důchodového systému v ČR, shrnuje opatření bývalé vlády    
k zahájení jeho reformy a analyzuje podmínky, které mají současné domácnosti ke zvýšení spoření na 
penzi. Polemizuje s reformními opatřeními ke snížení významu prvního pilíře při vyplácení penzí a 
posílení významu dobrovolného spoření. 
 
Christoph Sandt 
Kopfprämie belastet Privatkassen 
Zdravotní paušály na jednotlivce zatíží soukromé nemocenské pokladny 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 31 (15.2.2010), S. 38-39 
V rámci plánované změny v systému zákonného zdravotního pojištění (ZZP) v Německu se 
předpokládá zavedení jednotného paušálu (zřejmě v rozmezí 100-200 eur) pro zaměstnance a 
zmrazení podílu zaměstnavatele na úrovni 7 procent. Dosavadní podmínky ZZP; dopady změn ZZP na 
soukromé nemocenské pojištění. - K tématu také příspěvek viz WW, 2010, č. 6, s. 24. 
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Peter Thelen 
Ohrfeige für die privaten Kassen 
Políček pro soukromé nemocenské pokladny 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 33 (17.2.2010), S. 10-11 
Nedobré vysvědčení soukromým zdravotním pokladnám v Německu dávají výsledky studie zadané 
spolkovou vládou. Soukromé nemocenské pojišťovny nechrání své klienty před zvyšováním příspěvků 
na pojištění o nic víc než zákonné zdravotní pojišťovny, protože vykazují absenci v řízení nákladů a 
nižší konkurenceschopnost. 
 
Mejra Festić, Jože Mencinger 
The perspective of pension system reforms in the New Member States 
Vyhlídky reforem penzijních systémů v nových členských státech EU 
Prague economic papers, Vol. 18, (2009) No. 4, p. 291-308 
Autoři v příspěvku rozebírají stav penzijních systémů v nových členských státech EU a jejich možnou 
privatizaci. Nejprve analyzují podíly penzijních výdajů na HDP, zatížení veřejných financí těmito 
výdaji a dopady jednotlivých proměnných na hospodářství a provádějí srovnání se situací ve státech 
EU-15. V další části přehledně seznamují s modely důchodové reformy uplatněnými v jednotlivých 
zemích; s vyhlídkami penzijních systémů a s možnými negativními dopady i riziky jejich privatizace. 
Na závěr diskutují vhodnost a výhodnost privatizace penzijního financování. - Pozn. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Iva Honová 
Půda z pohledu dějin ekonomických teorií 
Politická ekonomie, Sv. 57, (2009) č. 6, s. 827-841 
Cílem příspěvku je dokumentovat vývoj ekonomického myšlení ve vztahu k půdě. Autorka se 
zaměřuje na vybrané ekonomické směry a osobnosti, které se problematice půdy, jejího vlastnictví a 
pozemkové renty věnovaly nejvíce. 
 
Antoine Bouveret, Nicolas Costes, Cécile Simon 
Trends in the French housing market 
Trendy na trhu s bydlením ve Francii 
Trésor-economics, Vol. 5, (2010) No. 71, p. 1-8 
Studie tendencí vývoje francouzského trhu s bydlením v prvním desetiletí 21. století. Analýza nabídky 
a poptávky, cenového vývoje; propad trhu na konci roku 2007; hospodářská opatření ke stimulaci 
poptávky a nabídky v letech 2009-2010. Dopad změn na trhu s bydlením na sektor bytové výstavby a 
na zaměstnanost; specifické znaky francouzského bytového trhu a jeho výrazně nižší pokles ve 
srovnání s USA a Španělskem; krátkodobý výhled. - Pozn. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Cornelia Schmergal, Bert Losse 
Abstand halten 
Udržet odstup mezi podporou a mzdou 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 6, S. 16-21 
Hartz IV, k plánovaným úpravám podpory v nezaměstnanosti II v Německu (možnosti přivýdělku pro 
nezaměstnané, nahrazení systému dávek Hartz IV jediným paušálem ve výši 662 eur, příspěvky na 
děti v podobě věcných plnění atd.), návrhy na snížení sazeb této dávky. Tabulky nabízejí srovnání 
příjmů lidí, kteří pracují v nízkopříjmových zaměstnáních na plný úvazek a lidí, kteří pobírají dávky    
v rámci Hartz IV (v této dávce je spojena podpora resp. pomoc v nezaměstnanosti a sociální podpora). 
Např. prodavačka s jedním dítětem může vč. přídavku na dítě docílit příjmu 1136 eur, s příp. dalším 
státním příspěvkem (např. na bydlení) až 1573 eur - v  případě nezaměstnanosti při pobírání dávky 
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Hartz IV bude její příjem dosahovat až 1272 eur. I další příklady dokazují, že zaměstnání na plný 
úvazek, ale v rámci nejnižších tarifů odměňování, se rodinám s dětmi příliš nevyplatí - při větším 
počtu dětí se rozdíly minimalizují. 
 
Tino Andresen 
Abwrackprämie stürzt Werkstätten in Probleme 
Šrotovné sráží autodílny do problémů 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 52 (16.3.2010), S. 27 
Výsledky studie trhu ukazují, že v důsledku šrotovného bude v německých autoopravnách zrušeno 
každé šesté pracovní místo. 
 
Ladislav Jouza 
Černá práce oslabuje ekonomiku 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 2, s. 41-44 
V úvodu k výsledkům kontrol úřadů práce ohledně práce načerno v ČR, dále k pojmu nelegální práce, 
k právní úpravě potírání nelegální práce, ke znakům závislé práce a podnikání, k daňové kontrole,       
k výši sankcí apod. 
 
Peter Knief 
Der kalkulatorische Unternehmerlohn für Einzelunternehmer und  Personengesellschafter : eine 
betriebswirtschaftliche Herausforderung durch den BGH und die Reform des BewG und des 
ErbStG 
Kalkulační mzda podnikatele pro podnikající fyzické osoby a společníky osobních společností : 
pobídka Spolkového soudního dvora podnikové ekonomice a reforma zákona o oceňování a 
zákona o dani dědické 
Der Betrieb, Jg. 63, (2010) Nr. 6, S. 289-295 
Kalkulační mzda podnikatele v Německu; definice, zohledňovaná kritéria při stanovení objektivní 
kalkulační mzdy podnikatele (KMP). Postup při propočtu KMP (vč. příkladu), diferenciace KMP        
u osobních společností (důvody rozdílné KMP u jednotlivých společníků), zohlednění rizik 
podnikatelské činnosti. Přiměřenost (stanovené) mzdy u svobodných povolání. - Pozn. 
 
Jan Keller 
Hledám zaměstnání. Zn.: Jakékoliv 
Sondy, Sv. 2010, č. 3, s. 8-9 
Neplnohodnotné formy pracovních kontraktů z pohledu sociální ochrany, pracovního práva a 
ekonomických argumentů; nárůst rozsahu neplnohodnotných pracovních smluv v ekonomicky 
vyspělých zemích od osmdesátých let 20. století, prekérní práce (ve Francii), kontingentní práce (ve 
Velké Británii). Možnosti podniků profitovat z prekarizované práce (státní dotace ve Francii). 
 
Marcela Richterová 
K některým aspektům švédské politiky zaměstnanosti 
Fórum sociální politiky, Sv. 4, (2010) č. 1, s. 16-18 
K současným opatřením politiky zaměstnanosti ve Švédsku. Rozsah a podoba aktivní politiky 
zaměstnanosti (úloha úřadů práce, některá opatření, různé podpory apod.). Pasivní politika 
zaměstnanosti. - Pozn. 
 
Blahoslav Hruška, Marcela Honsová 
Kurzarbeit aneb jak podojit stát : firmy a zaměstnanost 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 9, s. 10-13 
K mimořádné pomoci německým firmám v krizi, která spočívá ve zkrácení pracovního týdne a           
v dorovnání ušlé mzdy a části sociálního pojištění státem, a také k volání českých firem i odborářů po 
zavedení tohoto modelu v našich podmínkách. Autoři seznamují podrobněji s údaji o fungování 
kurzarbeitu v Německu, s jeho klady a zápory a rovněž s výpočty a argumenty českých odborářů 
(výdaje státu na nezaměstnaného, úspora při tzv. krátké práci). Doplněno údaji o počtu kurzarbeiterů    
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v Německu (2008-2009) a propočtem výplaty (100 % pracovní doby, 50 % pracovní doby). --            
K tématu viz komentář na s. 40 s názvem Krátká práce, hluboký tunel. 
 
Kevin Denny and Orla Doyle 
Returns to basic skills in Central and Eastern Europe : a semi-parametric approach 
Výdělky a základní dovednosti ve střední a východní Evropě : semiparametrický přístup 
The Economics of transition, Vol. 18, (2010) No. 1, p. 183-208 
Návratnost vzdělání v rozvíjejících se ekonomikách. Příspěvek zkoumá ekonomický přínos základních 
dovedností (gramotnost a znalost základních početních úkonů) ve vztahu k výdělkům v České 
republice, Maďarsku a Slovinsku za použití semiparametrických ekonometrických postupů. - Pozn. 
 
Markus Raschke 
Sind gerechte Löhne wirtschaftstheoretischer Unsinn? : ein diffiziler Versuch der Versöhnung 
von Ethik und Ökonomik 
Jsou spravedlivé mzdy hospodářsko-teoretický nesmysl? : obtížný pokus o smír mezi etikou a 
ekonomikou 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Jg. 10, (2009) Nr. 2, S. 233-235 
Autor hodnotí knihu "Mzdová a cenová spravedlnost" (Ch. Hecker), která se věnuje otázce 
manažerských platů ve vztahu k minimální mzdě z hlediska hospodářské etiky. - Pozn. -- Recenze na: 
Lohn- und Preisgerechtigkeit / Christian Hecker. 
 
Ladislav Jouza 
Změny v pracovněprávních předpisech od 1.1.2010 
Právo pro podnikání a zaměstnání, Sv. 19, (2010) č. 1-2, s. 19-25 
K některým změnám v pracovněprávních předpisech od ledna 2010, které se týkají vedení osobních 
spisů zaměstnanců (a povinností zaměstnavatelů s tím spojených) a náhrady mzdy za pracovní 
neschopnost. 
 

Právo 
 
Simone White 
EU anti-fraud enforcement: overcoming obstacles 
Prosazování opatření proti podvodům v EU: překonávání překážek 
Journal of financial crime, Vol. 17, (2010) No. 1, p. 81-99 
Analýza rozsahu, ve kterém měnící se ústavní pořádek Evropské unie ovlivňuje vyšetřování podvodů 
dotýkajících se rozpočtu EU; právní rámec a několik případů ilustrujících problémy v operační práci; 
nedostatečná spolupráce příslušných orgánů EU; pohled na problematiku z pohledu specialistky, 
pracovnice Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF). - Pozn. -- Příspěvek je součástí 
monotematického čísla věnovaného podvodům v rámci EU (EU fraud). 
 
Brendan Quirke 
Fighting EU fraud: why do we make life difficult for ourselves? 
Boj s podvody v EU: proč si ztěžujeme život? 
Journal of financial crime, Vol. 17, (2010) No. 1, p. 61-80 
Příspěvek se zaměřuje na uspořádání a instituce, které mají na nadnárodní a národní úrovni bojovat      
s podvody týkajícími se rozpočtu EU. Rozebírá také zkušenosti dvou členských zemí, Rumunska a 
České republiky, s budováním efektivních struktur pro boj s podvody a se spoluprací s Bruselem. - 
Pozn. -- Příspěvek je součástí monotematického čísla věnovaného podvodům v rámci EU (EU fraud). 
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Přemysl Raban 
Je efektivně zajištěna spravedlnost ve spotřebitelských vztazích? 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 2, s. 46-52 
Vymožení práv vyplývajících ze spotřebitelské smlouvy, problémy arbitrážního řízení, možnosti 
efektivnějšího průběhu rozhodčího řízení, smluvní podmínky (dle občanského zákoníku), návrh změny 
zákona o podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a změny zákona o rozhodčím řízení, postoj 
EU, zkušenosti ze zahraničí. - Pozn. 
 
David Sehnálek 
K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou 
úmluvou o mezinárodní koupi zboží 
Časopis pro právní vědu a praxi = Legal studies and practice journal, Sv. 17, (2009) č. 4, s. 264-270 
K působnosti nařízení Řím I, k působnosti Vídeňské smlouvy a k problematice aplikační přednosti. - 
Pozn. 
 
Pavel Koukal 
Korporátní pravidla Compliance a nový trestní zákoník 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 2, s. 28-32 
K řadě změn v novém trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), které mají zásadní vliv na vymezení 
pravidel etického a právního chování společnosti nebo korporace, stanovených v tzv. programech 
Compliance. Objasnění pojmů, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže z pohledu nového 
trestního zákoníku, úplatkářství. - Pozn. 
 
Jan Šula 
Korupce jako součást kultury? 
Euro, Sv. 2010, č. 12, s. 76-78 
Fundovaná polemika se záměry a obsahem souboru protikorupčních opatření Ministerstva vnitra ČR    
z ledna 2010. Institut korunního svědka (KS), problémy, které rozhodování o postavení a nakládání      
s KS přináší, pravděpodobnost využití KS u korupčních trestných činů. Problematika protikorupčního 
agenta provokatéra, policejních odposlechů. Přístup k informacím z daňového řízení a rozšíření 
přehledu o majetku občanů. V závěru analýza pravděpodobných příčin bujení korupce ve společnosti a 
podněty k funkčnímu "eticko-protikorupčnímu balíčku". 
 
Pavel Ondřejek 
Účinky mezinárodních smluv sjednaných Evropským společenstvím ve vnitrostátním právu 
členských států EU - reflexe současného stavu a budoucího vývoje 
Právník, Sv. 149, (2010) č. 2, s. 113-129 
K problematice vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva. Mezinárodní smlouvy sjednávané          
v rámci ES a EU, postavení a účinky mezinárodních smluv v komunitárním právu, přímý a nepřímý 
účinek mezinárodních smluv v právních řádech členských států. - Pozn. 
 
Viktor Šmejkal 
Vyloučení účinků insolvenčního zákona ve vztahu k nové úpravě platebního styku 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 1-2, s. 3-16 
Zamyšlení nad vztahem insolvenčního zákona a právní úpravou platebního styku ve světle její 
rekodifikace zákonem č. 284/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. listopadu 2009. 
 
Dieter Fockenbrock, Thomas Sigmund 
Wirtschaft hofft auf Reform des Insolvenzrechts 
Hospodářství doufá v reformu insolvenčního práva 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 54 (18.3.2010), S. 12-13 
K plánu třístupňové reformy insolvenčního práva v Německu, který by v kratším časovém horizontu 
měl posílit vlastní správu podniků v platební neschopnosti, zjednodušit konkurzní řízení a mírně 
omezit práva věřitelů; bankám ohroženým platební neschopností by přinesl povinnost absolvovat 
vícestupňové sanační a reorganizační řízení a příp. převod systémově relevantní části do tzv. "good 
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bank". Výhledově se počítá i s úpravou předpisů týkajících se spotřebitelských konkurzů a také se 
změnami v oblasti koncernových konkurzů a konkurzních správců. 
 

Účetnictví 
 
Martina Smetanová 
Veřejné zakázky z pohledu auditora 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 8, (2010) č. 2, s. 7-11 
K zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nejčastější chyby a 
nedostatky v oblasti veřejných zakázek z hlediska auditu. Úloha vnitřních kontrolních systémů. 
Doplněno příkladem (tzv. kontrolním dotazníkem pro výběrové řízení). 
 
Ján Solík 
Vplyv finančnej krízy na účtovníctvo a zdaňovanie podnikateľských subjektov 
Ekonomické rozhľady, Sv. 38, (2009) č. 3, s. 382-389 
V souvislosti s finanční krizí se objevuje snaha o revizi metody oceňování pomocí reálných hodnot 
(fair value) a hledání vhodné oceňovací veličiny. Příspěvek shrnuje probíhající diskuzi, reakce IASB 
na vzniklou situaci a připravované změny. Dále seznamuje se změnami v daňové a účetní legislativě 
SR v důsledku finanční a hospodářské krize. - Pozn. -- V časopise i další články s tematikou dopadu 
finanční a hospodářské krize na různé hospodářské oblasti. 
 
 
Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále  
(výběr z obsahu)  
 
č. 4/2010  
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Fúze obchodních společností. Cizí měny v účetnictví. Dotazy 
z praxe k účetnictví (účtování o mýtném, výdaje za reklamu, zaúčtování zlikvidovaného nákladního 
automobilu). 
 
 
Účetní TIP  
 
č. 1/2010  
Změn DPH od 1.1.2010. Odstupné manažera - daňové a odvodové dopady.  
 
č. 6/2010  
Postřehy z auditorské praxe - Dokladové inventury. Rozdělování zisku v kapitálových společnostech. 
Rozdílné pojetí nákladů ve finančním a manažerském účetnictví. 
 
č. 7/2010  
Aktuální informace - Stát žádné pojistné nevrátí. Náklady na reklamu a propagaci. Správní poplatky. 
 

Veřejná správa 
 
Jaroslava Kypetová 
Deset let francouzské meziobecní spolupráce - úspěch, který vyvolal další reformu 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 64-65 
Význam meziobecních sdružení ve Francii; vznik a fungování sdružení, které se stalo novým článkem 
územní samosprávy. K cílům reformy samosprávy (např. zavedení nového druhu sdružení -              
tzv. metropole). Taxe professionnelle, pozice živnostenské daně ve financování obcí, možné náhradní 
zdroje v případě zrušení živnostenské daně. 
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Radek Poláček 
Právní úprava hospodaření s majetkem státu v České republice a Slovenské republice 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 1, s. 18-25 
Porovnání právní úpravy hospodaření s majetkem státu v ČR a SR. Platné zákony, hospodaření            
s majetkem státu a správa majetku státu, vystupování státu v právních vztazích, převody práva 
hospodaření a převody správy majetku státu, přebytečný majetek státu, nabývání majetku státem, 
převody vlastnictví majetku státu, nabídkové řízení, věcná břemena aj. 
 
Vojtěch Opleštil 
Správa a využívání nemovitostí ve veřejné správě 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 3, s. 16-17 
Britská inspirace k možnostem úspor ve veřejné správě optimalizací držených veřejných nemovitostí. 
Pohled na problematiku v ČR, k doporučením a iniciativám motivovaným žádoucími úsporami ve 
veřejné správě v době krize a také potřebou kvalitativních změn pro fungování a efektivnost státních 
úřadů a institucí. 
 
Vladimír Heger 
Zpráva o stavu správy 
Listy, Sv. 40, (2010) č. 1, s. 30-34 
Hodnocení vývoje veřejné správy v ČR na místní a regionální úrovni v uplynulých letech. Podrobněji 
např. o reformě institucí veřejné správy a jejích výsledcích, o vztahu státu k obcím a krajům,               
o snižování administrativních výdajů a problematice auditu, o rozvoji informačních technologií ve 
veřejné správě apod. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
George Osborne and Jeffrey Sachs 
A frugal budgetary policy is the better solution 
Lepším řešením je úsporná rozpočtová politika 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37258 (15.3.2010), p. 9 
Cesta k obnovení prosperity v Evropě a USA podle autorů vede prostřednictvím rychlé konsolidace 
rozpočtů. Jiní ekonomové chtějí více fiskálních stimulů a obviňují z potíží finanční trhy. Zapomínají 
přitom, že to byly vlády, které chronickými deficity a laxní finanční regulací umožnily či přímo 
podporovaly bezstarostnost. Je třeba uniknout hospodářskému řízení podle čtvrtletních ukazatelů a 
požadavků politického cyklu. Prioritou by měl být střednědobý fiskální rámec. 
 
All for one : sovereign debt and the euro 
Všichni za jednoho : dluhy států a euro 
The Economist, Vol. 394, (2010) No. 8673, p. 72-73 
Eurokrati nabízejí nehotové návody, jak zabránit budoucí panice způsobené zadlužením států. Návrh 
na vytvoření Evropského měnového fondu je obtížně prosaditelný, protože země eurozóny nechtějí 
nikomu postoupit kontrolu nad svými veřejnými financemi. Smířlivější postoj k Řecku poté, co 
souhlasilo s úspornějším rozpočtem, se projevil i v hledání jiných příčin krize, než je plýtvání 
veřejnými prostředky. Ministři financí EMU jsou zajedno v tom, že v pozadí řeckých problémů jsou     
i "spekulanti", kteří obchodovali s CDS (credit-default swaps), a vina je svalována i na ratingové 
agentury, které zbytečně zařadily řecké dluhopisy do nižší kategorie. -- Viz i článek na s. 14 pod 
názvem Smokescreen: sovereign credit-default swaps. 
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Ruth Berschens, Gerd Höhler 
Athen gibt die Schulden-Manipulation zu 
Atény přiznávají manipulace se státním dluhem 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 32 (16.2.2010), S. 10-11 
K otázce legitimnosti transakcí řecké vlády při zakrývání rozsahu státního zadlužení (pomocí 
devizových swapů) z hlediska evropského práva; k požadavku zvýšení kompetencí a kontrolních práv 
Eurostatu. 
 
Olaf Storbeck 
BIZ warnt vor globaler Schuldenkrise 
BIS varuje před globální dluhovou krizí 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 35 (19.2.2010), S. 16-17 
Banka pro mezinárodní platby se obává, že finanční trhy ztratí z důvodu explozivního nárůstu státního 
zadlužení důvěru ve finanční politiku průmyslových zemí. - Překlad viz Informace Odborné knihovny 
MF č. 3/2010. 
 
A.L. Kudrin 
Bjudžet-2010: vypolnenije social'nych objazatel'stv, podderžka ekonomiki 
Rozpočet na rok 2010: splnění sociálních závazků, podpora ekonomiky 
Finansy, Sv. 2009, No. 12, s. 3-8 
Plnění ruského rozpočtu v r. 2009; rozpočet na r. 2010 - dopad cen ropy, sociální závazky, rozpočtový 
deficit, státní dluh; aktivní účast Ruska v provádění mezinárodní protikrizové politiky. 
 
Ruth Berschens 
EU duldet Griechenlands Betrug seit vielen Jahren 
Podvody Řecka toleruje EU již mnoho let 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 42 (2.3.2010), S. 4-5 
Z aktuální zprávy Eurostatu vyplývá, že EU celá léta vědomě ignorovala korupci ve státním aparátu 
Řecka a rovněž značné nesrovnalosti v jeho rozpočtové politice, navíc ani důsledně nezakročila proti 
podvodům v oblasti zemědělských subvencí a strukturálních fondů EU. Konstatována je nefunkčnost 
kontrolního systému IACS v Řecku (jako jediného z 27 členských zemích), kvůli níž musí Řecko 
uhradit pokutu - ta je však vzhledem k výši podpory čerpané řeckými zemědělci vlastně pořád 
výhodná. Požadavek nastavení sankčního systému za zneužívání podpor ze strukturálních fondů. 
Negativní hodnocení spolupráce Řecka s Eurostatem v oblasti (kvality) rozpočtových dat; hrozba 
značného rizika zatím skrytých dluhů na komunální úrovni a státních nemocnic. Graf zachycuje rozsah 
rozpočtového deficitu Řecka v letech 1997-2009 (tj. "přikrášlenou" hodnotu původně nahlášenou a 
později opravenou). 
 
Eduard Komárek 
Financování veřejných rozpočtů - změny v legislativě 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 3, s. 5-12 
Aktuální změny závazných předpisů, které se vztahují k problematice finančního hospodaření 
jednotlivých veřejných rozpočtů. Problematika financování veřejných služeb. Zákon o rozpočtových 
pravidlech. Úprava některých vztahů v oblasti veřejné podpory, koordinační orgán veřejné podpory; 
podpora malého rozsahu (de minimis), den poskytnutí podpory malého rozsahu. Euronovela aneb 
zákon č. 154/2009 Sb., zřizování a činnost seskupení na území ČR; ESÚS (Evropské seskupení pro 
územní spolupráci). Zákon č. 214/2009 Sb. o státním dluhopisovém programu. Zákon č. 417/2009 Sb. 
pozměňující (mj.) zákon o veřejných zakázkách. Zákon č. 421/2009 Sb., který pozměňuje zákon          
o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
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Christian Ramthun, Max Härder 
Gute Zeiten, schlechte Zeiten 
Dobré časy, špatné časy 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 8, S. 18-22, 25 
Plán reformy komunálních financí v Německu. Specifika živnostenské daně. Skladba finančních 
zdrojů a výdajů německých obcí. 
 
George Parker and Chris Giles 
Horizontal hold 
Horizontální sevření 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37264 (22.3.2010), p. 7 
K novému britskému rozpočtu. Před volbami je britský ministr financí v nezáviděníhodném postavení 
- na jedné straně útočí trhy, na druhé musí brát v úvahu politiku. Britský rozpočtový deficit bude         
v tomto roce nejvyšší ve Skupině sedmi, přičemž snížení schodku na polovinu by znamenalo největší 
škrty v resortních výdajích za celou generaci. 
 
Daniel Delhaes 
Kommunen bitten den Bund zur Kasse 
Obce požadují od státu peníze 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 36 (22.2.2010), S. 14-15 
Německé obce a města nesou důsledky krize i nových zákonů, nyní se ještě musí vyrovnat                     
i s mimořádnými škodami na dopravních komunikacích po dlouhé zimě - o pomoc při financování 
oprav se obracejí na stát. Celkové odhadované náklady spojené s opravou komunikací, náklady na 
opravu m2 státních, dálničních, zemských a obecních komunikací. 
 
Věra Kameníčková 
Může stát pomoci obcím? : překonání důsledků ekonomické krize v evropských zemích 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 21-23 
Eliminace dopadů krize na územní samosprávy, výběr opatření ze zprávy nazvané "Dopad 
ekonomického poklesu na místní samosprávu: Co se děje a co s tím lze dělat?". Celkový dopad krize, 
reakce na krizi, transfery centrálních vlád. Sdílení daní, kombinace zdrojů (riziko jediného zdroje 
příjmů). Kontrolní mechanismy, výkonnostní audit. K diskutované velikosti resp. slučování obcí.        
V grafu rozsah finanční autonomie územních rozpočtů vybraných evropských zemí (vlastní příjmy, 
sdílené daně, dotace a transfery), v tabulce podíl investic územních rozpočtů evropské "27" na 
celkových investicích veřejných rozpočtů a jejich podíl na HDP. 
 
Vladimír Heger 
Německá města bijí na poplach 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 3, s. 10 
K problémům financování německé samosprávy, která v přenesené působnosti odpovídá v mnoha 
oblastech za úkoly státu (nezaměstnaní ap.). Rostoucí deficit hospodaření obcí, požadavky samospráv 
na úpravy vyměřování živnostenské daně. K možnostem úspor na úrovni samospráv (zmíněna 
průměrná mzda vyšších/nižších úředníků). Hartz IV. 
 
Jaroslava Kypetová 
Neočekávejme vyšší příjmy 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 54 
Výhled jednotlivých obecních daňových příjmů v roce 2010; daň z příjmů právnických osob, 
fyzických osob, daň z nemovitostí. Připojen popis právní úpravy jedné francouzské místní daně (daň 
ze zametání), podmínky vybírání daně. 
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S.Je. Prokof'jev 
Osobennosti organizacii raschodovanija bjudžetnych sredstv v Italii 
Zvláštnosti organizace vynakládání rozpočtových prostředků v Itálii 
Finansy, Sv. 2009, No. 12, s. 67-69 
Co ovlivňuje organizaci a obsah výdajové složky rozpočtového procesu v Itálii; omezení vyplývající    
z maastrichtských kritérií; vlastní fiskální pravidla stanovená zákonem; zákon o financích a zákon       
o rozpočtu; výdajové stropy pro příslušné makroskupiny nákladů - demonstrováno na příkladu mise 
"Bezpečnost státu a ochrana právního řádu". 
 
Nouriel Roubini 
Sen o kravách tučných a hubených 
Hospodářské noviny, Sv. 54, (2010) č. 62 (30.3.2010), s. 11 
Zamyšlení nad výzvami ke snižování dluhů (v soukromém i veřejném sektoru), které však v reálu 
zůstávají nebezpečně vysoké. Autor v úvodu zmiňuje novou publikaci C. Reinhartové a K. Rogoffa     
s názvem Tentokrát je to jinak, dále se věnuje problému fiskální udržitelnosti, překážkám obnovení 
hospodářského růstu a důsledkům jeho stagnace. Varuje před bludným kruhem deficitů veřejných 
financí, propadů na běžném účtu a zhoršující se dynamiky vnějšího dluhu. V závěru se skepticky 
vyjadřuje k úloze věřitelů poslední instance - ECB, MMF či navrhovaného Evropského měnového 
fondu. 
 
Sharing the pain : dealing with fiscal deficits 
Sdílení bolesti : jak vyřešit fiskální deficity 
The Economist, Vol. 394, (2010) No. 8672, p. 71-73 
Nutnost řešit rostoucí rozpočtové deficity a státní dluhy zřejmě povede k ostrým politickým bitvám: 
mezi daňovými poplatníky a pracovníky veřejného sektoru, mezi starými a mladými. Výsledky bitev 
se budou v jednotlivých zemích lišit, protože obě strany mají mocné zbraně. V článku se připomíná, 
jak řešily některé vyspělé země fiskální krize v minulosti. -- Viz i článek na s. 12-13 pod názvem Who 
pays the bill?: dealing with the budget deficits. 
 
Hannes Vogel 
Schäubles letztes Aufgebot 
Schäubleho poslední nabídka 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 55 (19.3.2010), S. 6-7 
Dodatkové rozpočtové zdroje spolkové vlády; Bima (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), prodej 
zbytných nemovitostí ve vlastnictví státu. Příjmy zabezpečované celní správou z titulu vybraných 
daní, exekucí a prodeje pašovaného zboží, internetové aukce (www.zollauktion.de), k povinnosti 
všech FÚ a místních úřadů elektronicky dražit zabavené zboží příp. starý inventář (služební či 
zabavené vozy, počítače, řetězové pily atd.). K působení státního podniku Vebeg 
(Verwertungsgesellschaft für besatzungseigene Güter) založeného v r. 1951, který prodává nepotřebné 
vybavení a zásoby (především) Bundeswehru (výzkumná letadla, torpédové čluny, pontonové mosty 
ap.). 
 
Kristian Slovák 
Sprivatizované firmy ratujú rozpočet 
Trend, Sv. 2010, č. 8, s. 24-25 
Příjmy slovenského státu z dividend a daní energetických firem v letech 2002-2008 resp. 2009. 
 
Eduard Komárek 
Státní rozpočet a územní rozpočty. (2.) 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 3, s. 13-16 
Predikce hospodaření územních rozpočtů na rok 2010, trend schodkového hospodaření. Finanční 
vztahy k rozpočtům obcí. Příspěvek na výkon státní správy, analýza financování výkonu státní správy, 
rozdělení příspěvku na jednotlivé obce. Hospodaření dobrovolných svazků obcí. Hospodaření krajů. 
Hospodaření regionálních rad regionů soudržnosti. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům 
krajů. 

34 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

Ministerstvo financí 
Vývoj zadluženosti územních samosprávných celků 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 1, s. 12-13 
Vývoj celkového zadlužení ÚSC v roce 2008; zadluženost obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, 
regionálních rad regionů. Stav a struktura zadluženosti. Monitoring hospodaření obcí. 
 
Stefan Menzel 
Was Griechen von Osteuropäern lernen können 
Co se Řekové mohou naučit od Východoevropanů? 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 53 (17.3.2010), S. 40-41 
Příznivý stav dluhové kvóty zemí SVE, k rozsahu zadlužení Řecka. - Překlad viz Informace Odborné 
knihovny MF č. 4/2010. 
 

Zdravotnictví 
 
Jan Zápal 
Doctor-visit co-payment exemption for children : first look at the data 
Osvobození od regulačních poplatků u lékaře pro děti : první výsledky 
Finance a úvěr, Vol. 60, (2010) No. 1, p. 58-72 
Příspěvek zkoumá efekt zrušení regulačních poplatků u lékaře pro děti (od dubna 2009) ve vztahu       
k počtu návštěv dětí u lékaře. Metodou tzv. rozdílu v rozdílech s využitím kontrolní skupiny dospělého 
obyvatelstva (jichž se osvobození netýká) odhaduje dopady změn v regulačních poplatcích na úlohu 
omezení nadužívání zdravotnických služeb a plýtvání léky. Prostřednictvím spotřeby léků na předpis 
přibližně odhaduje počet návštěv u lékaře v období před změnou (leden - březen 2009) a po změně 
(duben-květen 2009); výsledky analýzy nepřinášejí žádné důkazy o vlivu regulačních poplatků na 
počty návštěv dětských pacientů u lékařů. - Pozn. 
 

Zemědělství 
 
Marína Korčoková 
Potravinová bezpečnosť v Európskej únii 
Ekonomické rozhľady, Sv. 38, (2009) č. 4, s. 594-607 
Článek přehledně zpracovává oblast politiky ochrany spotřebitele - potravinovou bezpečnost - na 
úrovni EU. Analyzuje opatření k bezpečnosti potravin, legislativu EU, revizi označování potravin. 
Seznamuje s kontrolními a poradními institucemi zaměřenými na bezpečnost potravin v EU, 
charakterizuje RASFF, spotřebitelské vzdělávání a výchovu. - Pozn. 
 

Životní prostředí 
 
Élise Delaître 
The global environment market and the outlook for French eco-business 
Celosvětový trh výrobků a služeb šetrných k životnímu prostředí a vyhlídky francouzského 
ekobyznysu 
Trésor-economics, Vol. 5, (2010) No. 70, p. 1-8 
Charakteristika a rozvoj ekoprůmyslu/ekobyznysu v celosvětovém měřítku; odlišnosti v měření a 
klasifikaci globálního trhu služeb, výrobků a technologií šetrných k životnímu prostředí (zahrnuje 
např.: omezování znečištění, nakládání s odpadními vodami a s pevným odpadem, nápravu půdy, 
obnovitelné energie a recyklaci). Rychlý růst trhu, očekávaný vývoj odvětví; proaktivní 
environmentální politika na úrovni států. Analýza současného stavu, struktury a determinant 
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budoucího rozvoje francouzského ekobyznysu; konkurenční výhoda francouzských firem v důsledku 
raného přijetí předpisů, cenové politiky a podpory inovací. - Pozn. 
 

Ostatní 
 
Gabriel Beer, Pavel Sibyla, Kristian Slovák 
Jedna veľká rodina 
Trend, Sv. 2010, č. 6, s. 20-22 
Financování politických stran v SR, celkové částky vydané na volební období od roku 1998, finance 
přidělené jednotlivým stranám v letech 2002-2010. 
 
Petr Němec 
Nenasytné armády : výdaje na zbrojení 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 7, s. 44-45 
K prudkému růstu vojenských výdajů ve světě, za kterým stojí především boj proti mezinárodnímu 
terorismu. Příspěvek mapuje situaci v Asii (zejména pak v Číně a Indii), v Brazílii a ve Spojených 
státech. Okrajově o vojenském průmyslu v Česku. Doplněno tabulkou největších světových zbrojařů a 
údaji o zbrojních výdajích vybraných zemí. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
 
von Claudia Aebersold Szalay 
EZB steuert nicht die Zahl der Banknoten im Portemonnaie 
ECB neřídí počet bankovek v peněžence 
Auszüge aus Presseartikeln, 2010, Nr. 9, S. 7-8 (přetištěno z Neue Zürcher Zeitung z 19.2.2010) 
 
Evropská centrální banka je středem pozornosti pokaždé, když jednou za měsíc informuje veřejnost    
o svých rozhodnutích k peněžní politice. J.C. Trichetovi, prezidentovi ECB, visí burzovní obchodníci 
na rtech, aby pak na základě jeho slov a náznaků provedli  „ty správné“ transakce s cennými papíry a 
bezprostředně po Trichetově vystoupení se z tisku i dalších médií dozvíte, jak měny, úroky i cenné 
papíry zareagovaly na jeho výroky. 

Když ECB zvýší nebo sníží hlavní úrok a tím rozhodne, že se likvidita v eurozóně zvětší či zmenší, 
nabízí se představa,  že současně rozhodne, zda se budou bankovky buďto  shromažďovat příp. 
tisknout nové a tak přímo ovlivňuje počet bankovek. 

Ve skutečnosti však mají usnesení ECB k peněžní politice s počtem bankovek v peněženkách občanů 
mnohem méně společného, než se obvykle předpokládá. Po rozhodnutí ECB o změnách úroku 
nenásleduje povel k emisi či nakupení bankovek, počet eurobankovek v hospodářském systému určuje 
pouze poptávka a ta se z krátkodobého hlediska chová vůči rozhodnutím o peněžní politice poměrně 
nezávisle. 

V teorii se vychází z bezprostředního vztahu mezi hlavním úrokem a peněžní poptávkou.  Peněžní 
teorie předpokládá, že hned jak vzrostou hlavní úroky, občané požadují méně peněz - což vychází 
z logického předpokladu, že při vyšších úrocích je ukládání peněz atraktivnější, než je jen tak 
ponechat neúročené v peněžence. Ve skutečnosti však tato souvislost neexistuje, rozhodnutí ECB         
o úrocích v krátkodobém horizontu neovlivňují držení hotovosti. Běžnou poptávku po bankovkách 
určuje celá řada soukromých a všeobecných faktorů, jako je momentální osobní potřeba peněz, svátky, 
dostupnost bankomatů v okolí, využití elektronických platebních prostředků, úvěrové karty atd.  

Tuto globální potřebu bankovek odhaduje centrální banka  pomocí ekonometrických modelů  vždy na 
období jednoho roku, odhady se týkají tří oblastí:  

- zvýšení toku hotovosti. V europrostoru už po léta počet bankovek trvale roste, výraznější 
zvýšení se projevuje vždy na přelomu roku, kdy je potřeba hotovosti zvláště vysoká a další     
(o něco menší) potom během letních prázdnin. Důvodem průběžného nárůstu je na jedné 
straně rostoucí blahobyt občanů, kdy při vyšší kupní síle roste poptávka po bankovkách - toto 
zvýšení oběhu hotovosti se odhaduje na základě rámcových makroekonomických podmínek. 
Do modelových propočtů se zadává vývoj hrubého sociálního produktu, inflace, reálné mzdy 
atd. Nepřímo se tu rovněž odrážejí peněžně-politická rozhodnutí ECB, protože úroky, úvěry a 
inflace patří mezi makroekonomické proměnné. Na druhé straně byl oběh hotovosti v prvních 
letech po zavedení eura coby rezervní měny poháněn i mezinárodní poptávkou. 

- vytřídění znehodnocených bankovek. ECB klade velký důraz na kvalitu eurobankovek 
v oběhu. Znečištěné, poškozené a samozřejmě i padělané bankovky se ze systému vyřazují. 
Podíl bankovek nevhodných pro peněžní oběh tzv. „unfit rate“ se po léta stále zvyšoval, 
protože v době zavedení eura byly všechny bankovky nové. Dnes se již relativně stabilizuje a 
pohybuje se okolo 15-16 % ročně. Menší bankovky jsou z důvodu častějšího používání více 
znečištěné než velké bankovky - od nominální hodnoty 100 € není potřeba je tak často měnit. 

- logistické skladové zásoby. Hustota zásobovacích míst určuje objem skladovaných zásob 
bankovek v pobočkách národních centrálních bank; v zemích s mnoha pobočkami musí 
jednotlivé filiálky schraňovat pouze minimální logistickou zásobu; 40 procent oběhu 
bankovek dnes připadá na logistický benchmark. Obvykle jsou logistické zásoby opravdu 
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konstatní a pokud dojde v některé ze zemí k uzavření poboček centrální banky, citelně to 
ovlivní „chování skladů“. 

Odhady potřebného množství bankovek provádí ECB jednou ročně po dohodě s těmi národními 
centrálními bankami, které jsou pověřeny tiskem bankovek. Ty pak nesou náklady spojené s tiskem a 
distribucí, přičemž ne všechny země produkují veškeré bankovky. Maastrichtskou smlouvou je 
definován kapitálový klíč, podle něhož jednotlivé země při tisku bankovek postupují (tento klíč se 
každých pět let upravuje) - a jednotlivé země rozhodují, zda tisk bankovek převezmou jejich centrální 
banky nebo bude zadán soukromému podniku. 

V současné době se ECB zabývá odhadem potřeby bankovek v roce 2011 a ačkoli Rada ECB vždy 
musí formálně schválit objem tisku nových bankovek, její měsíční peněžně-politická rozhodnutí se 
soukromé poptávky po eurobankovkách prakticky nedotknou. Při svých odhadech však musejí 
specialisté ECB počítat i s takovými vlivy, jako byla např. insolvence  americké investiční banky 
Lehman Brothers (LB), která vyvolala náhlé prudké zvýšení poptávky po hotovosti, potřeba bankovek 
se tehdy přes noc zvýšila o 40 mld. € proti obvyklé výši a  požadavky se týkaly hlavně velkých 
bankovek. Způsobili to klienti bank, kteří ztratili důvěru v banku, vybrali celé konto a hotovost uložili 
do sejfu (často v téže bance!). Z účetních peněz se tak náhle staly hotové peníze a krátkodobě bylo 
potřeba uspokojit zvýšenou poptávku. Centrální banky ale mají pro takové účely statistické a 
strategické rezervy, takže nárůst poptávky v případě LB mohl být bez problémů uspokojen. 

 
Edmund Phelps 
Der Staat kann den Wohlstand gezielt fördern 
Stát může cíleně podporovat blahobyt 
Handelsblatt, 10.3.2010, Nr. 48, S. 9 
 
„Nesmíme kvůli dlouhodobé nezaměstnanosti přijít o celou generaci mladých lidí“ 

Vyhlídky rozvinutých průmyslových zemí zůstávají ve střednědobém výhledu pochmurné, i když 
záblesky naděje existují. Proto jsou velmi vítány politické návrhy, které by mohly přispět ke zlepšení. 
„Center of Capitalism and Society“ (Kolumbijské univerzity v New Yorku) před rokem předneslo 
návrhy k posílení našich národních ekonomik proti finančním šokům: malá daň na krátkodobé 
bankovní závazky, aby se omezil objem  krátkodobého refinancování; výstavba nových typů bank 
určených k financování inovativních projektů; vytvoření regulačního úřadu, který by zasáhl v případě 
drastického cenového vývoje na kapitálových trzích. 

Pod titulem „New normal“ loni v prosinci „centrum“ během berlínské konference hledalo cesty, jak 
v průmyslových zemích zvýšit úroveň blahobytu. Pod pojmem „blahobyt“ máme na mysli vysokou 
zaměstnanost na dobrých pracovních místech, přičemž dobrá místa by měla  být dobře placena a měla 
by lidem nabízet možnost naučit se něco nového objevovat a vytvářet, měla by stimulovat a sloužit 
seberealizaci. Aby mohla ekonomika vytvářet tuto formu blahobytu, musí být v tom nejlepším smyslu 
dynamická - tedy podporovat schopnost a dispozice ke skutečným inovacím. A aby tento blahobyt 
získal širokou základnu, musí ekonomika nabízet patřičně široký přístup k těmto novým místům. 

Jeden z největších problémů dnešní hospodářské deprese spočívá v tom, že došlo k výraznému 
omezení přístupu k dobrým pracovním místům. Mnohé průmyslové státy se prakticky rozštěpily do 
dvou tříd - v první je úspěšná elita a ve druhé lidé na místech, která jsou stále více nadbytečná, a 
možná se situace ještě zhorší: existuje totiž důvod k obavám, že hospodářská dynamika 
v dlouhodobém pohledu poklesne. V USA stagnují či dokonce úplně zanikají odvětví dříve 
považovaná za vysoce inovativní, a investice podniků jsou na nejnižší úrovni od dob války. 

Ale nevalná představa zkaženého kapitalismu posledních deseti let není důvodem, proč se odvrátit     
od ideálu dobře fungujícího kapitalismu za účasti širokých vrstev obyvatelstva. Musíme systém 
reformovat, a kde je to nutné i reorganizovat, aby došlo k obnovení jeho dynamiky. Proto by 
hospodářská politika měla po krizi nově strukturovat finanční a současně i celý obchodní systém. 
Protože to vše samo o sobě nepostačí k tomu, aby se účinek projevil u širokého obyvatelstva,  musí být 
nově  nastaveny i trhy práce, daně a subvence. 
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Účastníci berlínské konference se shodli, že po krizi by se pozornost měla přenést na stranu nabídky; 
strana poptávky byla tématem pro bezprostřední krizový management. Potřebujeme finanční systém, 
který podporuje inovace a dobrá pracovní místa. A potřebujeme finanční stimuly, aby se lidé zbavili 
chudoby a mladí nezaměstnaní získali práci. Nemůžeme si dovolit přicházet o mladou generaci 
v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti. 

Víme, že nyní je práce méně. Ale finanční a peněžní politika by se zde neměla pokoušet lehce 
získanými penězi a velkorysým zadlužováním dosahovat předkrizové úrovně boomu, který byl příliš 
krásný na to, než aby byl pravdivý. Vysoké zadlužení vyčerpává kapacity státu a nakonec vede 
k platební neschopnosti a úpadku měny. Místo toho by stát měl velice cíleně podporovat zaměstnanost 
a to především mladých zaměstnanců, jejichž místa jsou ohrožena - je možné to realizovat např. 
formou příspěvků k nízkým mzdám. 

Krátkodobé impulzy finanční politiky by nyní měly dobíhat a ve střednědobém výhledu by vláda své 
úkoly měla redukovat. Mezi možnostmi, jak zvyšovat dlouhodobý blahobyt, se nabízí dočasné 
odložení daně ze mzdy a postupné zvyšování důchodového věku. 

Mezinárodní regulace a dozor, které slouží stabilitě finančního odvětví, nepoškozují efektivitu ani 
inovaci - naopak, krize ukázala, že regulační reformy s návazností na hospodářské perspektivy slouží 
růstu, neboť výhody z toho, že bankovní krize budou méně pravděpodobné, převáží nad efektem 
vyššího úvěrového standardu. Jen by tyto reformy neměli provádět regulátoři, kteří během krize 
selhali. 

Pozn.: autor je ředitelem Center on Capitalism and Society 

 

Zpracovala M. Beránková 



 

 

 


	Dokumentace českého a zahraničního tisku……………….…………………5
	Daně
	Ekonomické vědy. Ekonomie
	Finance. Bankovnictví. Měnový systém
	Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny 
	Informatika. Počítače
	Obchod. Cla. Mezinárodní finance
	Podnik a podnikání
	Pojišťovnictví. Sociální péče
	Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství
	Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé
	Právo
	Účetnictví
	Veřejná správa
	Veřejné finance. Rozpočet
	Zdravotnictví
	Zemědělství
	Životní prostředí
	Ostatní
	ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ

