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Vážení čtenáři, 
 

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

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

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

V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. 
témata:  podpora bydlení v ČR v letech 1991 až 2009, podněty ke 
zprůhlednění zadávání veřejných zakázek, reforma účetnictví ve 
veřejném  sektoru,  státní  závěrečný  účet  za  rok  2009,  účetní 
informace  elektronicky,  změny  ve  správě   místních  poplatků, 
zahájení činnosti Centrálního depozitáře cenných papírů v ČR, 
celní  řízení,  aplikace  CFC  pravidel  ve  vybraných  zemích  EU,  
mezinárodní pozice  české ekonomiky v  dlouhodobém vývoji a 
změny vyvolané krizí a svědek v daňovém řízení.  

Ze zahraničních zdrojů upozorňujeme např. na  články 
z německy psaného tisku, týkající se dědického řízení v Rakousku, 
moderní metody sčítání  lidu ZENSUS 2011, maďarské bankovní 
daně,  finanční  osvěty  a  pozitivního  efektu  odmítnutí  eura  ve 
Švédsku. Z anglicky psaného tisku doporučujeme stati o daňovém 
úniku,  investicích  a  činnosti  podniků,  vlivu  finanční  krize  na 
politiku  centrálních  bank,  fondech  obchodovaných  na  burze, 
zvláštní zprávě o sázení a o růstu ceny zlata.   

V další  části  Informací  Vám  nabízíme  překlady 
z německého  tisku Britové zvažují akademickou daň  (radikální 
reforma  financování vysokých  škol ve V. Británii) a Čím méně 
státu, tím větší krize (přeceňování samoozdravných sil trhů). 

 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 Regulace hracích automatů. Naleznete 
jej v sekci Monitoring médií na adrese: 
http://knihovna.mfcr.cz/monitoring.php 
 
 
Sektorové analýzy 
 
Na intranetových stránkách Odborné knihovny 
MF je k dispozici nová sektorová analýza firmy  
ČEKIA  (Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Stavebnictví : srpen 2010 

Dokument  hodnotí  postavení  daného 
segmentu v rámci české ekonomiky (součástí je 
rozbor  vývoje  základních  ekonomických 
charakteristik, popis podnikatelské  základny  a 
vlastnické  struktury),  stejně  jako  prostředí,       
v  němž  se  odvětví  rozvíjí  (součástí  je  popis 
současného  legislativního  rámce,  přehled 
podpůrných prostředků ze strany státu, z nichž 
mohou  subjekty  zprostředkovaně  těžit, 
nastínění  trendů vývoje produkce  jednotlivých 
stavebních  směrů  a  postavení  významných 
výrobců na tuzemském trhu). Studie  je logicky 
uzavřena SWOT analýzou odvětví v podmínkách 
ČR. 
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Daně 
 
Martti Nieminen 
Abolition of double taxation in the Treaty of Lisbon 
Zrušení dvojího zdanění v Lisabonské smlouvě 
Bulletin for international taxation, Vol. 64, (2010) No. 6, p. 330-335 
Mezinárodní dvojí zdanění je jednou ze zbývajících velkých daňových překážek vzniku skutečného 
vnitřního trhu v Evropské unii. Článek se zaměřuje na otázku, zda po přijetí Lisabonské smlouvy a 
zrušení článku 293 Smlouvy o založení Evropského společenství mají členské státy povinnost zrušit 
mezinárodní právní dvojí zdanění mezi sebou navzájem v situacích, které nejsou přímo pokryty 
sekundárním právem EU vycházejícím ze zakládajících smluv EU. - Pozn. 
 
Veronika Sobotková 
Aplikace CFC pravidel ve vybraných zemích Evropské unie 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 7, s. 38-43 
K opatřením proti odlivu daňových příjmů do zahraničí, zejména pak k CFC pravidlům (Controlled 
Foreign Corporation Regime). Historie a charakteristika CFC pravidel, aplikace CFC pravidel ve 
Finsku, ve Francii, v Itálii, v Německu a ve Velké Británii. 
 
Stefan Menzel 
Auslandsbanken fürchten Ungarns Steuerpläne 
Zahraniční banky se obávají daňových plánů Maďarska 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 131 (12.7.2010), S. 36-37 
K maďarské bankovní dani, která je plánována ve výši 0,45 % z bilanční sumy a byla by tak nejvyšší  
v Evropě. Porovnání daně s Německem; příjmový efekt daně pro fiskál. 
 
Ivo Šulc 
Další legislativní komplikace u značení, či neznačení lihu 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 7, s. 35-37 
K novele zákona o spotřebních daních, jejíž součástí je i novela zákona o povinném značení lihu. 
Autor se především pozastavuje nad změnami ustanovení v § 2 zákona o značení lihu (č. 59/2010 Sb.) 
a poukazuje na jejich nepřehlednost a nesrozumitelnost. Seznamuje s vysvětlujícím komentářem 
Generálního ředitelství cel k tomuto problému, ale i tak dochází k závěru, že novela zákona o značení 
lihu zákonem č. 59/2010 Sb. je neaplikovatelná. - Pozn. 
 
Petr Gola 
Daňové zatížení v zemích OECD v roce 2010 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 5-6, s. 32-33 
Daňové zatížení dle metodiky OECD. Sazby DPH pro rok 2010. Daňové zatížení v České republice. 
Porovnání míry zdanění v členských zemích OECD. 
 
Lenka Fialková, Ladislav Malůšek 
Daňový pardon kvůli povodním : živelní katastrofy 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 28, s. 56-57 
Informace o daňových úlevách a sociální výpomoci v případě povodní. Podrobněji např. o úlevách 
postiženým firmám (např. prominutí sankcí, odložení termínu pro podání daňového přiznání aj.),         
o osvobození finančních i jiných darů od daně darovací a o některých dalších úlevách v oblasti daně    
z nemovitostí. 
 
 
 
 
 

5 



Dokumentace českého a zahraničního tisku                                                         Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Václav Benda 
DPH a přefakturace služeb 
Daňová a hospodářská kartotéka, Sv. 18, (2010) č. 13, s. 1-6 
K některým změnám, které přinesla novela zákona o dani z přidané hodnoty, provedená zákonem       
č. 489/2009 Sb. (s účinností od 1. ledna 2010). Místo plnění při poskytování služeb v roce 2010, 
standardní postup při přeúčtování služeb, přeúčtování služeb mimo základ daně, přeúčtování služeb 
osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Doplněno příklady. 
 
Fabiola Annacondia and Walter van der Corput 
EU place-of-supply rules from 2010 - VAT Committee guidelines 
Pravidla EU ohledně místa poskytování služeb platná od r. 2010 - směrnice Výboru pro DPH 
International VAT monitor, Vol. 21, (2010) No. 3, p. 203-209 
V průběhu roku 2009 schválil Výbor pro DPH řadu směrnic pro nová pravidla ohledně místa 
poskytování služeb, která vstoupila v platnost 1. ledna 2010. I když směrnice nejsou pro členské státy 
závazným výkladem, poskytují určitý přehled o pozadí ustanovení návrhu Evropské komise na nový 
prováděcí předpis, který je do značné míry založen na uvedených směrnicích. - Pozn. 
 
Daniel Delhaes 
Fliegen für den Finanzminister 
Létání pro ministra financí 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 135 (16.7.2010), S. 1 
Od roku 2011 se létání v Německu prodraží a to především u krátkých letů; ekologická letecká daň by 
byla splatná již při rezervaci letenky - u krátkých letů by činila 13 eur, u dálkových 26 eur. Efekt nové 
daně pro fiskál. -- K tématu dále viz také příspěvek na s. 13. 
 
Donata Riedel 
Höhere Buße für reuige Steuersünder 
Vyšší pokuty pro kajícné daňové hříšníky 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 128 (7.7.2010), S. 14-15 
Daňová amnestie. Poté, co německá vláda odkoupila informace o černých kontech, se množí počet 
Němců, kteří sami finančním úřadům přiznávají peníze uložené ve Švýcarsku, Lucembursku a 
Lichtenštejnsku. Tito daňoví hříšníci pouze uhradí za každý rok šestiprocentní úrok a jinak zůstávají 
bez trestu. Tato shovívavost je velmi kritizována, a proto by si do budoucna měli daňoví hříšníci za 
daňový únik a legalizaci černých kont připlatit s podmínkou, že veškerá jejich utajená konta budou FÚ 
přiznána ještě před příp. návštěvou finanční policie. V tabulce přehled počtu přiznaných kont (od 
února 2010) a předpokládaných daňových příjmů. 
 
Barbora Slintáková, Stanislav Klazar 
Impact of harmonisation on distribution of VAT in the Czech Republic 
Dopad harmonizace na rozložení DPH v České republice 
Prague economic papers, Vol. 19, (2010) No. 2, p. 133-149 
Studie zkoumá působení harmonizace sazeb DPH související se vstupem ČR do EU na příjmovou 
distribuci a analyzuje progresivitu daně z přidané hodnoty v ČR ve vztahu k daňovému zatížení 
domácností dle příjmových kategorií. Prostřednictvím mikrosimulačního modelu je kalkulováno 
daňové břemeno domácností, dále je sestaven jejich průměrný trvalý příjem a následně po seznámení   
s metodologií jsou předloženy výsledky analýzy distribuce zatížení DPH u českých domácností (dle 
ročních a trvalých dopadů) před a po harmonizaci v roce 2004. - Pozn. 
 
Petr Pospíšil 
Judikatura Nejvyššího správního soudu: daňové řízení 
Soudní rozhledy, Sv. 16, (2010) č. 6, s. 205-209 
K vývoji rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu v otázkách týkajících se daňového řízení    
v posledních dvou letech. Výběr je zaměřen na problematiku odvolacího řízení, sdělení důvodů 
zahájení daňové kontroly, prekluze práva správce daně na vyměření daně, mezí a rozsahu soudního 
přezkumu úkonů správce daně v daňovém řízení. - Pozn. 
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Ladislav Pitner 
K DPH u zaměstnaneckých benefitů 
Účetnictví, daně a právo v praxi fyzických a právnických osob, Sv. 2010, č. 12, rubrika 11, s. 1-3 
K novele zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 120/2010 Sb.), zejména pak ke změně v § 36a 
odst. 3 (s účinností od 29. dubna 2010), týkající se ceny obvyklé jako základu daně u plnění pro osoby 
v pracovněprávním a nebo obdobném vztahu k plátci. Stručný komentář doplňuje sdělení Ministerstva 
financí (ze 7.5.2010) k uvedenému zákonu. 
 
Eva Sedláková 
Mimořádné odpisy a mimořádný finanční leasing z hlediska daně z příjmů 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 6, s. 29-33 
Na několika příkladech je objasněna problematika mimořádných odpisů, technického zhodnocení 
majetku odpisovaného podle § 30a zákona o daních z příjmů, zvýšení nebo snížení ceny majetku         
z jiného důvodu než technického zhodnocení a mimořádného finančního leasingu. Doplněno 
upozorněním na stanovisko Ministerstva financí k mimořádnému leasingu pro daňové nerezidenty. 
 
Helena Stuchlíková 
Neziskové organizace a daň z přidané hodnoty 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 5-6, s. 3-15 
Neziskové organizace v prostředí DPH. Kdo je plátcem DPH. Předmět daně. Místo zdanitelného 
plnění. Termín přiznání daně a uskutečnění zdanitelného plnění. Základ daně. Sazba daně. 
Uskutečněná plnění. Nárok na odpočet daně. Vrácení daně. Podání přiznání a splatnost daně. 
Souhrnné hlášení. 
 
Jaroslav Brož, Alexander Nett 
Nový daňový řád a zánik trestnosti daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 6, s. 25-29 
K nové právní úpravě podmínek zániku trestnosti daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti 
obsažené v novém daňovém řádu (ve vazbě na nový trestní zákoník). Autoři novou úpravu vítají, 
neboť platná právní úprava (zákon o správě daní a poplatků) takové ustanovení neobsahuje. Zároveň 
však poukazují na možné aplikační problémy v praxi a naznačují jejich řešení. 
 
Lucie Vorlíčková 
Nový daňový řád přináší prolomení prekluzivní lhůty v případě uplatnění účinné lítosti              
u daňových trestných činů 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 11, s. 393-396 
K novému daňovému řádu (s účinností od 1. ledna 2011), který nahradí dosavadní zákon o správě daní 
a poplatků. Autorka se zamýšlí zejména nad zcela novou úpravou lhůty pro stanovení daně a 
poukazuje na některé její problematické aspekty. Podrobněji se věnuje základním cílům zániku trestní 
odpovědnosti z důvodu účinné lítosti (podáním daňového přiznání) v trestním právu daňovém a 
rozboru nejnovější judikatury Ústavního soudu (v souvislosti se zmíněnou úpravou daňového řízení). - 
Pozn. 
 
Joel Slemrod 
Old George Orwell got it backward : some thoughts on behavioral tax economics 
Starý George Orwell to dobře věděl : úvahy o behaviorální ekonomii v oblasti daní 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 1, p. 15-33 
Pojednání přináší postřehy o tom, jaký vhled může behaviorální ekonomie přinést do problematiky 
plnění daňové povinnosti (tax compliance) a složitosti daňového systému (tax complexity). 
Komplikovanost daňového systému, daňový poplatník v roli toho, kdo rozhoduje a v roli voliče. 
Plnění daňové povinnosti a jeho možná manipulace ze strany státu, behaviorální pojetí rozhodnutí        
o daňovém úniku, psychologie autority. - Pozn. 
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Zdeněk Morávek 
Opravy v DPH 
Unes - účetnictví neziskového sektoru, Sv. 8, (2010) č. 6, s. 3-7 
Popis základních postupů uplatňovaných při opravách daňové povinnosti plátců DPH z oblasti 
neziskového sektoru. Problematika je objasněna na několika příkladech (např. oprava základu daně, 
snížení a zvýšení základu daně aj.). 
 
Veronika Solilová, Danuše Nerudová 
Řešení případů dohodou dle komentáře Modelové smlouvy OECD a česká daňová politika.         
2. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 6, s. 30-36 
Cílem článku je objasnit problematiku převodních cen a upozornit na novinky v čl. 25 odst. Modelové 
smlouvy OECD a jejího komentáře. V této části k Arbitrážní úmluvě, k arbitrážnímu procesu, ke 
vzájemné dohodě o arbitráži a k příležitostem a hrozbám arbitrážního procesu. - Pozn. 
 
Jaroslava Kypetová 
Správa daně z nemovitostí - alespoň nějaké informace může obec získat 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 3, s. 10 
Daň z nemovitostí. K rozsahu možností obcí a měst ověřit platební morálku u jednotlivých 
nemovitostí resp. poplatníků; informační sestavy o dani z nemovitostí poskytované finančním úřadem 
obci. Mlčenlivost správce daně, k otázce příp. spolupráce finančních úřadů a obcí. 
 
Roman Landgráf 
Svědek v daňovém řízení 
Daně a finance, Sv. 18, (2010) č. 5-6, s. 15-23 
Svědecká výpověď v daňovém řízení. Svědek a svědecká povinnost. Svědecká výpověď jako návrh 
důkazního prostředku. Předvolání nebo předvedení svědka. Právo daňového subjektu zúčastnit se 
svědecké výpovědi. Postup správce daně při svědecké výpovědi. Hodnocení svědecké výpovědi. - 
Pozn. 
 
Patrick Pfister 
Telecommunications services and the neutrality of the EU VAT system 
Telekomunikační služby a neutrálnost systému DPH v EU 
International VAT monitor, Vol. 21, (2010) No. 3, p. 198-202 
Na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora v dost bizarním případě EGN rozebírá autor dva 
aspekty principu neutrality, které s tímto případem souvisejí. Jedná se o právo na vrácení DPH            
v přeshraničních operacích a o systém zdanění telekomunikačních služeb. I podle nového režimu 
vracení DPH, který vstoupil v platnost 1. ledna 2010, má situace v Evropě do neutrálnosti daleko a je 
otázkou, kdy se zlepší. Naopak pokud jde o zdanění telekomunikačních služeb, bude trvat další čtyři a 
půl roku, než budou stávající složitá pravidla nahrazena novým daňovým režimem, který bude alespoň 
teoreticky v souladu s principem daňové neutrality. - Pozn. 
 
Pantelis Kammas and Apostolis Philippopoulos 
The role of international public goods in tax cooperation 
Úloha mezinárodních veřejných statků v daňové spolupráci 
CESifo Economic studies, Vol. 56, (2010) No. 2, p. 278-299 
Studie modelovým způsobem zkoumá a kvantitativně zjišťuje veřejný prospěch spolupráce v oblasti 
mezinárodní daňové politiky. V případě zahrnutí veličiny mezinárodních veřejných statků do 
standardního modelu daňové soutěže více zemí se odlišnosti v daňových politikách států odrážejí ve 
velkých rozdílech ve veřejném prospěchu. Proto daňová kooperace přináší značný zisk. - Pozn. 
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Jaromír Císař 
Trampoty s daní z nemovitostí : inspirace v prvorepublikové domovní dani 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 3, s. 52 
Daň z nemovitostí dle zákona č. 338/1992 Sb., přijaté a navrhované změny. K výhodám 
prvorepublikové daně domovní dle zákona č. 76/1927 Sb., daň třídní, daň činžovní, luxusní stavby se 
zvýšenou sazbou, činžovní daň dle místního trhu. 
 
Jana Vítková 
Vracení DPH - systémová změna od roku 2010 
Praktický poradce v daňových otázkách, Sv. 2010, č. 13, rubrika 3, s. 1-12 
Pojem "vracení daně", vývoj legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty, směrnice ES). Vracení daně 
českým plátcům (krácení vracené daně, podání žádosti o vrácení daně, doklady k žádosti, minimální 
limity vracené daně, lhůty pro vracení daně). Vracení daně plátcům registrovaným v EU. Vracení daně 
osobám povinným k dani z třetích zemí. Doplněno příklady. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Evropské unii. 13.,  Maďarsko  
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 6, s. 45-49 
K problematice zdaňování společností v Maďarsku. Zákonný rámec, daňové subjekty, zdaňovací 
období, zdanitelný příjem a základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, sazba daně, systém 
kalkulace daně atd. Doplněno příkladem. - Právní stav ke dni 1. března 2010. 
 
Hana Skalická 
Zdaňování společností v Evropské unii. 14.,  Malta  
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 7, s. 50-52 
K problematice zdaňování společností na Maltě. Zákonný rámec, daňové subjekty, zdanitelný příjem a 
základ daně, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, skupinové zdanění, systém kalkulace daně 
apod. - Právní stav ke dni 30. listopadu 2009. 
 
Jan Břeň 
Změny ve správě místních poplatků 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 7, s. 37-38 
Ke změnám (devíti druhů) místních poplatků a procesním pravidlům k jejich správě od 1.1.2011         
v důsledku novelizace zákona č. 281/2009 Sb.; poplatek za lázeňský/rekreační pobyt. Rozlišení plátce 
a poplatníka místního poplatku, odlišení mezi nezaplacením poplatku poplatníkem a neodvedením 
poplatku plátcem. Lhůty pro vyměření poplatku. Zrušení možnosti prominout obecní poplatek. 
 
 
Daňové a účetní poradenství  
 
č. 23-24/2010  
Zařazení a vyřazení obchodního majetku - fyzická osoba. Zrychlený odpis automobilu. Veletrhy na 
území EU a DPH. Zdaňování příjmů z prodeje bytu. Platby v podnikání ze soukromého bankovního 
účtu. Zaměstnávání starobních důchodců v otázkách a odpovědích. Fotovoltaické elektrárny a daň 
z nemovitostí. 
 
č. 25-26/2010  
Daňové souvislosti s odborným rozvojem zaměstnanců. Informace daňovým subjektům k řešení 
důsledků povodní z pohledu daní (tisková zpráva). Příplatek za práci přesčas. Oprava základu daně a 
dodatečné přiznání. Haléřové zaokrouhlování u faktur. Chyby a omyly v personální práci.  
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Daňový TIP  
 
č. 15/2010  
Přechod na vedení účetnictví u  fyzických osob v daňových souvislostech. Vymahatelnost starých 
pohledávek. Nárok na dovolenou u starobního důchodce. Soutěž o věcné dary (z pohledu daňové 
účinnosti). Zdanění OSVČ. Základ daně a dohoda o narovnání dodaněného závazku. 
 
 
č. 16/2010  
Aktuálně k daním z příjmů. Zdanění ostatních příjmů. Jak správně účtovat věcná břemena? Daňová 
uznatelnost úroků a finančních nákladů úvěru v souvislosti s podílem na dceřiné společnosti. 
Poskytování skladovacích služeb belgické firmě v ČR. Jsou náklady řízení daňově uznatelné? Co se 
rozumí rozvahovou hodnotou pohledávek. 
 
č. 17/2010  
Aktuálně k DPH. Podnikání manželů a společné jmění manželů. Účtování o plnění pojišťovny. Převod 
DPH a poplatky při dovozu zboží z Číny. Rozvrh doby a vyrovnávací období. [Povinnost] evidence 
pracovní doby. 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
Magdaléna Přívarová 
Alternatívny prístup k ekonomickému rastu v teórii regulovania 
Ekonomický časopis, Sv. 58, (2010) č. 3, s. 292-304 
Ke dvěma vývojovým etapám zkoumání ekonomického růstu s využitím metodologického přístupu 
školy regulování (přehled prací od zrodu teorie regulování do 90. let 20. století a prací publikovaných 
od 90. let do současnosti). Boyerův model, koncepce kognitivního kapitalismu, koncepce majetkového 
kapitalismu. - Pozn. 
 
Arno Riedl 
Behavioral and experimental economics do inform public policy 
Behaviorální a experimentální ekonomie inspirují veřejnou politiku 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 1, p. 65-95 
Příspěvek se zaměřuje na několik oblastí experimentální a behaviorální ekonomie, jež mají potenciální 
a aktuální význam pro veřejnou ekonomii a veřejnou politiku. Nejprve přináší krátký úvod do 
experimentální a behaviorální ekonomie, zkoumá jejich souvislosti, dále rozebírá významné 
behaviorální pravidelnosti a jejich interakci se zásadami veřejné ekonomie (např. daňové zatížení, 
skryté zdanění, konkurence, obecné a individuální blaho atd.). Jsou projednávány také některé 
důsledky vývoje těchto oborů pro veřejnou politiku. - Pozn. 
 
Lenka Slavíková, Jiřina Jílková, Tatiana Kluvánková-Oravská 
Elinor Ostrom - nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního 
prostředí 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 3, s. 419-423 
Ve stručném komentáři je přiblížena práce Elinor Ostromové - nositelky Nobelovy ceny za ekonomii 
2009 - v oblasti ekonomie veřejných statků, především v souvislosti s tvrzením, že instituce jsou 
významným faktorem efektivnosti správy životního prostředí. 
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Finance. Bankovnictví. Měnový systém 
 
Ralph Atkins 
A bolder banker 
Smělejší bankéř 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37356 (8.7.2010), p. 7 
Analýza postavení Evropské centrální banky za řízení Jeana-Clauda Tricheta, který musel čelit 
hospodářské krizi. Konstatuje se výrazný nárůst vlivu banky a jsou vyjadřovány obavy z nezvratných 
změn a nejasných priorit. 
 
Francesco Guerrera, Tom Braithwaite and Justin Baer 
A line is drawn 
Směr postupu je určen 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37350 (1.7.2010), p. 7 
K návrhu zákona regulace finančních trhů v USA, označovaného jako Doddův-Frankův zákon. Kritici 
i obhájci se shodují na tom, že po přijetí zákona čeká banky omezení jejich svobody i výnosů. --         
K problematice viz i článek na s. 9 Wall Street's new double act comes up short. -- Finanční regulací 
se zabývá i The Economist ze dne 3.7.2010, č. 8689 na s. 61-64 v článku nazvaném Not all on the 
same page: financial regulation. 
 
Barbara Freitag, Benedict Schimka 
Auswirkungen des Zahlungsdienstegesetzes auf den österreichischen Finanzmarkt 
Důsledky zákona o platebních službách pro rakouský finanční trh 
Finanzmarktstabilitätsbericht, Jg. 2010, Nr. 19, S. 97-109 
Rakouský zákon o platebních službách (ZaDIG) z 1.11.2009. Jeho aktuální dopad na rakouský 
finanční trh. Porovnání s národními interpretacemi v Německu, Francii a Nizozemsku. - Pozn. 
 
Gerd Höhler 
Banken sind billig zu haben 
Banky jsou lacino k mání 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 133 (14.7.2010), S. 34 
K poklesu tržní hodnoty řeckých bank a k efektivitě jejich příp. koupě především pro investory            
z přilehlých regionů vzhledem k angažovanosti řeckých bank ve státech jižní a východní Evropy. 
 
Crash-test dummies : Europe's pressured banks 
Atrapy testování odolnosti : evropské banky pod tlakem 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8688, p. 81 
Ke složitému procesu zátěžového testování vratkých evropských bank. Zatímco v USA řídila 
provádění těchto testů Fed vojenským stylem, v Evropě jejich organizaci určuje ECB a Evropská 
komise, ale výklad je na CEBS - Výboru pro evropské bankovní dohližitele - a národních 
supervizorech, takže celková situace vyvolává dojem nekonzistentnosti. -- Překlad pod názvem 
Bankovní "stress" testy viz Ekonom, 2010, č. 26-27, s. 58-59. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Frühjahr 2010 : Finanzmärkte = The current economic 
situation in Germany : financial markets 
Hospodářská situace v Německu v prvním čtvrtletí roku 2010 : finanční trhy 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 5, S. 48-59 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 5, p. 46-56 
Příspěvek shrnuje trendy vývoje na světových a evropských finančních trzích v prvním čtvrtletí 2010, 
dále se podrobněji věnuje (se zaměřením na Německo) vývoji směnného kurzu eura vůči dolaru a 
dalším důležitým měnám, situaci na trhu cenných papírů, vývoji evropského i mezinárodního trhu 
obligací ve vazbě na šíření řecké dluhové krize, podmínkám financování pro podniky, veřejným 
půjčkám německé vlády, vývoji na mezinárodních akciových trzích, nebankovním emisím dluhových 
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cenných papírů a vývoji přímých zahraničních investic. Seznamuje také se vznikem, určením a 
budoucí činností ESRB (European Systemic Risk Board). - Pozn. -- Další části tohoto přehledu 
hospodářské situace jsou věnovány evropskému a celosvětovému rámci, německé měnové politice, 
bankovnictví, hospodářským podmínkám a veřejným financím. 
 
von Helga Einecke und Martin Hesse 
Ein zweites Lehman im Mai 
Druhý kolaps typu Lehman v květnu 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 26, S. 9 
S odkazem na zprávu ECB došlo počátkem května 2010 k vážnému ohrožení evropského finančního 
systému (situace byla hodnocena dokonce jako podstatně vážnější než v případě kolapsu americké 
banky Lehman). Pravděpodobnost platebních výpadků ve dvou či více velkých a komplexních 
bankovních skupinách eurozóny se dramaticky zvýšila, a i když ECB neuvedla konkrétní jména, 
analytici se domnívají, že šlo o peněžní instituce poskytující vysoké úvěry zemím ve Středomoří - tyto 
banky samy pak měly značné problémy při půjčování peněz u jiných úvěrových institucí. Rekapitulace 
původních příčin ohrožení finančního systému eurozóny a důsledky tohoto předkolapsového stavu 
(750miliardový záchranný balík pro eurozónu), hodnocení opatření ECB. - Přetištěno ze Süddeutsche 
Zeitung, Mnichov, z 18. června 2010. 
 
Michal Petřík 
Euro nevzniklo ekonomicky stabilním způsobem : jednotná evropská měna 
Euro, Sv. 2010, č. 29, s. 74-75 
Autor rozborem hodnot maastrichtských konvergenčních fiskálních kritérií (podíl schodku veřejných 
financí k HDP, podíl veřejného dluhu k HDP) jednotlivých zemí eurozóny v posledních dvanácti 
letech dokládá dlouhodobé či opakované neplnění zejména dluhových kritérií mnoha zeměmi. 
Vyvozuje, že v tomto stavu chyběla politická vůle k přísnějšímu nahlížení na deficity a dluhy a 
eurozóna byla již od svého vzniku ekonomicky nestabilní. 
 
Explosive : exchange-traded funds 
Výbušné : fondy obchodované na burze 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8688, p. 80-81 
Rozmach obchodů s fondy registrovanými na burze (ETF) znepokojuje regulační úřady. Trh se rychle 
vyvíjel, aby uspokojil poptávku po exotičtějších produktech. Výhodou je rovněž možnost obchodování 
po celý den, což u vzájemných fondů (mutual funds) není. V březnu 2010 americká Komise pro cenné 
papíry a burzy (SEC) vydala moratorium na vytváření nových ETF, které využívají deriváty. Tlak na 
regulaci fondů roste i v Evropě. 
 
Bundesministerium der Finanzen 
Gesetz zur Abschaffung des Finanzplanungsrates und zur Übertragung der fortzuführenden 
Aufgaben auf den Stabilitätsrat sowie zur Änderung weiterer Gesetze : vom 27. Mai 2010 
Zákon o zrušení Rady pro finanční plánování a o přesunu pokračujících úkolů na Stabilizační 
radu jakož i o změně dalších zákonů : z 27. května 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 26, S. 671-672 
Spolkový sněm spolu se Spolkovou radou schválily zákon obsahující změnu zákona o rozpočtových 
zásadách, změnu zákona o finančním vyrovnání, změnu zákona o finanční a personální statistice, 
změnu druhé knihy sociálního zákoníku a změnu zákona o realizaci investic do budoucna. 
 
Luděk Chvosta, Julius Kišš 
Godot přišel : Centrální depozitář 
Euro, Sv. 2010, č. 27-28, s. 101 
Příspěvek seznamuje se zahájením činnosti Centrálního depozitáře cenných papírů v ČR, který v sobě 
slučuje role centrální evidence (dříve vykonávalo SCP) a vypořádacího systému vůči obchodům na 
regulovaných trzích. Zavedení vícestupňové evidence CP - buď na účtech vlastníků nebo na účtech 
zákazníků; zaniká omezení přistupovat k účtu pouze prostřednictvím účastníka, který jej vede. --        
K tématu viz rozhovor s generálním ředitelem BCPP P. Koblicem s názvem Novinky, které čekají 
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majitele cenných papírů, uveř. v HN ze 7. července 2010, č. 130, s. 24 a příspěvek v čas. Ekonom, 
2010, č. 28, s. 62-63 s názvem Burza vyrostla z puberty. 
 
Karel Janda, Eva Michalíková, Věra Potácelová 
Gravitační a fiskální modely státní podpory exportních úvěrů v České republice 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 3, s. 305-325 
Příspěvek se zabývá zkoumáním účinnosti státní podpory exportních úvěrů prováděné prostřednictvím 
České exportní banky. Data a metodologie gravitační analýzy, ekonomický gravitační model a popis 
proměnných, metodologie ekonometrického odhadu, simulační model dopadu činnosti ČEB na příjmy 
státního rozpočtu, závěry. - Pozn. 
 
Sebastian Mallaby 
How to fsoc it to the hedge funds 
Jak regulovat zajištěné fondy 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37363 (16.7.2010), p. 7 
Na základě Doddova-Frankova zákona o finanční regulaci má v USA vzniknout Úřad pro dohled nad 
finanční stabilitou (FSOC), který by měl sledovat všechny systémově rizikové instituce. Až dosud 
žádný úřad neměl tak široký mandát. Otázkou je, jaká kritéria by měli dohližitelé brát v potaz - 
pozornost by se mohla zaměřit na zajištěné fondy, ale ty jsou většinou tak malé, že nemohou ohrozit 
stabilitu finančního systému. 
 
Daniela Doležalová 
K návrhu nové směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních 
fondů 
Obchodněprávní revue [OR], Sv. 2, (2010) č. 7, s. 212-215 
Komentář k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních investičních 
fondů a o změně směrnic č. 2004/39/ES a 2009/65/ES (AIFMD) z dubna 2009, resp. z května 2010 (za 
španělského předsednictví). Podrobněji o působnosti směrnice, o úpravě depozitářů a o vztahu ke 
třetím zemím. - Pozn. 
 
Stefan Kyora 
Kein Markt wie jeder andere : Argumente für einen radikalen Umbau des Finanzmarkts 
Není to trh jako každý jiný : argumenty pro radikální přestavbu finančního trhu 
Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Jg. 10, (2009) Nr. 3, S. 369-372 
Recenze knihy "Ponaučení z krize" (Mastronardi, Cranach), v níž autoři nastiňují otázku rozsahu 
svobody finančních trhů a svobody různých subjektů v podmínkách ekonomické nerovnováhy a také 
se zamýšlejí nad příčinami vzniku finanční krize. Vysvětlují důvody pro nové uspořádání finančního 
trhu a jeho regulaci. - Pozn. -- Recenze na: Lernen aus der Krise : auf dem Weg zu einer Verfassung 
des Kapitalismus / Philippe Mastronardi, Mario von Cranach. 
 
Learning to crawl : the yuan unpegged 
Jak se naučit plavat : uvolněný jüan 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8688, p. 77-79 
K částečnému uvolnění kurzu čínského jüanu, který byl dlouho kritizován ze strany USA za svoji 
neměnnost ve vztahu k dolaru. Při stanovování kurzu bude nyní čínská centrální banka přihlížet ke 
koši měn, ale i k tržní nabídce a poptávce. Opatření by mohlo zmírnit obchodní napětí s USA. -- Viz     
i článek na s. 15-16 pod názvem The long march: the yuan and global imbalances. 
 
Frank G. Heide, Monika von Wysocki 
Mehr Finanzbildung für alle 
Více finančního vzdělávání pro všechny 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 117 (22.6.2010), S. 30 
Finanční osvěta; k iniciativě "Finanzführerschein" (finanční řidičák), která má v Německu pomoci 
zlepšit povědomí občanů o oblasti financí a tím o investování resp. finančních produktech. 
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Jesús Crespo Cuaresma, Anna Orthofer 
Modellierung und Prognose des EUR/USD-Wechselkurses : die Bedeutung nichtlinearer 
Anpassungen an die Kaufkraftparität 
Modelování a prognóza směnného kurzu EUR/USD : význam nelineárního přizpůsobení paritě 
kupní síly 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2010, Nr. 2.Q., S. 67-80 
Studie prezentující nedostatky konvenčního lineárního modelu směnného kurzu zkoumá také, zda 
alternativní nelineární specifikace vedou k lepším prognózám než tradiční model. Poukazuje na to, že 
odhady prahových hodnot modelu pro zjišťování měsíčního směnného kurzu EUR/USD v letech 
1990-2010 podporují teorii nelineárního procesu přizpůsobení směnného kurzu paritě kupní síly, a že 
kvalitu prognózy je možné výrazně zlepšit aplikací této nelineární specifikace. - Pozn. 
 
Clemente De Lucia, Jean-Marc Lucas 
Portraits of the ECB and Federal Reserve on a background of financial crisis 
Obrazy Evropské centrální banky a Federal Reserve na pozadí finanční krize 
Conjoncture, Vol. 2010, No. 6, p. 3-22 
Studie zkoumá vliv nedávné finanční krize na politiku centrálních bank a jimi uskutečněná 
nekonvenční opatření měnových politik. Zvažuje problematiku opatření zavedených Evropskou 
centrální bankou (ECB) a americkou Federal Reserve v posledních několika letech v reakci na krizi, 
jejich dopady na bilance těchto centrálních bank; upuštění od mimořádných podpůrných opatření a 
normalizace stavu. Analyzuje dynamiku měnově-politických sazeb a uvádí očekávání ohledně jejich 
růstu. - Pozn. 
 
Michal Donné 
Právní přeměny investičních společností a investičních a podílových fondů 
Právní rádce, Sv. 18, (2010) č. 6, s. 4-17 
Podrobně o přeměnách jednotek kolektivního investování na základě zákona o přeměnách a na 
základě zákona o kolektivním investování. - Pozn. 
 
Jon Fasman 
Shuffle up and deal : a special report on gambling 
Zamíchej a rozdej : zvláštní zpráva o sázení 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8690, centr. sect. (16 p.) 
Sázky, loterie, karetní hry, herní automaty. Vliv internetu na sázkový průmysl, otázka regulace sázení. 
-- Viz i článek You bet: online gambling na s. 14-15. 
 
Helmut Steuer 
Schweden lehnt den Euro ab 
Švédsko odmítá euro 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 133 (14.7.2010), S. 18 
Ve Švédsku panuje poměrně značná nedůvěra vůči společné měně, řecká krize a neschopnost EU 
rychle situaci řešit toto stanovisko ještě posiluje (Švédsko se zatím nezapojilo ani do mechanismu 
směnných kurzů II). Podle mnoha předních ekonomů právě odklad zavedení eura umožnil Švédsku 
celkem bezbolestný průchod krizí a např. export slušně profituje ze slabé švédské koruny. Vysoké 
daňové zatížení přináší velké daňové příjmy, takže Švédsko vykazuje nejnižší rozpočtový deficit          
v rámci EU. Krátká prognóza hospodářského výkonu a vládní politiky. 
 
Josef Arlt, Milan Bašta 
The problem of the yearly inflation rate and its implications for the monetary policy of the 
Czech National Bank 
Problém roční míry inflace a jeho důsledky pro měnovou politiku ČNB 
Prague economic papers, Vol. 19, (2010) No. 2, p. 99-117 
Inflace jako důležitý makroekonomický ukazatel, problematika měření inflace. Autoři studie zastávají 
názor, že obecně užívané měření inflace - zejména roční míra inflace - není vždy vhodným měřítkem, 
vzhledem k neposkytování aktuálních informací o úrovni inflace. Dokazují, že roční inflační míra 

14 



Informace Odborné knihovny MF                                                         Dokumentace českého a zahraničního tisku 
__________________________________________________________________________________________ 

deformuje a zpožďuje informace obsažené v měsíční inflační míře. Problematika roční míry inflace je 
ilustrována na příkladu transmise měnové politiky České národní banky. - Pozn. 
 
Tuomas Saarenheimo 
Towards a European macroprudential policy 
K evropské makroprudenční politice 
Bank of Finland - Bulletin, Vol. 84, (2010) No. 1, p. 28-36 
Nejdříve k významu systémového rizika pro finanční systém a k otázce, jak ho řídit. Pojetí 
makroprudenční politiky jako způsobu řízení systémového rizika, omezení procyklických tendencí a 
stabilizace finančního systému. European Systemic Risk Board (ESRB) - evropský institucionální 
rámec pro efektivní využití nových nástrojů makroprudenční politiky i sledování a analyzování 
systémových rizik. Vztah ESRB a národních dohledů, možné institucionální konflikty, kompetence 
ESRB. 
 
Martin Feldstein 
Versuch gescheitert 
Zmařený pokus 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 24, S. 45 
V USA funguje systém společné měny přesto, že funguje v seskupení 50 značně rozdílných států - na 
rozdíl od eurozóny totiž splňuje tři hospodářské předpoklady, které v Evropě neexistují: mobilní 
pracovní síly, mzdovou flexibilitu a centrální finanční úřad. Nutnost společné měnové politiky            
v eurozóně, bezvýznamnost společné měny a pevných kurzů. 
 
Olaf Storbeck 
Weniger Staat, mehr Krise 
Čím méně státu, tím větší krize 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 129 (8.7.2010), S. 14 
Komentář ke studii "Market Freedom and the Global Recession" (od profesorky L. Reichlin), která je 
jednou z těch, co zpochybňují dosavadní konsenzus o výhodách a negativech regulace finančního trhu 
a podporují empirickými důkazy argumentaci, že většina ekonomů přeceňuje sebeozdravné síly a 
stabilitu svobodných trhů. – Zkrácený překlad viz toto číslo Informací Odborné knihovny MF. 
 

Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
Benjamin Delozier, Cyril Rebillard 
A more balanced growth for China : challenges and prospects 
Vyváženější růst v Číně : výzvy a perspektivy 
Trésor-economics, Vol. 5, (2010) No. 75, p. 1-8 
Makroekonomická nerovnováha ve světě a její úloha v hospodářské krizi. Model hospodářského růstu 
v Číně, důvody jeho vnitřní i vnější nevyváženosti. Předpokládané dopady zvyšování spotřeby 
domácností; čínské investice; trendy na trhu práce a změny v sociální politice ve vztahu k hledání 
nové rovnováhy. Strukturální reformy k posílení spotřeby čínských domácností; realizovaná opatření   
k vyváženosti růstu (plán fiskálních stimulů z listopadu 2008, rozvoj a liberalizace finančních trhů, 
plán na změny v přerozdělení zisků podniků domácnostem). - Pozn. 
 
Jan Pavel 
Analýza vlivu míry konkurence na cenu rozsáhlých staveb dopravní infrastruktury 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 3, s. 343-356 
Vysoké ceny při zadávání veřejných zakázek v ČR mohou být jednak způsobeny nízkou úrovní 
konkurence na straně nabídky, jednak špatným nastavením zadávacích podmínek. Cílem příspěvku je 
analyzovat tuto problematiku, přičemž hlavní zkoumané oblasti jsou vztah mezi počtem nabízejících a 
dosaženou cenou a vazba mezi nastavením zadávacích podmínek a počtem nabízejících. - Pozn. 
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Gerd Braune ... [et al.] 
Auch Sparpolitik braucht eine gute Story 
I úsporná politika potřebuje dobrý příběh 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 117 (22.6.2010), S. 12-13 
Příklady propagačních kampaní v Japonsku, Rakousku a Kanadě, které by mohly spolkové vládě 
pomoci přesvědčit občany o potřebnosti úsporného kurzu a (morální povinnosti) jejich účasti na sanaci 
státních financí. 
 
Dietrich Creutzburg, Dirk Heilmann, Donata Riedel 
Berlin verabschiedet die Krise 
Berlín se loučí s krizí 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 135 (16.7.2010), S. 12-13 
Předpověď konjunkturálního oživení v Německu, prognózy růstu pro roky 2010/2011 vydané 
výzkumnými a finančními institucemi, spolkovou vládou a Evropskou komisí (Credit Suisse, Ifo-
Institutu, IfW, OECD, Bundesbankou, RWI atd.). Odůvodnění zjevného konjunkturálního optimismu 
znatelným poklesem nezaměstnanosti. 
 
Vojtěch Spěváček, Mojmír Hájek 
Česká ekonomika v roce 2009 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 2, s. 53-78 
Studie hodnotí vývoj české ekonomiky v krizovém roce 2009 v kontextu s předcházejícím obdobím. 
Ekonomická výkonnost, alternativní ukazatele ekonomické výkonnosti (HND, RHDD), strukturální 
změny, zdroje ekonomického růstu, poptávková strana ekonomiky, makroekonomická rovnováha 
(vztah nabídky a poptávky, vztah úspor a investic, běžný účet platební bilance). - Pozn. 
 
Nils Fröhlich 
Die Überprüfung klassischer Preistheorien mithilfe von Input-Output-Tabellen 
Přezkoumání klasických cenových teorií pomocí tabulek vstupů/výstupů 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 5, S. 503-508 
Historie a vznik cenové teorie. Metodika teorie. Výpočty dat. Odchylky teoretických cen od 
empirických cen. Tabulky vstupů/výstupů v Německu za roky 2000 a 2004. - Pozn. 
 
Marco Annunziata ... [et al.] 
Eurozone risks are the main threat 
Hlavní ohrožení přinášejí rizika eurozóny 
CEE Quarterly, Vol. 2010, No. 3, p. 4-49 
Periodická analýza makroekonomického vývoje a ekonomická očekávání zemí střední a východní 
Evropy (SVE) a dalších rozvíjejících se ekonomik. Každé zemi je věnován samostatný příspěvek, 
který přehledně analyzuje hlavní ukazatele finančního a hospodářského vývoje. Analyzována jsou 
hlavní rizika růstu a finanční stability regionu. Připojena je krátkodobá prognóza růstu, inflace; rozbor 
fiskálních politik, stavu finančního sektoru a možných negativních dopadů zadluženosti států eurozóny 
na region SVE. - Analýzy jsou publikovány 4x ročně. 
 
Petr Kubačka 
Jak v praxi zprůhlednit zadávání veřejných zakázek 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 7, s. 34-35 
Podněty ke zlepšení a zprůhlednění procesu zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách; instituty limitující přístup širší veřejnosti k jednání a k informacím (obchodní tajemství, 
povinnost mlčenlivosti členů komise). Problematické body v případě audiovizuálního přenosu, 
porušení osobnostních práv. - Pozn. 
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Růžena Vintrová 
Mezinárodní pozice české ekonomiky v dlouhodobém vývoji a změny vyvolané krizí 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 2, s. 79-101 
Vývoj české ekonomiky do listopadu 1989, výkyvy ve vyrovnávání ekonomické úrovně v období 
1989-2009, faktory vývoje ekonomické úrovně, alternativní ukazatele reálné konvergence, výzvy 
kladené hospodářskou krizí. - Pozn. 
 
Peter Wise ... [et al.] 
Portugal 
Portugalsko 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37361 (14.7.2010), sep. sect. (6 p.) 
Hospodářskopolitický přehled o Portugalsku se zaměřuje na snahy zvýšit růst a vývozní 
konkurenceschopnost země, sociální trendy, obnovitelnou energii, turistiku, e-government aj. 
 
Martin Lyčka 
Právo členských států omezit přístup k veřejným zakázkám a jeho limity z pohledu účastníků 
výběrových řízení 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 12, s. 428-435 
O opatřeních k zajištění transparentního a účinného přidělování veřejných zakázek (souhrn poznatků 
na základě rozhodnutí Evropského soudního dvora). Podrobněji k případům CoNISMa, SECAP, 
Michaniki a Sporting Exchange. - Pozn. 
 
Jens Dechent 
Preisentwicklungen in der Bauwirtschaft 2009 
Vývoj cen ve stavebnictví v roce 2009 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 5, S. 490-497 
Vývoj stavebního sektoru a cen ve stavebnictví v Německu v roce 2009. Nová výstavba bytových 
domů, údržba bytového fondu, vývoj cen stávajících bytových domů, nová výstavba nebytových 
prostor a inženýrských staveb. - Pozn. 
 
Ivana Dostálová 
Prostor ke koordinaci hospodářských politik vytvořený Lisabonskou smlouvou 
Scientia et Societas, Sv. 6, (2010) č. 2, s. 15-28 
Právní základ pro oblast koordinace hospodářských politik, cesta k posílení koordinace a konkrétní 
změny (zejména v oblasti dohledu). - Pozn. 
 
Karl Schwarz ... [et al.] 
Sektorale VGR in Österreich 2009 : integrierte Darstellung der Wirtschafts- und Finanzkonten 
für Haushalte, Unternehmen, Staat und Finanzsektor in den Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen 
Odvětvové národohospodářské účty (VGR) v Rakousku v roce 2009 : integrované znázornění 
hospodářských a finančních účtů pro domácnosti, podnikatele, státní a finanční sektor                 
v národohospodářských účtech 
Statistiken - Daten & Analysen, Jg. 2010, Nr. Juni 2010 (Sonderheft : Sektoral), S. 3-59 
Investiční a finanční aktivity jednotlivých sektorů v rakouském hospodářství v roce 2009 - srovnání     
v období let 2000-2009. Metody, definice a prameny statistických výzkumů. - Pozn. 
 
Michal Petr, Zuzana Tonarová 
Soutěžní právo, dominance a regulace "příliš vysokých" cen 
Právní rozhledy, Sv. 18, (2010) č. 12, s. 419-424 
K problematice dominantního postavení podniků a nepřiměřeně vysokých (excesivních) cen. 
Excesivní ceny v právu EU, v praxi členských států EU, v České republice a v USA. - Pozn. 
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Store of value : gold 
Zdroj hodnot : zlato 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8690, p. 62-64 
Nízké výnosy z jiných investic a obavy z vývoje světové ekonomiky způsobily, že cena zlata začala 
růst. Jak se však v článku dokazuje, s jejím trvalým růstem nelze počítat. 
 
Martin Fassmann 
Trnitou cestou za chimérou antikrizových opatření 
Pohledy, Sv. 2010, č. 1, s. 7-23 
Autor mapuje roční snahu českých odborů a podnikatelů o prosazení účinných antikrizových opatření. 
- Pozn. -- K tématu viz i další čl. tohoto monotematického čísla čas. s názvem Odbory proti krizi. 
 
Deutsche Bundesbank 
Unsicherheit von makroökonomischen Prognosen = Uncertainty of macroeconomic forecasts 
Nejistota makroekonomického prognózování 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 6, S. 29-47 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 6, p. 29-46 
Článek informuje o makroekonomickém prognózování centrálních bank se zaměřením na míru 
nejistoty těchto prognóz. Deutsche Bundesbank uveřejňuje čtvrtletní předpovědi budoucího 
hospodářského vývoje Německa od prosince 2007, odhadovaná míra nejistoty prognóz pro změny 
HDP a cen je relativně malá. Význam informací o možných odchylkách; příčiny nejistoty, koncepce 
jejího měření a způsoby znázornění; přehled přístupů jednotlivých centrálních bank a praxe německé 
centrální banky; statistické modelování. Nedávná finanční krize přinesla poučení, že nejistota ohledně 
budoucího hospodářského vývoje je vyšší, než se předpokládalo, zejména pro oblast pravděpodobnosti 
mimořádně nenadálých změn. - Pozn. 
 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
Verordnung zur Anpassung der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Vergabeverordnung - VgV) sowie der Verordnung über die Vergabe von Aufträgen im Bereich 
des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung (Sektorenverordnung - 
SektVO) : vom 7. Juni 2010 
Nařízení k harmonizaci nařízení o zadávání veřejných zakázek (Vergabeverordnung - VgV) 
jakož i nařízení o zadávání zakázek v oblasti dopravy, zásobování pitnou vodou a zásobování 
energií (Sektorenverordnung - SektVO) : ze 7. června 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 30, S. 724-727 
Spolková vláda vydala nařízení upravující nařízení o zadávání veřejných zakázek i zakázek v oblasti 
dopravy, zásobování pitnou vodou a zásobování energií. Úpravy vznikly na základě změn v zákonu 
proti omezování volné soutěže. 
 
Raymond Van der Putten 
What lessons can be learnt from Japan's lost decade? 
Jaké poučení si můžeme vzít z japonské ztracené dekády? 
Conjoncture, Vol. 2010, No. 5, p. 19-30 
Příspěvek se věnuje rozboru období hospodářského poklesu a stagnace v 90. letech 20. století              
v Japonsku, které je nazýváno "ztracenou dekádou". Nejprve charakterizuje ztracenou dekádu, její 
příčiny, fáze průběhu a opatření japonské vlády; dále ji srovnává s dalšími finančními krizemi tohoto 
období; následně analyzuje důvody nezvykle dlouhého trvání recese (desetiletí do oživení 
ekonomiky). Další část se zaměřuje na vývoj japonského hospodářství a finančních trhů v době 
finanční a úvěrové krize z let 2007-2008; závěrem jsou shrnuta poučení ze zkušeností, která přinesla 
japonská ztracená dekáda. - Pozn. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace 
 
Staring into the abyss : the future of Europe 
Zírání do propasti : budoucnost Evropy 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8690, p. 23-24, 26 
Zaměřeno na otázku budoucnosti Evropské unie a eurozóny. Krize eurozóny straší vlády, ale názory 
na to, k čemu je unie, se dramaticky liší. Dominantní mocnosti, Francie a Německo, se shodují na 
potřebě větší harmonizace v rámci eurozóny, ale neshodují se v otázce, co harmonizovat. -- Viz           
i článek na s. 11-12 nazvaný Can anything perk up Europe? 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
Tomáš Hájíček 
Celní řízení. 1. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 6, s. 40-44 
Vymezení celního řízení, základní definiční pojmy v oblasti celního dohledu a celního řízení, proces 
celního řízení, opravné prostředky proti rozhodnutí v celním řízení. Doplněno příkladem. 
 
Tomáš Hájíček 
Celní řízení. 2. část 
Daně a právo v praxi, Sv. 15, (2010) č. 7, s. 28-34 
K problematice celních režimů. Aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému a v systému 
navracení, uskladňování v celním skladu, celní režim dočasného použití, pasivní zušlechťovací styk, 
vnější a vnitřní tranzit, volný oběh aj. Sazební zařazení zboží. Zjednodušené postupy. Institut 
oprávněného hospodářského subjektu - AEO. Doplněno příklady. 
 
The click and the dead 
Koho vyřadí kliknutí 
The Economist, Vol. 396, (2010) No. 8689, p. 69 
Příspěvek vychází ze studie, která zkoumá dopad internetových obchodů v USA na drobné podnikání. 
- Zkrácený překlad článku viz Informace Odborné knihovny MF č. 9/2010. 
 
Alan Beattie 
Trading blows 
Obchodní rány 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37354 (6.7.2010), p. 7 
V analýze americko-čínských obchodních vztahů se konstatuje, že jsou stále poznamenány 
vzájemným obviňováním z jejich deformace a že se řídí zastaralými pravidly. 
 

Podnik a podnikání 
 
Jan Frait, Petr Jakubík 
Firmy ještě nejsou v suchu : ekonomika 
Euro, Sv. 2010, č. 30, s. 34-35 
Autoři komentují situaci v podnikové sféře v ČR a analyzují její rizika na základě Zprávy o finanční 
stabilitě 2009/2010 zpracované Českou národní bankou. Věnují se hospodářským výsledkům a zisku 
podnikového sektoru, růstu kreditního rizika, nárůstu podílu bankovních úvěrů v selhání a insolvencí, 
propadu dynamiky bankovních úvěrů i snížení zadluženosti českého podnikového sektoru. 
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Milan Damborský, René Wokoun 
Lokalizační faktory malého a středního podnikání v podmínkách ekonomiky ČR 
E+M Ekonomie a Management = Economics and Management, Sv. 13, (2010) č. 2, s. 32-43 
Teoretická východiska lokalizačního procesu, vymezení možných významných lokalizačních faktorů 
na teoretické bázi. Lokalizační faktory malého a středního podnikání vázané na lokální či regionální 
dodavatelský a odběratelský trh v ČR (např. dopravní blízkost odbytového trhu, dostupnost 
komplementárních služeb, hospodářský růst regionu, možnost spolupráce s konkurencí aj.). 
 
Florian Baumann and Tim Friehe 
Tax evasion, investment, and firm activity 
Daňový únik, investice a činnost podniků 
FinanzArchiv, Vol. 66, (2010) No. 1, p. 1-14 
Článek modelovým způsobem zkoumá, analyzuje a dokládá nepřímé spojení mezi daňovým únikem a 
úrovní činnosti podniku, zejména s ohledem na investice do jeho dlouhodobé konkurenceschopnosti. 
Vyšší investice zlepšují pravděpodobnost přežití podniku, což naopak snižuje výnosy z daňových 
úniků, protože daňový únik může být objeven a pokutován i později. Daňový únik má distorzní vliv na 
investiční rozhodování. Bezděčným důsledkem tvrdého vymáhání daní může být snižování 
podnikových investic. - Pozn. 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
Michal Vaněk, Jana Magnusková, Simona Matušková 
Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 13, (2010) č. 2, s. 97-112 
Důchodový systém v ČR a ve vybraných okolních státech (Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko). 
Trendy v důchodových systémech - zvyšování důchodového věku, znevýhodňování předčasného 
důchodu, zvyšování potřebného počtu let pojištění, zvyšování úlohy dobrovolného spoření. - Pozn. 
 
Anke Heinrich 
Elternabend 
Podvečer rodičů 
WirtschaftsWoche, Jg. 2010, Nr. 22, S. 40-48 
K systému péče o (nemocné) seniory v Německu; perspektivy podnikání v oblasti péče o přestárlé 
občany. Příklady nákladů na stacionární péči, výdaje jedince za pečovatelské zařízení, možnosti a 
příklady zabezpečení péče a jejího financování (v rámci rodiny, hospic, státní příspěvek na denní péči 
pečovatelského zařízení), (podhodnocené) platy pečovatelů a jejich odhadovaná budoucí potřeba, 
povinnost potomků dorovnat náklady na péči o rodiče bez majetku. Dvě varianty pečovatelského 
pojištění. Plánovaná pečovatelská pracovní doba (až o polovinu kratší) s následnou kompenzací 
platu/pracovní doby. 
 
Jaroslav Šulc 
Krize veřejných financí a hrozící riziko destabilizace dodatkového pilíře českého penzijního 
systému 
Pohledy, Sv. 2010, č. 1, s. 97-131 
Růst úlohy doplňkových důchodových systémů, přednosti a nedostatky existujícího systému 
penzijního připojištění, možné reformy penzijního připojištění. - Pozn. 
 
Jaroslav Mesršmíd 
Nová bloková výjimka pro pojišťovnictví 
Pojistný obzor, Sv. 87, (2010) č. 2, s. 10-12 
Ke koncepčním i věcným změnám, které přineslo nařízení Komise č. 267/2010 (tzv. bloková výjimka 
v pojišťovnictví). -- K tématu viz i vlož. příspěvek s názvem Ptáme se odborníků: Jaké dopady bude 
mít na vaši činnost nová pojišťovací bloková výjimka? 
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Axel Schrinner, Peter Thelen 
Rösler-Reform reißt Haushaltsloch 
Röslerova reforma udělá díry do rozpočtu 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 136 (19.7.2010), S. 12-13 
Reforma německého systému zdravotnictví by měla zajistit jeho (u)financování, přináší však  i značná 
rizika pro státní rozpočet - např. z titulu zákona o daňových úlevách pro občany 
(Bürgerentlastungsgesetz), který od roku 2010 umožňuje odepsat z daní příspěvky na nemocenské 
pojištění (plánované zvýšení příspěvku zaměstnance o 0,3 procentního bodu by tedy znamenalo další 
ztráty na daňových příjmech, stejně tak jako v případě tzv. dodatkových paušálů, na něž by měly 
nemocenské pokladny v případě finančních potíží nárok). Kritika uplatňování resp. odpočtu paušálu    
u malých/vysokých platů. -- Dopadu reformy na důchodce se blíže věnuje příspěvek viz HB, 9.-
10.7.2010, č. 130, s. 14. 
 
Martin Holub 
Solidarita versus ekvivalence v českém důchodovém pojištění pohledem Ústavního soudu 
Fórum sociální politiky, Sv. 4, (2010) č. 3, s. 19-20 
Ke zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, z rozhodnutí Ústavního soudu (dne 
23.3.2010) a k otázce míry solidarity a ekvivalence v českém důchodovém systému. Podrobněji           
k případu, kterým se Ústavní soud zabýval, a ke stanovisku ÚS. 
 
Josef Keller, Lucie Kvardová 
Solvency II: zničí pojišťovnictví nepřiměřené požadavky ? 
Pojistný obzor, Sv. 87, (2010) č. 2, s. 13-14 
K navrženým opatřením CEIOPSu (Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a 
zaměstnaneckým penzijním pojištěním), která vedou ke zpřísnění kalibrace kapitálového požadavku. 
Reakce Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (CEA), možné dopady opatření na 
spotřebitele/klienty, postoj Evropské komise. -- K tématu viz přísp. s názvem Jak Solvency II ovlivní 
daňové řízení pojišťoven na s. 14-16 tohoto čísla čas. 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství 
 
Deutsche Bundesbank 
Ausgedehnter Investitionszyklus bei stabilen Preisen : Angebot und Nachfrage am deutschen 
Wohnungsmarkt in längerfristiger Perspektive = Extended investment cycle with stable prices : 
supply and demand in the German housing market from a longer-term perspective 
Dlouhý investiční cyklus se stabilními cenami : nabídka a poptávka německého trhu s bydlením 
z dlouhodobé perspektivy 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 6, S. 49-61 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 6, p. 47-58 
Charakteristika bytového trhu a jeho specifik od znovusjednocení Německa, ovlivnění strukturálními 
reformami. Analýza poptávky po bydlení v uplynulých dvaceti letech; stav nabídky a rovnovážné 
reakce trhu s bydlením; nízká volatilita cen; faktory ovlivňující nabídku a poptávku. Krátkodobý a 
dlouhodobý výhled bytového trhu, význam demografických změn. - Pozn. 
 
Jiří Klíma 
Finanční podpora bydlení v České republice v letech 1991 až 2009 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 3, s. 33-34 
Podpora bydlení ze státního rozpočtu ČR v letech 1992-2009, přehled státní dotační politiky v letech 
1991-1996, 1997-2000, 2001-2009. Funkce Státního fondu rozvoje bydlení, programy MMR. 
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Pirmin Fessler, Peter Mooslechner, Martin Schürz 
Immobilienerbschaften in Österreich 
Dědění nemovitostí v Rakousku 
Geldpolitik & Wirtschaft, Jg. 2010, Nr. 2.Q., S. 34-55 
Studie shrnuje problematiku dědění, charakteristiku dědické posloupnosti. Zabývá se podílem dědictví 
nemovitostí v rakouských soukromých domácnostech z pohledu povolání členů domácnosti, příjmů, 
vzdělání, stáří a druhu vlastněné nemovitosti, a podílem dědictví nemovitostí na celkovém majetku 
soukromých domácností v mezinárodním měřítku. - Pozn. 
 
Michal Hlaváček, Luboš Komárek 
Rovnovážnost cen nemovitostí v České republice 
Politická ekonomie, Sv. 58, (2010) č. 3, s. 326-342 
Faktory determinující vývoj cen nemovitostí v ČR, problematika identifikace bublin na trzích 
nemovitostí, ekonometrický přístup k identifikaci bublin (regresní analýza časových řad pro ČR a 
Prahu, panelová regresní analýza pro ČR dle jednotlivých krajů). - Pozn. 
 
Mikuláš Cár 
Slovenský realitný trh v európskom kontexte 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 6, s. 9-13 
Trend vývoje cen nemovitostí k bydlení po roce 2000, aktuální vývoj cen, vybrané charakteristiky trhu 
s nemovitostmi k bydlení. - Pozn. -- K tématu viz i další přísp. v tomto čísle časopisu, např. Význam 
nehnuteľností pri zmierňovaní kreditného rizika v SR na s. 27-30, Prognózy vývoja cien nehnuteľností 
na bývanie v prostredí krátkych časových radov na s. 2-8 aj. 
 
Michal Hlaváček, Luboš Komárek 
Sú ceny nehnuteľností v Českej republike nadhodnotené? 
Biatec, Sv. 18, (2010) č. 6, s. 14-18 
O zdrojích údajů o cenách nemovitostí a jejich vývoji v České republice a o metodách identifikace 
bubliny na trhu nemovitostí. - Pozn. 
 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken 
(Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) : vom 19. Mai 2010 
Nařízení o zásadách pro stanovení tržních cen pozemků (nařízení o stanovení cen nemovitostí - 
ImmoWertV) : z 19. května 2010 
Bundesgesetzblatt. Teil I, Jg. 2010, Nr. 25, S. 639-652 
Spolková vláda vydala 19.5.2010 nařízení o stanovení tržních cen pozemků. V příloze jsou zobrazeny 
faktory současné hodnoty pro kapitalizaci a odúročení při různé úrokové sazbě. 
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé 
 
Kateřina Háchová 
Exekuce na plat zaměstnance VS 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 7-8, s. 64-69 
Problematika srážek ze mzdy/platu zaměstnance veřejné správy. Zvýšení nezabavitelné částky od 
1.1.2010. Princip postihu čistého platu. Zohlednění vyživovací povinnosti. Dohoda o srážce z platu 
atd. Příklady. 
 
Jan Vlach 
Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU 
Fórum sociální politiky, Sv. 4, (2010) č. 3, s. 2-10 
Význam přistoupení k EU pro mzdové ocenění práce na trhu ČR, konvergence nominálního výdělku, 
výdělky a parita kupní síly, projevy mzdové konvergence. - Pozn. 
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Ladislav Jouza 
Povinnosti úředníků územních samosprávných celků 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 7-8, s. 140-144 
Pracovněprávní vztahy úředníků a vedoucích pracovníků ÚSC dle zákoníku práce a zákona                 
č. 312/2002 Sb. Rekapitulace povinností úředníka. Možnosti přivýdělku úředníka. Případy porušení 
pracovních povinností. Výpověď pro neschopnost. 
 
Christian Holzner, Volker Meier and Martin Werding 
Time limits in a two-tier unemployment benefit scheme under involuntary unemployment 
Časová omezení ve dvoustupňových systémech podpory v nezaměstnanosti při nedobrovolné 
nezaměstnanosti 
CESifo Economic studies, Vol. 56, (2010) No. 2, p. 251-277 
Studie prostřednictvím tzv. shirking modelu (model "vyhýbání se práci") zkoumá důsledky zavedení 
zpřísňujících časových omezení pro pobírání dávek v nezaměstnanosti a vyhodnocuje dopad na 
celkový blahobyt. Zaměřuje se zejména na důsledky časového omezení nároku na podporu                   
v nezaměstnanosti u nedobrovolné nezaměstnanosti ve vztahu k zaměstnanosti, mzdám, zisku a úrovni 
užitku pro zaměstnance i nezaměstnané osoby. - Pozn. 
 

Právo 
 
Luděk Lisse 
Finanční arbitr po novelách z roku 2009 
Obchodní právo, Sv. 19, (2010) č. 5, s. 10-21 
K zakotvení institutu tzv. finančního arbitra do právního řádu České republiky (zákonem č. 229/2002 
Sb., s účinností od 1. ledna 2003).  Postavení finančního arbitra v ČR, srovnání se zahraničím, novely 
zákona o finančním arbitrovi z roku 2009 - a změny, které přinesly. - Pozn. 
 
Vladimír Rejmont 
Několik poznámek k novému trestnímu zákoníku 
Účetnictví, Sv. 2010, č. 6, s. 52-54 
K některým ustanovením trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), která se týkají např. dotačního 
podvodu, padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro daňové účely a předmětů dokazujících 
splnění poplatkové činnosti, neoprávněného vydání cenného papíru a manipulace s kurzem 
investičních nástrojů. 
 
František Klufa 
Reklamace Čechům nejdou : spotřebitelská práva 
Ekonom, Sv. 54, (2010) č. 26-27, s. 66-67 
Finanční arbitr ČR informuje o současné situaci v ochraně práv spotřebitelů (v porovnání s ostatními 
státy EU) a o všech institucích, které se spotřebitelskou agendou zabývají. Konstatuje, že celý systém 
ochrany spotřebitele je nepřehledný a příliš komplikovaný. V závěru se stručně zmiňuje o chystaných 
změnách. -- K tématu viz přílohu v tomto čísle čas. s názvem Průvodce spotřebitele : všechno, co 
potřebujete vědět o uzavírání spotřebitelských smluv, reklamaci zakoupeného zboží a svých nárocích 
vůči obchodníkům. 
 
Martin Špička 
Zajišťovací převod práva v insolvenčním řízení 
Bulletin advokacie, Sv. 2010, č. 6, s. 30-35 
O základních atributech právního institutu zajišťovacího převodu práva, o jeho současné právní úpravě 
a o jeho povaze z pohledu insolvenčního práva. Obecná úprava, pojem a podstata zajišťovacího 
převodu práva, propadná zástava, možnosti realizace zajišťovacího převodu práva, zajišťovací převod 
práva v insolvenčním řízení, postavení věřitele ve vztahu k účinkům zahájení insolvenčního řízení, 
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uspokojení zajištěného věřitele, postavení zajištěného věřitele při různých způsobech řešení úpadku. - 
Pozn. 
 
 
Přehled judikatury Evropského soudního dvora v českých časopisech 
 
 
Daně a finance,  2010,  roč.  18,  č.  4 
 
Nesplnění povinnosti státem - osvobození dovozu zboží určeného výlučně k vojenskému použití od 
cla: (čl. 226 SES). Evropská komise v. Portugalská republika, Dánské království, Řecká republika, 
Italská republika, Finská republika. 
rozsudek SDES (první senát) ze 4.3.2010 C-38/06 
 
 
Daně a finance,  2010,  roč.  18,  č.  4 
 
Zdanění mateřských a dceřiných společností, ochrana dělby zdaňovací pravomoci mezi členské státy: 
(čl. 234 SES) předběžná otázka usnesením nizozemského správního soudu (Hoge Raad der  Nederlanden) 
ze dne 11.7.2008. X Holding BV v. Staatssecretaris van Financiën. 
rozsudek SDES (druhý senát) z 25.2.2010 C-337/08 
 
 
Soudní rozhledy,  2010,  roč.  16,  č.  4 
 
Úklid společných prostor nemovitosti, který je spjatý s užíváním pronajaté nemovitosti - osvobození 
od DPH: (zatím nepublikováno). RLRE Tellmer Property, s.r.o. v. Finanční ředitelství v Ústí n. 
Labem. 
rozsudek SDES (druhý senát) z 11.6.2009 C-572/07 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  2 
 
Nesplnění povinnosti státem - protiprávnost a neslučitelnost podpory se společným trhem: řízení pro 
nesplnění povinnosti (čl. 108 SFEU). Komise Evropských společenství v. Spolková republika 
Německo. 
rozsudek SDES z 20.9.1990 C-5/89 
 
 
Judikatura Evropského soudního dvora,  2010,  roč.  7,  č.  2 
 
Nesplnění povinnosti státem - systém úlev na dani pro silniční nákladní dopravce: řízení pro nesplnění 
povinnosti (čl. 108 SFEU). Komise Evropských společenství v. Italská republika. 
rozsudek SDES z 29.1.1998 C-280/95 
 
 
 
 
Zkratky a vysvětlivky 
 
ESD – Evropský soudní dvůr 
SDES – Soudní dvůr Evropských společenství  (oficiální název) 
SD ESUO – Soudní dvůr Evropského společenství uhlí a oceli 
Soud prvního stupně neboli Soud první instance (součást ESD)             
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
Sigrid Nicodemus 
Neukonzeption der Schuldenstatistiken 
Nová koncepce statistik zadlužení 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 6, S. 518-519 
Nová koncepce ročních statistik veřejné zadluženosti se bude v Německu používat od 31.11.2010. 
Statistiky se týkají veřejných rozpočtů, veřejných fondů, zařízení a podniků. 
 
Zensus 2011 : innovativ und kostengünstig 
Sčítání lidu v roce 2011 : inovativní a lacinější 
Wirtschaft und Statistik, Jg. 2010, Nr. 6, S. 519 
Na rozdíl od tradiční metody sčítání lidu v Německu by modernizovaná metodika Zensus 2011 měla 
potřebné údaje získávat z registru obyvatel, registru Spolkové agentury práce, zaměstnavatelů             
v sektoru veřejné správy atd. Přímo má být dotazováno pouze 10 procent obyvatel, což by mělo 
eliminovat příp. nepřesnosti registrů a zabezpečit údaje o zaměstnanosti, vzdělání či vyznání. Papírové 
dotazníky ještě dostanou k vyplnění vlastníci bytů, protože v registrech nejsou zmíněni. -- Sčítání lidu 
z pohledu historie se věnuje přednáška "Die Volkszählungen, ihre Stellung zur Wissenschaft und ihre 
Aufgabe in der Geschichte" (Dr. Engel) na s. 566-575. 
 

Účetnictví 
 
Karel Janda 
Občanské sdružení 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 7-8, s. 34-41 
Hospodaření a účetnictví občanských sdružení. Alternativy vedení účetnictví (podvojné a 
zjednodušené účetnictví). Subjekty oprávněné k vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, postup 
při vedení jednoduchého účetnictví. Podmínky zdanění statutární činnosti, daňový režim dotací a 
jiných forem podpor. Odpisování majetku sdružení. Daňové odpisy. Tvorba opravných položek. 
 
Stanislava Šimečková 
Reforma účetnictví ve veřejném sektoru 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 7-8, s. 47-50 
Vytvoření účetnictví státu od 1.1.2010, cíle změn zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších zákonů 
(vyhl. č. 383/2009 Sb. a vyhl. č. 410/2009 Sb.). Realizované/připravované změny účetních standardů, 
připravované změny vyhlášek. Účtový rozvrh pro rok 2010, zachycení evidencí u dlouhodobého 
majetku. Předávané výkazy (mezitímní účetní a roční účetní závěrka), přílohy k účetní závěrce, 
podrozvaha. Příklady. 
 
Milan Kučera 
Účetní informace elektronicky - snadno a rychle 
Moderní obec, Sv. 16, (2010) č. 7, s. 12-13 
eGovernment, elektronická komunikace v české veřejné správě, státní pokladna. IISSP (Integrovaný 
informační systém státní pokladny), CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu), technická 
vyhláška č. 383/2009 Sb., resp. vyhláška o účetních záznamech v technické formě. Technický manuál, 
k technickým principům datových přenosů, komunikační protokol SOAP. Definice činností: 
administrátora, účetního, zodpovědné osoby. 
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Účetní TIP  
 
č. 14/2010  
Aktuální informace - Mohlo by Vás zajímat, jak a z čeho se vypočítávají penze. Čistý pracovní kapitál 
a jeho řízení. Prodej části podniku jako účetní případ. ČNB ponechává úrokové sazby beze změny. 
 
č. 15-16/2010  
Zahraniční pracovní cesty. Nedodržení zásady časového rozlišení nákladů a výnosů. Chybné 
zaúčtování úroků  z prodlení do nákladových úroků. Souběh důchodu s příjmem z výdělečné činnosti.  
 

Veřejná správa 
 
Marika Kopkášová 
Systémy veřejné správy v zemích Visegrádské čtyřky : decentralizace ve střední Evropě 
Veřejná správa, Sv. 2010, č. 12, s. 10-11 
Systémy veřejné správy států Visegrádské skupiny - spojený a oddělený model výkonu veřejné správy. 
Česká republika - Slovensko - Maďarsko - Polsko. Srovnání zemí. 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
Chris Giles 
Daunted by deficits 
Sklíčeni deficity 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37343 (23.6.2010), p. 7 
Analýza stavu veřejných financí v Řecku, Islandu, Irsku, Španělsku, Británii, USA a Rumunsku. 
Rozpočtové příjmy a výdaje, státní dluh, saldo veřejných rozpočtů. 
 
Deutsche Bundesbank 
Die Wirtschaftslage in Deutschland im Frühjahr 2010 : Öffentliche Finanzen = The current 
economic situation in Germany : public finances 
Hospodářská situace v Německu v prvním čtvrtletí roku 2010 : veřejné finance 
Deutsche Bundesbank - Monatsbericht, Jg. 62, (2010) Nr. 5, S. 76-86 
Deutsche Bundesbank - Monthly report, Vol. 62, (2010) No. 5, p. 72-82 
Analýza vývoje veřejných rozpočtů Německa v prvním čtvrtletí roku 2010 s výhledem na celý rok 
2010 na úrovni spolkového státu, spolkových zemí a obcí. Pokračuje zhoršování stavu veřejných 
financí, zvyšuje se schodek (v roce 2010 téměr 5 %) i míra zadlužení; prioritou je rychlé snižování 
veřejného dluhu. Rozpočty, daňové příjmy, poměr veřejných příjmů a výdajů. Fiskální opatření ke 
stabilizaci měnové unie. Zákonné penzijní pojištění a schodek systému, hospodaření Spolkové 
agentury práce. - Pozn. -- Další části tohoto přehledu hospodářské situace jsou věnovány evropskému 
a celosvětovému rámci, německé měnové politice, bankovnictví, evropským finančním trhům a 
hospodářským podmínkám Německa. 
 
Antonín Eliáš 
Dotace obcím - jejich struktura a využití 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 3, s. 20-21 
Financování obcí, podíl dotací na příjmech obcí a DSO (dobrovolných svazků obcí), nárokové a 
nenárokové dotace, mimořádné dotace, návratné dotace, dotace ze státních fondů. Nedostatky 
současného systému dotací. Vývoj podílu dotací na celkových příjmech obcí v letech 1993-2009. 
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Michael Hudson 
For states in crisis, austerity is not the only option 
Pro státy v krizi není střídmost jedinou možností 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37356 (8.7.2010), p. 9 
Příspěvek do diskuse o stabilizaci národních financí. Místo dvou obvykle navrhovaných řešení, snížení 
veřejných výdajů nebo devalvace měny, navrhuje autor jinou možnost, a to radikální reformu daňové 
soustavy. Uvádí příklad pobaltských zemí, kde jsou daně regresivní, zvyšují cenu práce a nedostatečně 
zdaňují majetek. Dobrým řešením by proto bylo vyšší zdanění pozemků. 
 
Věra Kameníčková 
Hospodaření územních rozpočtů v roce ekonomické recese 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 3, s. 8-9 
Souhrnné příjmy územních samospráv v roce 2009 (a porovnání s předchozím rokem), vývoj příjmů 
krajských a obecních rozpočtů. Prudký nárůst kapitálových výdajů, souhrnný dluh územní 
samosprávy. Výše a struktura příjmů/výdajů obcí. Struktura a dynamika příjmů krajských samospráv. 
 
How buoyant is France? : France's public finance 
Jak přizpůsobivá je Francie? : francouzské veřejné finance 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8687, p. 27-28 
Francie je jedinou velkou ekonomikou v Evropě, která ještě nepřišla s úsporným plánem, i když jej 
velmi potřebuje. V červnu vláda vyhlásila dlouho očekávanou důchodovou reformu, ale ta nebude mít 
z rozpočtového hlediska velký dopad. Politici se zjevně obávají provedení zásadních škrtů dva roky 
před prezidentskými volbami. 
 
von Holger Stelzner 
Im Schuldensumpf 
V bažině dluhů 
Auszüge aus Presseartikeln, Jg. 2010, Nr. 24, S. 8-9 
Americká cesta, při níž se s dluhovou krizí mělo bojovat stále větším množstvím levných peněz (od 
centrální banky) a dalšími dluhy, přivedla svět do nebezpečné bažiny dluhů. USA, které stejně jako 
státy jižní Evropy nepřiměřeně "konzumovaly" úvěry, nyní velkým exportérům předhazují, že je svým 
zbožím přivedly k ničivému deficitu. Došlo ke vzniku značné nerovnováhy mezi zeměmi, které 
převážně jen importovaly (a jejichž zahraniční zadlužení je vysoké) a těmi, které hlavně vyvážely. 
Čína, Japonsko a Německo se tak octly na pranýři, přestože nikdo Američany nenutil, aby nakupovali 
zahraniční spotřební zboží. Situace z pohledu úrokové a hospodářské politiky (Německa resp. EU a 
USA). - Přetištěno z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt n.M., z 2. června 2010. 
 
Philip Goggan 
Repent at leisure : a special report on debt 
Litujte, až na to budete mít čas : zvláštní zpráva o zadlužení 
The Economist, Vol. 395, (2010) No. 8688, centr. sect. (16 p.) 
V posledních 25 letech bylo lékem na všechny problémy půjčování. Dluhy rostly na všech úrovních, 
od spotřebitelů přes firmy a banky až po celé země, až se samy staly problémem. Jednotlivé články 
přehledu o době snadno dostupných úvěrů a jejích důsledcích se zaměřují na dluhy spotřebitelů a 
podniků, bankroty, zadlužení států, ratingové agentury a možná řešení situace. -- Viz i článek na s. 13 
nazvaný Is there life after debt? 
 
Eduard Komárek 
Státní závěrečný účet za rok 2009 
Poradce veřejné správy [PVS], Sv. 3, (2010) č. 7-8, s. 8-16 
Komentář ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2009, obsah a rozsah státního závěrečného účtu. 
Průběh přípravy a sestavování státního závěrečného účtu, koordinace zpracování. Novela vyhlášky     
č. 419/2001 Sb. Přechod na nový statistický standard GFS 2001 (Government Finance Statistics 
Manual 2001), porovnání s GFS 1986. Dopady ekonomické krize, ukazatel salda pro fiskální cílení. 
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Příjmy veřejných rozpočtů, celkové daňové příjmy. Výnosy veřejných rozpočtů, mandatorní výdaje. 
Změny provedené na schváleném rozpočtu. K příčinám růstu státního dluhu; rozpočtový schodek. 
 
Chris Giles 
The very big question 
Opravdu velká otázka 
Financial Times, Vol. 2010, No. 37341 (21.6.2010), p. 9 
K návrhu britského rozpočtu, který předkládá nový ministr financí George Osborne, a k úsporným 
opatřením s nejistým výsledkem. -- Problematikou se zabývá i článek v The Economist ze dne 
19.6.2010 č. 8687 na s. 32-34 pod názvem Pick your poison: Britain's emergency budget. 
 
Miroslav Kalousek ; [rozhovor vedl] Karel Zaoral 
Všichni ať vědí, že na příští rok mají o 10 procent méně 
Euro, Sv. 2010, č. 30, s. 31-33 
V rozhovoru se nový ministr financí M. Kalousek vyjadřuje k tématům svých nejbližších kroků ve 
funkci, návrhu opatření na úspory výdajů státního rozpočtu, zafixování maximálního rozpočtového 
deficitu, snížení objemu mezd v rozpočtové sféře, plánu na vyrovnání státního rozpočtu do roku 2016, 
důchodové reformy, reformy zdravotnictví, nákladů reforem, možné privatizace státních podniků a 
mimorozpočtových fondů. 
 
Vývoj zadluženosti obcí a krajů do roku 2009 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 3, s. 14-15 
Komentář k trendu v zadlužení v letech 2001-2009, souhrnná zadluženost, zadluženost obcí bez čtyř 
největších měst, podíl zadluženosti čtyř největších měst, počty zadlužených obcí podle velikostních 
kategorií, zadluženost krajských úřadů v letech 2005-2009. Struktura obecních dluhů, zadluženost 
podle kategorií, zadluženost krajů. 
 
Jan Břeň 
Základní principy hospodaření obce. (3) 
Obec & finance, Sv. 15, (2010) č. 3, s. 58-59 
Základní principy hospodaření obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; ochrana obecního majetku, 
reálné snížení hodnoty majetku, zneužití majetku, přestupky proti majetku. Nakládání s nepotřebným 
majetkem. 
 

Zemědělství 
 
Ivana Brožová 
Economic profit of organic farmers in the Czech Republic 
Ekonomický profit ekologicky hospodařících zemědělců v České republice 
Agricultural economics = Zemědělská ekonomika, Vol. 56, (2010) No. 5, p. 243-248 
Vymezení základních ekonomických i neekonomických faktorů ovlivňujících hospodářskou 
výkonnost ekologicky hospodařících zemědělských subjektů; analýza ekonomických faktorů (náklady, 
výnosy) na obecné úrovni (s uvedením odlišností oproti zemědělství konvenčnímu) a také v dimenzi 
všech ekologicky hospodařících subjektů v ČR. 
 
Zdeňka Kroupová 
Technická efektivnost ekologického zemědělství České republiky 
Ekonomická revue = Central European review of economic issues, Sv. 13, (2010) č. 2, s. 63-75 
Souhrn dosavadních výsledků výzkumu efektivnosti ekologického zemědělství (v ČR i ve světě). 
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Ostatní 
 
Sönke Iwersen 
Der unaufhaltsame Aufstieg der Angst AG 
Nezadržitelný vzestup akciové společnosti Strach 
Handelsblatt, Jg. 2010, Nr. 136 (19.7.2010), S. 4-7 
Novým pomyslným odvětvím, které je předmětem miliardových obchodů a značných zisků, se stal 
strach. Strach z terorizmu učinil lidi bojácnějšími, nejrůznější obavy je provázejí při cestování, při 
jídle, při investování peněz či v případě nemoci. Podle odhadů dnes dosahuje trh zabezpečující 
nejrůznější rizika trojmístného miliardového objemu. K nákladům vázaným na zabezpečovací a 
vyhodnocovací systémy a zařízení (např. v USA, Velké Británii či Německu), role soukromého 
sektoru. Vojenské bezpečnostní náklady. Soukromě provozovaná vězení. Výdaje USA za válku           
v Afganistanu, v Iráku. Náklady na služby pro soukromou americkou armádu. Data-mining, Internet-
eyes, Tamiflu, RASFF. 
 
Václav Kupka 
Vzdělání jako investice do lidského kapitálu 
Statistika, Sv. 47, (2010) č. 3, s. 250-261 
Vztah vzdělanosti obyvatelstva a výkonnosti ekonomiky, vztah struktury ekonomiky a struktury 
vzdělání, kvantita a kvalita - skrytý problém vzdělání, výdaje na vzdělání, sociální efekty vzdělání. 
Mezinárodní srovnání. 
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ZKRÁCENÉ  PŘEKLADY ODBORNÝCH ČLÁNKŮ 
 
von Marcus Theurer 
Briten erwägen Akademiksteuer 
Britové zvažují akademickou daň 
FAZ.NET (Frankfurter Allgemeine Zeitung), 12. August 2010 
 
Britové přemýšlejí o radikální reformě financování vysokých škol: zvláštní daň by platili pouze 
vysokoškoláci 

Zastřešující svaz britských studentských sdružení předložil modelový a zcela revoluční propočet. 
Podle něj by absolventi vysokých škol měli po dobu 25 let platit 5 procent ze svého příjmu jako 
zvláštní daň určenou na financování britských univerzit. Akademická daň, která podle expertů zatím 
nikde na světě neexistuje, by mohla podle NUS (Národní studentské unie) nahradit dosavadní studijní 
poplatky vybírané na britských univerzitách. Ze změny by profitovali především čerství absolventi, 
kteří po ukončení studia pobírají spíše nižší platy. 

Studentský svaz usilující o systémovou změnu má na své straně mocného spojence: je jím ministr 
hospodářství V. Cable (za liberály), který má v kompetenci i vysoké školy a Britům by rád zpoplatnil 
získaný vysokoškolský titul - tedy vyúčtoval náklady na studium, pokud budou absolventi po ukončení 
vysoké školy dobře vydělávat. Cable se však domnívá, že „není správné, aby  stejný příspěvek 
odváděli sociální pracovníci či učitelé anebo např. lékaři a bankovní analytici. Podle modelového 
propočtu studentů NUS, který počítá s nezdanitelnou částkou  15 000 liber, by učitel s počátečním 
platem 23 000 liber za rok uhradil 400 liber, začínající právník s hrubým příjmem 45 000 liber naproti 
tomu 1 500 liber za rok. 

Bývalí studenti tak trochu přispívají už dnes 

O radikální změně systému vysokoškolského financování se ještě nerozhodlo, strana  konzervativců 
premiéra D. Camerona zatím není akademickou daní příliš nadšena a raději by přistoupila na vyšší 
studijní poplatky (i když už se projevuje jistý obrat k preferenci  zdanění platu po skončení studia).  
Postoj konzervativců je nejasný, protože už dnes většina zaměstnaných vysokoškoláků mnoho let 
splácí svůj diplom: sice průběžně neplatili poplatky během studia, ale využili možnosti dlouhodobého 
státního úvěru s příznivým úrokem. V současné době je pro studijní poplatky ze zákona stanovena 
nejvyšší roční hranice cca 3 000 liber; studenti, kteří nepocházejí z Británie či EU, hradí podstatně 
vyšší částky - elitní univerzity jako je Oxford požadují podle oborů ročně až 25 000 liber. 

Co se týká financování vysokých škol, panuje shoda v tom, že je potřeba něco dělat, protože finanční 
tlak narůstá. Stále ještě patří britské vysoké školy k těm světově renomovaným, špičkové univerzity 
jako je Cambridge nebo College v Londýně vzdělávají studenty z celého světa a větší počet těch 
zahraničních přilákají už jen USA. Počet domácích studentů, na něž připadá větší část nákladů, 
průběžně narůstá (letos bylo začínajících studentů meziročně o 10 procent více). Univerzity utahují 
opasky, protože samotné studijní poplatky nekryjí náklady. 

Vláda v červnu oznámila snížení celkových nákladů ve všech rezortech o 25 procent a chce tak 
napomoci snížení rozpočtového deficitu, který značně nabobtnal v průběhu krize. Nejspíš nebudou 
ušetřeny ani vysoké školy. 

 
von Olaf Storbeck 
Weniger Staat, mehr Krise 
Čím méně státu, tím větší krize 
Handelsblatt, 8.7.2010, Nr. 129, S. 18  
 
Ekonomové celá léta chybně hodnotili vlivy předpisů a institucí a politikům systematicky chybně 
radili. Výsledky vědecké studie předkládají celou řadu překvapivých příkladů. 

30 



Informace Odborné knihovny MF                                                                  Zkrácené překlady odborných článků 
__________________________________________________________________________________________ 

Pro naskrz liberální Fraserův institut je to jednoznačné: ne trh, ale chybná politika je zodpovědná  za 
nejtěžší finanční a hospodářskou krizi od doby Velké deprese. 

„Státní regulace položila základ ke krizi“, uvádí ve své aktuální roční zprávě tato kanadská 
myšlenková továrna, která od roku 1975 každý rok propočítává pro každou zemi index ekonomické 
svobody. Fraserův institut je přesvědčen, že čím méně se stát vměšuje, tím je to lepší a to i pro 
finanční trh. 

Ve vědeckém testu reality však tato teze neobstojí. Spíš to vypadá, že platí pravý opak: čím více byl 
trh ve státě ponechán sám sobě, tím více se na něm projevila recese v letech 2008 a 2009, konstatuje 
výzkumný tým londýnské profesorky L. Reichlinové v nové studii nazvané „Market Freedom and the 
Global Recession“. Tyto výsledky zpochybňují dosavadní konsenzus o výhodách a nedostatcích 
regulace finančního trhu.  Navíc studie přináší i příklady toho, že ekonomové působení mnoha 
regulací a institucí systematicky chybně hodnotili - a to nejen s ohledem na finanční trh, ale i na jiné 
oblasti regulace jako je např. corporate governance. Některé právní rámcové podmínky a praktiky, 
které ekonomové vnímali jako pozitivní pro ekonomiku a růst, se během krize ukázaly jako 
kontraproduktivní. 

Spoluvina na krizi 

Běžná pravidla pro dobré podnikové vedení se opírají o přesvědčení, že pro výkon podniku je dobré, 
když podílníci mají co možná nejvíce práv na účast ve (spolu)rozhodování - čímž je zajištěno, že si 
management nehlídá své vlastní zájmy, ale stará se o blaho akcionářů. 

Americký ekonom R. Stulz ve vícerých studiích ukazuje, že takové předpoklady během krize 
nevycházejí. Čím přesněji banka dodržovala předpisy corporate governance, tím hůře se pak potýkala 
s krizí („Why did Some Banks Perform Better During the Credit Crisis?“). 

Instituce, které jsou akcionářům zvlášť přátelsky nakloněny, musely odepisovat nadprůměrné 
množství zcela nehodnotných cenných papírů a navíc jim výrazně propadl akciový kurs. Čím více  
byly platy bakovních šéfů vázány na zájmy akcionářů, tím prudší byl propad peněžního domu do krize 
(„Bank CEO Incentives and the Credit Crisis“).  

Studie (Reichlinová, Stulz) přinášejí empirické důkazy k argumentu, že většina ekonomů přeceňovala 
samoozdravné síly a stabilitu svobodných trhů. Řada ekonomů, z nichž mnozí jsou nositeli Nobelovy 
ceny za ekonomii, je rovněž přesvědčena, že „víra v trh a pohrdání vládami často v naší disciplíně 
trumfovaly nad fakty“ (např. P. Krugman). 

Jeho kolega J. Stiglitz dává etablované nauce o národním hospodářství spoluvinu na vážných potížích: 
„tento obor poskytl intelektuální základnu pro deregulační pohyb“. Rovněž konstatuje, že finanční 
krize probouzí pochybnosti o více než dvousetleté základní tezi nauky, podle níž soutěž na trzích vede 
k tomu, že každý může sledovat své vlastní zájmy a přesto to přináší společensky optimální efekt.  

A. Smithovi, který přišel s metaforou „neviditelné ruky trhu“, Stiglitz oponoval, že „neviditelná ruka 
je na mnoha trzích neviditelná proto, že neexistuje“. 

Až do propuknutí krize agitovali liberální ekonomové a organizace jako je MMF či Světová banka pro 
deregulaci finančních trhů. Pokud se stát stáhne z bankovního sektoru a země se otevřou 
mezinárodnímu pohybu kapitálu, podpoří to růst a blahobyt - tak zněl vědecký konsenzus. 

V indexu ekonomické svobody Fraserova insitutu např. získává země lepší ocenění, čím: 1) méně 
státních podílů tam v bankách existuje, 2) větší je tržní podíl zahraničních peněžních institucí, 3) více 
úvěrů plyne do soukromého podnikání  a 4) méně stát zasahuje do nastavení úroků.  

Právě zveřejněná práce L. Reichlinové ukazuje, že přinejmenším v obou uplynulých letech znamenala 
liberalizace bankovnictví pohromu a ne požehnání. Čím lépe Fraserův institut hodnotil ekonomickou 
svobodu  na trhu určité země, tím rychleji se tam ekonomika propadla do krize.  

Zvláště významnou stránkou studie jsou její autoři: nejde o nějaké levicové outsidery, tvůrci jsou 
zapřísáhlí vědci a většinou se pohybují v oblastech působení ECB. 
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Reichlinová, která je dnes profesorkou na London Business School, vedla v letech 2005-2008 
generální ředitelství výzkumu ECB. Její spoluautor M. Lenza dnes pracuje ve výzkumném štábu ECB, 
třetí autor C. Giannone, je profesorem ekonomie v Bruselu. 

Výchozím bodem studie je zjištění, že finanční krize sice postihla všechny země, ale rozměr recese 
v nich byl rozdílný. Čím vyšší byl příjem země na hlavu, tím silněji krize udeřila - je to paradoxní 
výsledek, neboť bohaté země  byly až do začátku problémů na finančních trzích považovány za 
ekonomicky stabilní. 

Výzkumníci vyhodnotili obrovské množství údajů ze 102 zemí a hledali systémové souvislosti mezi 
rámcovými podmínkami a hospodářským výsledkem země v období hospodářské krize a nakonec 
zveřejnili řadu překvapivých schémat. 

Ratingové agentury, které jsou nechvalně známé nesprávnými posudky o pravděpodobnosti výpadků   
u hypotečních úvěrů, byly zcela vedle i v ohledu rizik států. Čím lepší byly známky, které stát              
od ratingové agentury dostal, tím prudší propad v roce 2008 a 2009 země zažila. Toto zjištění je 
nezávislé na blahobytu, velikosti změn a hospodářské dynamice před propuknutím recese. 

Výzkumníci konstatují, že důvodem těchto chybných posudků bylo nesprávné posouzení významu 
deregulace na finančních trzích ze strany ratingových agentur a jiných expertů. Nikdo nezohlednil 
míru náchylnosti ekonomik s deregulovanými finančními trhy ke krizím. Země, jimž Světová banka a 
Fraserův institut potvrdily zvlášť přátelsky nastavenou regulaci vůči trhu, postihla velká recese v roce 
2008 a 2009 velmi tvrdě - a vědci potvrzují, že „tento efekt je nejen statisticky signifikantní, ale            
i ekonomicky relevantní“.  

Prezentovali to na příkladu Brazílie, která měla podle Fraserova institutu v roce 2006 nejpřísněji 
regulovaný finanční trh a v letech 2008 a 2009  v průměru rostla o 2,2 procenta. Pokud by se Brazílie 
řídila podle Nového Zélandu, což je země s nejmenší mírou státních zásahů do sektoru úvěrnictví, byla 
by brazilská ekonomika v obou krizových letech poklesla o 3,2 procenta.  

Studie sama o sobě nevznáší žádné všeobecné argumenty proti deregulaci, problematické byly pouze 
laxní předpisy na finančních trzích. Žádný vliv nemělo to, nakolik přísně stát vystupoval proti 
ostatním podnikům - naproti tomu se jako stabilizovaný projevil deregulovaný trh práce. 

Výzkumné trio ke svým pozorováním prošetřilo mnohé alternativní výklady, na závěrech se však nic 
nezměnilo, na výsledky neměly vliv ani rozdíly v závislosti na exportu ani velikost bankovního 
sektoru. 

Proč ale způsobila finanční deregulace v zemích nestabilitu? Autoři se domnívají, že banky 
podstoupily vysoká rizika, což způsobilo zranitelnost celých ekonomik. Závěrečnou odpověď však 
ještě nemají připravenu: „naše práce vyjevila stav věci, ale čeká nás ještě mnoho práce, abychom vše 
pochopili“. 

 
Zpracovala M. Beránková 
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