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Changes in autonomous fiscal and monetary policy following from the Czech
Republic’s membership in the European Union.
Změny v oblasti samostatné fiskální a monetární politiky plynoucí z členství České
republiky v Evropské unii
Summary:
The process of admission of the Czech Republic to the European Union has been
successfully completed and the Czech Republic became a member of the European
Union in May 2004. By admission to the Treaty Establishing the European Community,
the Czech Republic undertook to accept rights and duties resulting from membership. A
part of membership of the European Union is accession to the Euroarea and introduction
of the euro as a single currency. The author of this thesis focuses on national
stabilization policy and deals with the question „How membership of the European
Union and perspective admission to the Euroarea influence and will influence
independent fiscal and monetary policy of the Czech Republic“.
Anotace:
Proces vstupu České republiky do Evropské unie byl úspěšně završen, Česká republika
se stala členem Evropské unie v květnu 2004. Přistoupením ke Smlouvě o Evropském
společenství převzala Česká republika práva a povinnosti spojené s členstvím. Součástí
členství v Evropské unii je pozdější přístup k eurozóně a zavedení eura jako jednotné
měny. Autorka článku se zaměřuje na národní stabilizační politiku a zaobírá se otázkou,
jak ovlivní a bude ovlivňovat členství v Evropské unii a budoucí vstup do eurozóny
nezávislou fiskální a monetární politiku České Republiky.
Lukáš Bortel
Economic analysis of legislative regulation in banking industry.
Ekonomická analýza právní regulace v bankovnictví
Summary:
Rules refer to behavioral patterns that other individuals expect a person to adopt and
follow in the context of various interdependent activities and actions. Thus, the rules one
individual is expected to follow influence the choices made by other individuals, cf.
rules to coordinate and motivate interdependent behavior. Nonetheless, rules are
generally not necessary if there are no conflicts to resolve. It is obvious that the
incentives created by scarcity lead to the rationing processes that economists study, and
they also underlie the development of many rules and institutions. Rules to coordinate
competition establish the obligations that underlie the property rights to scarce resource
and goods, as well as the procedures through which those property rights can be created,

attenuated, and transferred. As it is apparent, regulation itself shall be assumed as not
only essential for law and legal science, but for economics as well. The aim of the text is
aimed not only at general aspects of the aforementioned regulatory issues but also at
particular topics falling within the scope of banking regulation.
Anotace:
Existence pravidel se odvozována z vzorců chování, které jedinci očekávají že druhý
přijme a bude se jimi řídit v kontextu různých vzájemně závislých činností. Tudíž,
pravidla u kterých očekáváme že je bude jedinec dodržovat ovlivňují chování jiných
jedinců, viz pravidla koordinace a motivace vzájemně závislého chování. Nicméně,
pravidla obecně nejsou zapotřebí, pokud neexistují konflikty, které je nutno řešit. Je
nasnadě, že pohnutky vyvolané vzácností zdrojů vedou k přerozdělovacímu systému,
který je objektem studia ekonomů, ale také tvoří základ mnoha pravidel a institucí.
Pravidla týkající se koordinace soutěže zavádějí povinnosti, na kterých staví majetková
práva k vzácným zdrojům a statkům, a také postupy, kterými tato práva mohou být
vytvořena, zeslabena a přenesena. Je zřejmé, že regulace by měla být považována za
nezbytnou nejen pro právo a právní vědu, ale také pro ekonomii. Cílem článku je tedy
zaměřit se ne jen na obecné aspekty dříve zmíněné regulace, ale také na příslušná témata
v oblasti bankovní regulace.
Lidmila Janečková, Pavlína Pellešová, Halina Starzyczná, Miroslava Vaštíková
The theory of development poles and its use in today’s economic practice.
Teorie pólů rozvoje a její využití v současné hospodářské praxi
Summary:
The pole theory is based on the fact that each country includes developed (effective) as
well as underdeveloped or stagnant (empty) economic localities or areas. The pole
theory is used in the practice of economic growth. Good experiences with exercising of
this theory have been reached in the countries like France, Great Britain, Germany. To
facilitate the exploitation of all polarization effects it is necessary to optimize the criteria
of industrial zones evaluation. In this case the zones would represent not only the growth
poles, but first of all the poles of development.
Anotace:
Teorie pólů je založena na jevu, že v každé zemi se nachází rozvinuté i zaostalé
oblasti.Teorie pólů je použita v praxi na ekonomickém růstu. Dobrou zkušenosti
s uplatňováním této teorie dosáhly země jako Francie, Velká Británie nebo Německo.
K usnadnění využití všech efektů polarizace je nezbytné optimalizovat kritéria
hodnocení průmyslových zón. V tomto případě pak tyto zóny reprezentují nikoliv pouze
póly růstu, ale především póly rozvoje.
Michal Kvasnička
Eventual lessons from British monetary debate in the 1st half of the 19th century.
Možná poučení z britské monetární debaty první poloviny 19. století
Summary:
The main subject of this paper is the great monetary debate which took place in the

United Kingdom during the first half of the 19th century. This particular debate was the
most important of all debates about monetary policy and banking regulations, as
evidenced by its influence on later debates all over the world and its overall impact on
the future development of banking. From this debate we can also learn about the origin
of central banking and banking regulations.
The paper is organized as follows: First, it summarizes the state of the English and
Scottish banking industry during the first half of the nineteenth century. Secondly, the
progression of the debate is described. Finally, the paper summarizes some lessons from
this discussion.
Anotace:
Hlavním předmětem tohoto článku je významná monetární diskuse, která se odehrála ve
Velké Británii během první poloviny 19. století. Konkrétně tato diskuse byla
nejvýznamnější ze všech diskusí o monetární politice a regulaci bankovnictví, což
dokazuje její vliv na následné debaty po celém světě, a její dopad na budoucí vývoj
bankovnictví. Z této diskuse se můžeme také poučit o základech centrálního
bankovnictví a bankovní regulace. Článek je dělen následně: nejprve je shrnut stav
anglického a skotského bankovnictví během první poloviny 19. století, poté je popsán
průběh zmíněné diskuse. Nakonec jsou shrnuta různá poučení z této diskuse.
Robert Müller
Free banking – proposals for central banking reforms.
Svobodné bankovnictví - návrhy reforem centrálního bankovnictví
Summary:
This paper inquires into proposals of Austrian economists to reform the contemporary
monetary arrangement with central banking into a system of free banking. Under a free
banking system any bank might issue its own money. However, there are a number of
very different reform proposals and all of them were raised by economists belonging to
the Austrian school of economic thought. A question, why they do not agree on a single
proposal, is the main issue discussed in this paper. In order to find an answer, it is
important to understand the significance of reform proposals first. History of economics
shows that roots of the investigated problem can be traced back as far as to ancient
Greeks. An analysis of main controversial issues shows that deeper investigation of the
Austrian school’s methodology, theory of money and monetary theory of business cycle
is necessary.
Anotace:
Tento článek se zabývá návrhy ekonomů rakouské školy k reformě současného
monetárního uspořádání s centrální bankou na systém svobodného bankovnictví.
V systému svobodného bankovnictví může každá banka vydávat své vlastní peníze.
Avšak, existuje mnoho velmi rozdílných reformních návrhů, kde tyto všechny byly
navrženy ekonomy rakouské školy. Otázka proč se neshodují na jednom návrhu je
hlavním tématem tohoto článku. K nalezení odpovědi na tuto otázku je důležité
porozumět významu těchto návrhů. Ekonomická historie ukazuje, že kořeny
vyšetřovaného problému mohou být hledány až v antickém Řecku. Rozbor hlavních
sporných bodů naznačuje, že je nutný hlubší rozbor metodologie, teorie peněz a
monetární teorie hospodářského cyklu rakouské ekonomické školy.

Anna Schultzová
The exchange of tax information in EU states.
Výmena daňových informácií v štátoch Európskej únie
Summary:
The most frequently used form of exchanging information which is related to a particular
tax case is the exchange upon request of an interested party. On the other hand, the tax
administrator during a tax audit in one of the Agreement States may ascertain some
relevant information and assume, that it could by used in another Agreement State. The
tax administrator is allowed to send this information about the taxpayer spontaneously to
the competent department of the Tax Directorate of the Slovak Republic. This
spontaneous information provision can refer to the income obtained in another state and
it is assumed that it has not been declared yet or will not be declared. The spontaneous
exchange of tax information therefore may help to eliminate potential tax evasion,
especially in case the taxpayer earns the income in another Agreement State.
Anotace:
Nejčastějším způsobem výměny informací týkajících se konkrétního daňového případu
je výměna na základě žádosti zainteresované strany. Na druhou stranu, správce daně
během daňové kontroly v jednom ze státu Dohody může zjistit nějaké relevantní
informace a dojít k závěru, že by mohly být použity v jiném státu Dohody. Správce daně
je oprávněn poslat tyto informace o daňovém poplatníkovi z vlastní iniciativy
příslušnému oddělení Daňového ředitelství Slovenské republiky. Toto poskytnutí
informace se může týkat příjmu získaného v jiném státu, o kterém je předpoklad že
nebyl zatím přiznán nebo nebude přiznán. Spontánní výměna daňových informací tudíž
pomáhá zabraňovat potenciálním Daňovým únikům, obzvláště v případech, kdy daňový
poplatník dosahuje příjmů v jiném státě Dohody.
Judita Táncošová
Methodical aspects of lecture preparation and methodology of reading a lecture.
Metodické aspekty prípravy prednášky a metodika prednášania
Summary:
The purpose of the paper is to turn attention to the most important attributes of methods
used in writing and delivering lectures. Although this area is especially important in
increasing quality of teaching, it is often paid little attention. The author describes the
aspects of university teacher’s preparation for a lecture: preparation in terms of content
of the lecture and methods of its delivery.
Anotace:
Účelem tohoto článku je obrátit pozornost na nejdůležitější vlastnosti metod
používaných při psaní a přednesu přednášek. Jakkoliv je tento předmět důležitý
obzvláště v oblasti kvality výuky, je mu často věnováno málo pozornosti. Autorka
popisuje aspekty přípravy univerzitního pedagoga na přednášku: přípravu obsahu a
metody přednesu.

Jacek Wallusch
On the Effects of Expected and Unexpected Changes in Money Supply. The Case of
Czech Republic (1994-2003)
O efektech očekávaných a neočekávaných změn v nabídce peněz,. Případ České
republiky (1994-2003)
Summary:
The aim of this contribution is to explain the effects of expected and unexpected changes
in M2 money aggregate on real output and unemployment in Czech Republic. It focuses
on the long-run relations (with use of monthly time series (1994 - 2003). For explanation
of long-run behaviour a unit root test and a cointegration test were undertaken, which
rejected the hypothesis of cointegration. Then the unrestricted VAR-based impulse
response analysis was made. Expected and unexpected changes were differentiated with
Cochrane correction. The results are only partly consistent with the natural
unemployment rate hypothesis: although the biggest reactions are after the absolutely
unexpected monetary shocks, there is a certain degree of unemployment rate on the M2
development.
Anotace:
Cílem příspěvku je vysvětlit vliv očekávaných a neočekávaných změn peněžního
agregátu M2 na reálný výstup a nezaměstnanost v České republice. Zaměřuje se, za
použití měsíčních časových řad (1994 – 2003), na dlouhodobé vztahy. K vysvětlení
dlouhodobého chování byl provedeny testy jednotkového kořene (unit root) a
kointegrace, a ty vyloučily hypotézu kointegrace. Poté byla provedena analýza odezvy
na impulsy založené na neomezených VAR-modelech (unrestricted VAR-based impulse
response analysis). Očekávané a neočekávané změny byly rozlišeny pomocí
Cochraneovy korekce. Výsledky jsou jen zčásti v souladu s hypotézou přirozené míry
nezaměstnanosti: ačkoliv největší reakce jsou na zcela neočekávané monetární šoky,
jistá závislost míry nezaměstnanosti na vývoji M2 byla nalezena.

