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KAPITOLA  II.  

FISKÁLNÍ PRÁVO 

1. Vymezení fiskálního práva ve Finan�ním právu 

Finan�ní právo tak, jak je v sou�asné dob� chápáno v �eské republice, 
je pom�rn� širokým nekodifikovaným odv�tvím práva, jehož p�edm�tem 
jsou specifické spole�enské vztahy r�znorodého charakteru, realizující se 
v rámci nejr�zn�jších finan�ních �inností a odrážející širokou škálu finan�-
ních jev�.48 Systém finan�ního práva je tak založen na vzájemných vazbách 
mezi právními normami a spole�enskými vztahy, mezi finan�ními jevy a fi-
nan�ními �innostmi. Tento systém je založen na tradici, dohod� a akceptaci 
finan�n� právních teorií obdobn�, jak je tomu i v jiných disciplínách. Je 
prom�nný tak, jak se vyvíjí p�edm�t finan�ního práva i finan�ní právo sa-
motné.49 Teorie finan�ního práva nabízí systematizaci finan�ního práva 
podle mnoha kriterií, avšak je možné konstatovat, že neexistuje plná shoda 
o systematickém uspo�ádání finan�ního práva tak, jako podobn� není 
jednotného názoru co do samotného pojetí výse�e právního �ádu ozna�o-
vané za finan�ní právo. P�i vytvá�ení systému finan�ního práva jsou zejmé-
na zkoumány vzájemné vazby právních norem v relaci k p�edm�tu jejich 
regulace a naopak je zkoumáno za�len�ní norem do systému s ohledem na 
p�edm�t regulace, metodu a tedy blízkost normy k jiným normám sys-
tému.50

                                                
48 Mrkývka, P. a kolektiv autor�: Finan�ní právo a finan�ní správa, 1. díl, Masarykova uni-
verzita, Brno 2004, str. 55. 
49 Mrkývka, P.: Úvod do teorie Finan�ního práva, Masarykova univerzita, Brno, 2006, 
str. 12. 
50 Mrkývka, P.: Úvod do teorie Finan�ního práva, Masarykova univerzita, Brno, 2006, 
str. 12. 
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Literaturou je nabízeno �len�ní finan�ního práva, jaké je uplat�ováno 
v jiných odv�tvích práva, a to �len�ní na dv� základní �ásti, �ást obecnou 
a �ást zvláštní.51

Obecnou �ást finan�ního práva tvo�í všeobecné poznatky o finan�ním 
právu, jeho p�edm�tu, normách a vztazích52. P�i zkoumání finan�ního práva 
lze postupn� dosp�t k názoru, že a�koliv není obecná �ást finan�ního práva 
kodifikována, lze vystopovat ur�ité instituty obecného charakteru, které se 
dotvá�í v rámci jednotlivých �ástí finan�ního práva, jakož i ur�ité obecné 
principy platné pro celé finan�ní právo, které slouží pro jeho tvorbu, reali-
zaci a interpretaci.53

Zvláštní �ást, kterou m�žeme ozna�it jako finan�ní právo hmotné, obsa-
huje hmotn� právní úpravu v rámci jednotlivých druh� finan�ních �inností, 
jejichž úprava je rozt�íšt�na v mnoha právních p�edpisech. Práv� zvláštní 
�ást finan�ního práva svou rozmanitostí vyžaduje další vnit�ní systemati-
zaci a vytvá�ení dalších subsystém� finan�ního práva.54 S ohledem na cha-
rakter a ú�el realizace vztah� regulovaných normami finan�ního práva, 
p�edevším s poukazem na to, zda v rámci t�chto vztah� dochází k alokaci 
a distribuci pen�žních prost�edk�, kdy tedy primárním ú�elem regulace je 
zajistit regulérnost tvorby, rozd�lování a užití ve�ejných pen�žních fond�, 
resp. zajišt�ní tvorby a užití materiálního základu poskytování ve�ejných 
statk�, m�žeme v rámci zvláštní �ásti finan�ního práva uvažovat o �ásti 
fiskální a nefiskální. Fiskální �ást se v ur�itém zjednodušeném pohledu 
zabývá takovými vztahy, v rámci kterých dochází k toku pen�z a tento je 
primární otázkou jejich regulace.55 Fiskální právo m�žeme tedy �íct, že se 
p�edevším zabývá tvorbou, rozd�lováním, používáním a p�erozd�lováním 
ve�ejných pen�žních fond�. 

                                                
51 Mrkývka, P. a kolektiv autor�: Finan�ní právo a finan�ní správa, 1. díl, Masarykova uni-
verzita, Brno 2004, str. 58. 
52 Grú�, ., Králik, J.: Základy finan�ného práva na Slovensku, MANZ Bratislava 1997. 
53 Mrkývka, P.: Finan�ní právo I. – p�ednáška, Masarykova univerzita, Brno, 2009, (nepub-
likováno). 
54 Mrkývka, P.: Úvod do teorie Finan�ního práva, Masarykova univerzita, Brno, 2006, 
str. 13. 
55 Mrkývka, P.: Základy Finan�ního práva – p�ednáška, Masarykova univerzita, Brno, 2009, 
(nepublikováno). 
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Na druhé stran� �adíme do zvláštní �ásti také regulaci vztah�, kde tok 
pen�z ve smyslu kvantitativním je záležitostí podružnou a primárním zá-
jmem je regulace samotné podstaty pen�z a pen�žního systému, pak uva-
žujeme v rámci zvláštní �ásti finan�ního právo o jeho �ásti nefiskální.56

2. Stabilita ve�ejných financí a fiskální federalismus 

Pojem stabilita je v literatu�e uvád�n jako zachování ur�itých, p�evážn�
kvalitativních vlastností objekt�,57

�i zachování stavu beze zm�ny, zacho-
vání stálosti, ustálenosti a pokud budeme na stabilitu pohlížet z úhlu po-
hledu státu, tak m�žeme jednak hovo�it o stabilit� m�nové, devizové, da-
�ové, cenové, apod.58 Finance jsou výrazem pro vztahy, které obecn� vzni-
kají p�i získávání, shromaž�ování a upot�ebení pen�žních prost�edk�
v národním hospodá�ství, tzn. p�i tvorb� a rozd�lování celospole�enského 
produktu a národního d�chodu. V užším pojetí se financemi rozumí kapitál 
v pen�žní form�, v b�žném ozna�ení se financemi rozumí pen�žní pro-
st�edky a kone�n� z ekonomického úhlu pohledu se financemi rozum�jí pe-
n�žní vztahy zprost�edkující tvorbu, rozd�lování a používání pen�žních 
fond� nebo pen�žního kapitálu.59

Úloha státu v oblasti státních financí byla p�vodn� chápána jako ne-
zbytná pouze z d�vod� zabezpe�ení jeho základních funkcí, až pozd�ji do-
šlo k rozší�ení úlohy státu o ekonomickou funkci a k rozší�ení základních 
fiskálních funkcí. P�i rozpo�tovém hospoda�ení jde o vytvo�ení finan�ního 
obrazu hospoda�ení státu a jeho orgán�, institucí a organizací v rámci jed-
noho rozpo�tového období. Stát má ur�itá aktiva, plní ur�ité funkce, ur�ité 
cíle. Fiskální nástroje-ve�ejné p�íjmy a ve�ejné výdaje-sloužící k realizaci 

                                                
56 Mrkývka, P. a kolektiv autor�: Finan�ní právo a finan�ní správa, 1. díl, Masarykova uni-
verzita, Brno 2004, str. 59. 
57 Ilustrovaný encyklopedický slovník III. (Pro-Ž), Academia, �eskoslovenská akademie 
v�d, 1982, str. 391. 
58 Kolektiv autor� pod vedením V�ry Petrá�kové a Ji�ího Krause: Akademický slovník ci-
zích slov, Academia, Praha, 1998, str. 707. 
59 Madar, Z. a kolektiv: Slovník �eského práva, 2. rozší�ené a podstatn� p�epracované vy-
dání podle stavu k 1. 1. 1999, Linde, Praha, 1999, str. 393. 
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t�chto cíl�. Základním pravidlem rozpo�tového hospoda�ení a podmínkou 
pro stabilitu ve�ejných financí je to, že nejv�tší �ást státních výdaj� má být 
kryta �ádnými p�íjmy a na druhou stranu �ádné p�íjmy musí být minimáln�
tak vysoké, aby jimi bylo možno krýt �ádné výdaje, zjednodušen� �e�eno, 
na �ádné výdaje si nemá stát p�j�ovat.60

Se stabilitou ve�ejných financí úzce souvisí problematika fiskálního fe-
deralismu a to na základ� pot�eby zkvalitn�ní demokratického rozhodování 
o finan�ních tocích v rozpo�tové soustav�, pot�eb� zvýšení intenzity ve-
�ejné a ob�anské kontroly nad utrácením ve�ejných pen�žních prost�edk� �i 
zvýšení efektivnosti financování pot�eb ve�ejného sektoru. Zkoumá mož-
nost využití funkcí ve�ejných financí jednotlivými vládními úrovn�mi, dále 
se zabývá optimálním rozd�lením odpov�dnosti za financování ve�ejných 
statk� a zkoumá optimální p�i�azení jednotlivých p�íjm� a výdaj� v rámci 
rozpo�tové soustavy.61

Problematika fiskálního federalismu pat�í k závažným otázkám fungo-
vání rozpo�tových soustav a stability ve�ejných financí. V d�sledku ne-
správného stanovení rozpo�tových vztah� dochází k nár�stu ekonomických 
i správních náklad�. 

Fiskálním federalismem se rozumí vícestup�ové uspo�ádání rozpo�tové 
soustavy. Více stup�ovitost však není typická pouze pro zem� s federativ-
ním uspo�ádáním. Fiskální systém je bez ohledu na formu státu (federace, 
unitární stát) �i formu správy (republika, monarchie) vždy vícestup�ový. 
Tato skute�nost vyplývá ze státoprávního uspo�ádání zem� a rozd�lení 
pravomocí a odpov�dností mezi jednotlivé stupn� �ízení. Každá úrove� má 
krom� �ady jiných práv i právo sestavovat sv�j vlastní rozpo�et a financo-
vat své vlastní pot�eby p�ednostn� ze svých vlastních zdroj�. V praxi �eší 
fiskální federalismus p�edevším problémy vertikální a horizontální struktu-
ry ve�ejných rozpo�t�, vymezuje hranice fiskálních centralizací a decentra-
lizací, ur�uje da�ovou strukturu, dále pak zajiš�uje funkce ve�ejných finan-
cí jednotlivými úrovn�mi �ízení a v neposlední �ad� ur�uje transfery mezi 
stupni ve�ejných rozpo�t� a optimalizuje vazby mezi rozpo�ty navzájem.62

                                                
60 Marková, H., Bohá�, R.: Rozpo�tové právo, C. H. Beck, Praha, 2007, s. 25. 
61 Marková, H., Bohá�, R.: Rozpo�tové právo, C. H. Beck, Praha, 2007, s. 25. 
62 Široký, J. Da�ová teorie (pro inženýrské studium). Ostrava: Vysoká škola bá�ská – Tech-
nická univerzita Ostrava, 1996, s. 47. 


