
11 
 

 

Aktuální otázky výuky finan ního práva 
(diskuse v rámci setkání finan ních právník , 

FPR Z U v Plzni, 15. kv tna 2009) 
 

(Diskuse z ásti probíhala již v rámci seminá e „Finan ní právo de lege ferenda“ ve tvrtek 
14. 5. odpoledne, protože n kte í ú astníci se již nemohli páte ního jednání zú astnit.) 
 
Setkání zahájil vedoucí katedry JUDr. Ivan Tomaži , Ph.D. V pr b hu velmi podn tné 
diskuse zazn ly mj. tyto názory a reakce: 

 Finan ní právo jako samostatný obor by m lo být dále prosazováno, a to i 
v probíhajících akredita ních ízeních. Na finan ní právo pohlížejí mnozí kolegové 
z jiných obor  jako na „obor na okraji“. Nem li bychom si sami pod sebou 
„pod ezávat v tev“ zejména tím, že bychom prosazovali další len ní oboru (finan ní 
a da ové právo), obor by m l z stat jednotný. Jde o tradi ní ve ejnoprávní v dní 
obor. Tomu na PF UK odpovídá i název p edm tu: Finan ní právo a finan ní v da. 
Další specializaci lze ešit formou povinn  volitelných a výb rových p edm t  
v oboru. Je t eba také diskutovat o finan ním právu jako státnicové disciplín  (Prof. 
Bakeš, Prof. Karfíková, Doc. Marková, PF UK Praha) 

 Je t eba stále hájit legitimitu oboru. Je zde silný tlak ostatních obor . Musíme dát 
oboru pevný teoretický základ, který pom že bránit jeho svébytnost a samostatnost 
oproti obor m ostatním (správní právo). Je t eba definovat základní pojmy práva 
da ového, rozpo tového, finan ního, finan n právních vztah .. (JUDr. Kotáb, JUDr. 
Bohá , PF UK Praha) 

 P edpoklady pro výuku finan ního práva by m ly být vytvo eny i v dalších 
p edm tech, zejména teorii národního hospodá ství/ekonomii. V Plzni je tato 
návaznost zajišt na. Pražská katedra teorie národního hospodá ství není p íliš 
právnická, takže návaznost obou obor  není ideální. Ekonomické disciplíny (ale i 
nap . sociologii a politologii) je t eba vyu ovat pro studenty oboru právo nikoliv 
v obecné podob , ale specificky p izp sobené jejich pot ebám. Je t eba elit 
konzervativním názor m, že posta í za adit standardní výuku specializovaných fakult. 
(Doc. Marková, JUDr. Mrkývka, JUDr. Tomaži ) 

 Vždy velmi záleží i na vedení fakulty. PF MU Brno vyu ovala v r. 1993 finan ní 
právo jako jednosemestrální p edm t, od té doby se da í získávat oboru postupn  více 
prostoru. V sou asné dob  je obor finan ního práva vyu ován jako t ísemestrový, i 
když katedra bojuje o zachování rozsahu výuky a jejich kreditního ohodnocení (které 
požadují katedry vyu ující p edm ty státních zkoušek na úkor finan ního práva). 
Z ejm  i proto, že sou asná d kanka PF MU Brno má k ekonomické problematice 
pom rn  blízko (specializuje se na právo mezinárodního obchodu), je na PF MU Brno 
podporována „ekonomizace“ výuky. Ekonomie je v Brn  vyu ována jako 
dvousemestrová – ideální by bylo vyu ovat v prvním semestru základy ekonomického 
myšlení, ve druhém již se zam ením na da ovou problematiku tak, aby základní 
poznatky z této oblasti získali již p ed výukou soukromoprávních disciplín a dokázali 
je navzájem provázat (což v sou asné dob  p íliš neum jí). Finan ní právo je 
v sou asné dob  vyu ováno v rozsahu t í semestr , na fakult  je vyu ován i 
jednosemestrální p edm t Management. Obor právo jako takový by bylo ideální 
vyu ovat pro vybranou elitní skupinu 150  200 student , finan n  je to však 
neúnosné, takže je t eba vyu ovat v masov jším m ítku.  (JUDr. Mrkývka) 

 Otázkou je asové za azení výuky oboru finan ního práva. Na FPR Z U i PF UK 
Praha je obor vyu ován až v záv ru studia. V Ma arsku je vyu ován již ve 2. a 3. 



12 
 

semestru, což však zp sobuje problémy. Na jedné z eských soukromých vysokých 
škol je finan ní právo vyu ováno již v prvním semestru, což je vysloven  nevhodné. 
Pokud by byly by  jen n které problémy posunuty již do tvrtého semestru, bude 
problém s nedostate nou provázaností a chyb jícími právními znalostmi a dovednosti, 
pokud nebude p edsunut za átek výuky soukromoprávních disciplín. Za azení 
finan ního práva na konec studia však též zp sobuje problémy nap . p i zadávání 
diplomových prací, zt žuje možnosti práce se studenty po celou dobu studia, výb ru 
budoucích doktorand , zapojení student  do sout že studentské v decké a odborné 
innosti (o kterou zájem obecn  klesá). (Doc. Marková, JUDr. Mrkývka, JUDr. 

Šramková, JUDr. Tomaži ) 
 O finan ním právu je t eba hovo it nejen jako o v dním oboru, ale i jako o 

pedagogické disciplín , tj. tom, jakým zp sobem finan ní právo u it. Tyto dv  
polohy je t eba d sledn  rozlišovat. Sou asné pojetí je pro studenty p íliš složité a 
v látce se „utáp jí“. Nem li bychom vyžadovat po studentech p ílišné podrobnosti, ale 
základní principy, ideu, znalost pramen , kde podrobn jší detaily vyhledat. Sou asná 
praxe je asto taková, že studenti spíše znají konkrétní ísla (nap . da ové sazby), ne 
už principy, na nichž jsou postaveny. Finan ní právo je z hlediska pramen  
rozdrobené, není systematiky uspo ádané. Je t eba dopracovat (a ve výuce akcentovat) 
obecnou (ale i procesní) ást oboru, skute né finan ní PRÁVO. I seminá e je t eba 
vést jako právnické, ne nap . zam ovat se na po ítání daní. (JUDr. Bohá , Doc. 
Marková, JUDr. Mrkývka, JUDr. Šramková, JUDr. Tomaži ) 

 Obor se bude jist  i dále rozvíjet a stále budou existovat hrani ní a nevy ešené otázky. 
V oblasti rozpo tového práva jde nap . o rozvojovou pomoc (a její zahrnutí do 
rozpo tových výdaj ) a její kontrolu, financování univerzit (až 40 r zných zdroj  a 
podmínek poskytování, což vyvolává pot ebu zam stnávání ady specializovaných 
pracovník ). Vyvíjí se i právo, lze diskutovat o dalších vznikajících oborech. Tento 
problém je zejména u správního práva, kde prakticky není zpracována zvláštní ást 
teorie oboru (horní a energetické právo, právo lidského zdraví, ... další obory?). (Doc. 
Marková) 
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