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I. Pr b h setkání 

 

 

 

Program jednání: 

tvrtek 14. 5. 2009: 
Jednání probíhalo v sídle pojiš ovny Kooperativa, Vienna Insurance Group, Zahradní 3, Plze  

 13:00 – ob d (hotel Slovan) 
 14:30 – zahájení odborné ásti jednání  
 14:45    18:00: Prezentace jednotlivých fakult: 

o FPR Z U v Plzni 
o APZ Bratislava 
o PF UK Praha 
o VŠ Sládkovi ovo 
o PF TU Trnava 
o PF MU Brno 
o PF UJPŠ Košice 
o PF UP Olomouc 

 19:00 – ve e e (hotel Slovan) 
 

Pátek 15. 5. 2009: 
Jednání probíhalo v budov  fakulty právnické, Sady P tat icátník  14, Plze  

 10:00 – diskuse   
 12:00 – ob d (hotel Slovan), odjezd ú astník  
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Finan ní právo de lege ferenda 
(pr b h diskuse v rámci setkání finan ních právník , 14. kv tna 2009) 

 
Setkání zahájil vedoucí katedry JUDr. Ivan Tomaži , Ph.D. P ítomné p ivítal jménem katedry 
i jménem vedení fakulty, jejímž je prod kanem. Sou asn  p ítomným p edstavil nov  
vydanou u ebnici finan ního a da ového práva, kterou kolektiv plze ské katedry napsal spolu 
s kolegy z PF MU Brno. Zástupc m ostatních fakult byly rozdány výtisky publikace. 
 
V pr b hu vlastního jednání byl vymezen prostor postupn  pro jednotlivé fakulty, které 
vyslaly své zástupce: 
 

 Zástupce po ádající katedry JUDr. David Bauer p ednesl sv j p ísp vek na téma Ú etní 
reforma v oblasti ve ejných financí   nejen de lege ferenda. Seznámil p ítomné 
s projektem vytvo ení ú etnictví státu probíhajícím od r. 2006, na n mž se sám podílí 
v rámci analytických, metodických a legislativních prací Ministerstva financí R. Projekt 
je sou ástí ú etní reformy ve ejných financí a po ítá s vytvo ením centrálního systému 
ú etních informací státu (CSÚIS), který bude pln  elektronický a s jehož pomocí bude 
možné nejen sestavovat konsolidované ú etní výkazy za eskou republiku, ale 
p edpokládá se odstran ní duplicitní administrativní zát že ú etních jednotek ve v ci 
poskytování r zných „výkaz “ r zným orgán m státní správy. CSÚIS se proto budou 
shromaž ovat ú etní záznamy pro ú ely sestavování ú etních výkaz  za eskou 
republiku, pro ú ely operativního ízení  a pro statistické a kontrolní ú ely. Provoz CSÚIS 
by m l být zahájen od 1. 1. 2010. Problematika p enosu a zpracování ú etních záznam  je 
po technické stránce velmi složitá, což se odráží též na složitosti p ípravy odpovídajících 
právních p edpis . V sou asnosti probíhají související legislativní práce (novela zákona o 
ú etnictví provedená zákonem . 304/2008 Sb., provád cí vyhlášky k zákonu o ú etnictví, 

eské ú etní standardy a konsolida ní manuál a technický manuál) a je zajiš ováno 
pot ebné technické zabezpe ení funk nosti CSÚIS. Projekt je p ipravován tak, aby zm na 
nadm rn  nezatížila administrativu a pracovníky, kte í v sou asné dob  s t mito 
informacemi pracují. 

 Zástupci Akadémie policajného zboru Bratislava zaslali p ísp vek p edem (Vztahy 
mezi civilizacemi a jejich vliv na sv tový obchod do roku 2005, auto i: Prof. Králík, Mgr. 
Králíková, ing. Peka ová), jeho auto i se bohužel nemohli setkání zú astnit. P ítomná 
zástupkyn  katedry Ing. M. Sabayová seznámila p ítomné s organizací výuky finan ního 
práva na APZ Bratislava (katedra Ve ejné správy a ve ejných financí, 7 akademických 
pracovník , publika ní innost). 

 Vedoucí katedry finan ního práva PF UK Praha, Prof. Bakeš, nejprve uvítal p íležitost 
vým ny zkušeností na setkáních tohoto typu i existenci další u ebnice v oboru. V ase  
vyhrazeném fakult  její lenové seznámili p ítomné s probíhajícími legislativními 
aktivitami v oblasti finan ního práva, na kterých se sami ú astní.  

o JUDr. Kotáb . Budoucnost teprve ukáže, zda se naplní bývalým ministrem 
Kalouskem na ja e 2008 slibované kvality nového da ového zákonodárství – 
jednoduchost a stabilita právního rámce, v n mž se podle politické v le bude 
m nit jen n kolik systémových prom nných (nap . da ové sazby). Navíc se zcela 
zapomíná na princip právní jistoty. Nap . pravidla pro stanovení nízké 
kapitalizace v zákonu o daních z p íjm  se b hem p l roku zm nila dvakrát. 
V takovém prost edí nep ipadá pro poplatníka v bec v úvahu jakékoliv da ové 
plánování. Totéž se týká zm n odpisových sazeb, zejména u budov (zm na doby 
odpisování z 30 na 50 let), které významn  ovliv ují podnikatelská rozhodnutí. Na 
rozdíl od anglosaského sv ta, kde platí tzv. grandfather clause, tj. možnost upravit 
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podle zm n ných podmínek až nov  vznikající právní vztahy, zp sobují úpravy 
da ových zákon  „za chodu“ v R zna nou právní nejistotu. Je t eba p i zm nách 
da ových zákon  propracovat p echodná ustanovení, aby k tomu nadále 
nedocházelo. Nedostatky jsou i v m novém právu. Zjevným opomenutím NB 
byly zanedbány n které aspekty právní úpravy hotovostního pen žního ob hu 
(trestn právní postih delikt  v souvislosti s vydáváním nelegálních náhražek 
hotových pen z, aniž by právní p edpisy stanovily cestu legálního vydávání 
takových náhražek, dále pak odstran ní pravomoci NB povolovat s p ihlédnutím 
k okolnostem a mí e nebezpe í zneužití též jiné než právním p edpisem povolené 
reprodukce bankovek a mincí – právní režim do roku 2006 to umož oval, 
sou asný právní režim již nikoli), kdy z právního ádu „vypadla“ n která existující 
ustanovení aniž by byla adekvátn  nahrazena. Co se tý e právní úpravy 
finan ního trhu, je vhodn jší omezovat národní iniciativu p i reglementaci a 
zejména transpozici evropské úpravy (která nyní dominuje – viz nap . MiFID), 
jinak to vede k nejednotné úprav  vztah  na jinak jednotném evropském trhu. 

eské právo jde v ad  p ípad  nad rámec úpravy evropské (nap . uplat ování 
zp ísn ného režimu investi ního poradenství i na umis ování cenných papír ). 
V oblasti devizového práva je t eba upozornit na kon ící p echodné období 
spo ívající v omezeném p ístupu cizozemc  k tuzemským (nezem d lským) 
nemovitostem k 1. 5. 2009 a na nevy ešenou legislativní otázku této problematiky 
(p íslušná novela devizového zákona je teprve projednávána Parlamentem). 

o Doc. Marková p ipomn la p etrvávající nesystemati nost úpravy rozpo tového 
práva. Zatímco p íjmová ást rozpo tu (dan  a poplatky) je upravena pom rn  
systematicky, o výdajové ásti rozpo tu to íci nelze. Bohužel v centru zájmu je 
spíše konkrétní rozpo et než jeho právní úprava. Sou ástí reformy ú etnictví 
ve ejných financí bude muset být i právní úprava státní pokladny.  

o JUDr. Bohá  je lenem pracovní skupiny vytvo ené na MF R zabývající se 
zákonem o daních z p íjm . Bohužel navenek se medializují partikulární a 
nepodstatné záležitosti (stravenky) a ne eší se samotná koncepce nového zákona o 
daních z p íjm . Probíhají práce na paragrafovaném zn ní zákona v návaznosti na 
da ový ád, který je rovn ž v legislativním procesu. Stále diskutovanou je i 
otázka, zda má být i nadále jeden zákon o daních z p íjm , nebo zda mají být 
zákony dva. Stanovisko JUDr. Bohá e je, že je vhodné zachovat jeden zákon, 
ovšem jsou možné i zákony dva, ovšem nikoliv upravující právnické a fyzické 
osoby zvláš , ale právnické a fyzické osoby ú tující na stran  jedné a ostatní osoby 
na stran  druhé. M ly by být zrušeny p evodní dan  a zahrnuty do zákona o dani 
z p íjm . Zrušení dan  z p evodu nemovitostí je ovšem t eba provázat se zm nou 
dan  z nemovitostí na hodnotový systém. V tom p ípad  je t eba nov  definovat 
pojem p íjem. P edm tem daní z p íjm  by m ly být veškeré p íjmy s tím, že 
n které mohou být od dan  osvobozeny (nap . p íjmy z úv r  a p j ek). Tím by 
m la být zjednodušena sou asná právní úprava. U dan  z p íjm  právnických osob 
se po ítá s p evzetím sou asné úpravy s modifikacemi, u dan  z p íjm  fyzických 
osob by m ly být pouze t i díl í základy dan  (závislá innost, ekonomická innost 
a ostatní). 

o Prof. Karfíková reagovala úvahou, že je obecným problémem, co do oblasti 
finan ního práva zahrnout. Pokud máme diskutovat na téma „Finan ní právo de 
lege ferenda“, je t eba vy ešit otázku postavení da ového práva vzhledem k právu 
finan nímu. Prof. Bakeš zd raznil, že finan ní právo by v každém p ípad  m lo 
z stat jednotným oborem.  
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 P ísp vek PF TU Trnava  zahájila Doc. Pauli ková, která sice na univerzit  již neu í, 
ale p sobila tam a nyní jako zástupce trnavské univerzity p ijel její dokorand. Doc. 
Pauli ková je v sou asné dob  prorektorkou soukromé Vysoké školy v Sládkovi ove. 
Navrhla, aby p íští setkání se uskute nilo tam a pozvala všechny p ítomné. Domluven byl 
dubnový termín 2010 s tím, že konkrétní pozvánky budou zaslány. Vlastní p ísp vek PF 
TU Trnava p ednesl JUDr. Maxina, v sou asné dob  jediný zástupce oboru finan ního 
práva na této univerzit , p vodn  z Prievidzi, se zkušenostmi v oboru bankovnictví. 
V Trnav  vyu uje finan ní právo, které je zde pojato jako dvousemestrální, s ob ma 
semestry zakon enými zkouškou. Ve svém p ísp vku kritizoval nejednotné požadavky 
bank p i poskytování úv r , zejména v souvislosti s existující finan ní krizí. Dále se 
zabýval dopadem finan ní krize na sou asnou situaci na Slovensku. Zam il se na oblast 
podpory rozvoje bydlení. V sou asné dob  jsou z ve ejných zdroj  podporovány jednak 
hypoté ní úv ry pro mladé, jednak stavební spo ení  a jednak podpora ze Státního 
fondu rozvoje bydlení. V p ípadech hypoté ní úv ry pro mladé a podpora ze Státního 
fondu rozvoje bydlení jsou stanoveny (odlišné) podmínky týkající se v ku a p íjm  
žadatel , kte í mohou p ísp vek z ve ejných zdroj  získat, i celková maximální výše 
takového p ísp vku. Otázkou je, zda mají taková opat ení smysl v dob , kdy na je na 
Slovensku z d vodu finan ní krize 5600 nových byt  jen v samotném hlavním m st  SR v 
Bratislav , o které není zájem. V souvislosti s uvedenými nástroji bylo t eba ešit i otázku 
p echodu na m nu euro. 

 Na PF MU Brno došlo od tohoto akademického roku ke slou ení dvou dosavadních 
kateder a k vytvo ení katedry finan ního práva a národního hospodá ství. Za skute ný den 
vzniku katedry je považováno datum 1. 4. 2008, kdy došlo k tomuto základnímu 
rozhodnutí. Katedra chce dále prohlubovat návaznost mezi ob ma obory i další 
specializaci svých pracovník . Spolupracují i s ostatními odborníky v oboru, v nedávné 
dob  se zástupci katedry v Polsku zú astnili sjezdu kateder finan ního práva spolu 
s dalšími cca 200 ú astníky. JUDr. Mrkývka dále hovo il o finan ním právu jako oboru i 
pedagogické disciplín . Je pravda, že finan ní právo jako samostatný obor uznávají jen 
n které státy, p edevším st edoevropské státy a Špan lsko. Je otázkou, jaký by m l být 
p edm t finan ního práva, zda obor chápat puristicky ist  jako ve ejnoprávní, nebo zda 
tam za adit i další problematiku (bankovní a pojiš ovací právo). Musíme p edevším 
dobudovat finan ní právo jako pedagogickou disciplínu, definovat jeho p edm t, subjekt, 
subjektivitu. Finan ní právo jako obor není systematicky kodifikované. I mnohé definice, 
které používáme – nap . dan  – jsou definice ekonomické, nikoliv právní. Na to navázala 
JUDr. Šramková. Problémy jsou ve  vymezení p edm tu oboru. V sou asné dob  jde 
nap . o definici celního práva. Pokud bychom ho chápali jako soubor p edpis  o celní 
správy, zahrnovalo by velmi nesourodé otázky. Co se tý e samotné celní innosti, 
nárokují si tuto problematiku i jiné oborové katedry – evropské právo, mezinárodní právo. 
JUDr. Šramková dále nastínila problematiku odpov dnosti státu za náhlou zm nu 
da ových zákon .  

 Zástupce PF UJPŠ Košice, vedoucí katedry Prof. Bab ák, vidí finan ní právo spíše jako 
disciplínu ve vývoji. Finan ní právo se postupn  vy lenilo ze správního práva, nyní se 
z finan ního práva odd luje právo da ové. On sám je zastáncem da ového práva jako 
samostatného oboru. V Košicích jsou finan ní a da ové právo vyu ovány jako dva 
samostatné dvousemestrální p edm ty (finan ní právo zahrnuje právo bankovní, m nové, 
celní, pojiš ovací, rozpo tové, problematiku fond  EU, da ové právo obsahuje 
hmotn právní i procesn právní problematiku daní). Studenti sami chápou, že da ovou 
problematiku pot ebují zvládnout i pro sv j budoucí profesní život. Z p edm tu da ové 
právo mohou skládat i volitelnou státní zkoušku (stejn  jako nap . z práva obchodního). 
Tyto dva hlavní povinné p edm ty jsou dopln ny volitelnými p edm ty v oboru a 
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p edm ty ekonomickými. Výuku zajiš uje ty lenná katedra. Prolínání práva a ekonomie 
též poci ují, spíše jako „zásah“ ekonom  do práva než naopak. Finan ní právo chápe 
p edevším jako ve ejné finance. Je však otázkou, jak se budou právní odv tví vyvíjet 
v budoucnu, m že dojít i k postupnému stírání rozdíl  mezi nimi. Další zástupce fakulty, 
JUDr. Štrkolec, otev el diskusi na téma zásah  ústavního soudu do rozhodování správce 
dan , zejména ve vztahu k rozhodnutím Ústavního soudu R. Jak poukázali i mnozí další 
diskutující (JUDr. Šramková, JUDr. Mrkývka...), je asto da ová kontrola zneužívána 
jako prost edek konkuren ního boje mezi podnikateli, kultura da ové správy v R má 
ješt  mnohé nedostatky. 

 Vedoucí katedry z PF UP Olomouc, JUDr. Matoušek, p edstavil svou katedru 
finan ního práva a ekonomie i chystaných personálních zm nách (vedoucí katedry by se 
m la po svém návratu z mate ské dovolené stát JUDr. Papoušková). Sou asn  zd raznil, 
že právo je odpov dí na spole enskou objednávku, pokud politici nedbají o zkvalit ování 
právního ádu a vymahatelnosti práva, nemohou akademi tí pracovníci v oboru situaci 
zm nit. Katedra sv j p ísp vek poslala p edem písemn , vzhledem k asové tísni již nebyl 
p ednesen ústn . K diskusi k p edchozímu bodu JUDr. Matoušek uvedl, že da ové 
kontroly slouží mnohdy i jako prost edek msty mezi soukromými osobami (nap . p i 
rozvodovém ízení), tím, že ú astníci nemají možnost nahlédnout do neve ejné ásti spisu, 
nemusí se kontrolovaný subjekt v bec dozv d t o oznámení, na jehož základ  byla 
da ová kontrola zahájena. Navíc i on je vázán ml enlivostí a nesmí podrobnosti o pr b hu 
da ové kontroly zve ej ovat. 

 Záv re ná diskuse se vztahovala k diskutovaným problém m. JUDr. Mrkývka upozornil 
na nete nost MF R ve vztahu da ového a správního ádu (ne subsidiární použití). JUDr. 
Bauer p ipomenul, že zásady da ového ízení jsou p íliš složité, legislativní problémy se 
eší p íliš rychle a tedy nekvalitn . JUDr. Bohá  konstatoval, že je i problém návaznosti 

zákon  (po vypušt ní hmotn právních ustanovení ze zákona o správ  daní a poplatk ). 
JUDr. Bauer navrhl, že zorganizuje konferenci i kolokvium k této problematice na 
Ústavu státu a práva AV R v Praze. Takových kolokvií by mohl být i celý cyklus, 
protože problém  v oblasti finan ního práva je mnoho. Lze uvažovat i o založení edi ní 
ady publikovaných materiál  k této problematice. 

 

Zapsala: D. Bárková 


