
 

 

 

  

  

  

 

 

Rozpočtové právo (HP0523) 

Anotace  

Obecně povinně volitelný předmět Rozpočtové právo navazuje a rozšiřuje výklad podávaný 

o rozpočtovém právu v rámci povinného předmětu Finanční právo I. 

Studenti absolvováním předmětu získají znalosti o základních otázkách rozpočtové a fiskální 

politiky a obecné a zvláštní části rozpočtového práva. V rámci obecné části jde o znalosti týkající 

se vymezení, členění, principů základních institutů, pramenů, předmětu, subjektů a obsahu 

rozpočtového práva a jeho postavení v systému práva. Zvláštní část se zaměřuje na získání 

znalostí o příjmech a výdajích veřejných rozpočtů, postupu při přípravě veřejných rozpočtů, 

schvalování veřejných rozpočtů, hospodaření podle veřejných rozpočtů, kontrole hospodaření 

podle veřejných rozpočtů a uzavření hospodaření veřejných rozpočtů. Konečně nejsou 

opomenuty ani otázky rozpočtového hospodaření na úrovni Evropské unie. 

Studenti v průběhu výuky pracují s textem právních předpisů, naučí se v nich vyhledávat 

relevantní informace a aplikovat tyto předpisy na skutkový stav. Studenti dále studují soudní 

judikaturu, která je rozebírána při výuce, a řeší konkrétní příklady týkající se rozpočtového 

procesu. 

Pro zápis předmětu Rozpočtové právo je vhodné, aby student měl absolvovány nebo alespoň 

zapsány předměty Ústavní právo II a Správní právo I. 

Absolvovaný předmět není možné opakovaně zapsat. 

Sylabus 

Předmět Rozpočtové právo zahrnuje tato témata: 

- rozpočtová a fiskální politika, fiskální federalismus, 

- obecná část rozpočtového práva, 

- veřejné rozpočty a rozpočtová soustava, 

- obsah veřejných rozpočtů, 

- rozpočtový proces, 

- rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň, 

- rozpočtové hospodaření Evropské unie. 



Literatura (studijní opory) 

Základní literatura: 

1.  MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C. H. Beck, 2007, 248 s. ISBN 

978-80-7179-598-8. 

2.  BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice. Praha: Wolters 

Kluwer, a.s., 2013, s. 332. ISBN 978-80-7478-045-5. 

3. Prezentace z výuky 

Ostatní literatura: 

1.  MARKOVÁ, Hana. Finanční hospodaření územních samosprávných celků, Beroun: Eva 

Rozkotová - IFEC, 2008. 152 s. ISBN 978-80-87146-08-8. 

2.  RADVAN, Michal. Místní daně. Praha: Wolters Kluwer, 2012. 244 s. ISBN 978-80-7357-932-

6. 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky): 

1.  zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla) 

2.  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

3.  zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 

4. zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti  

5. zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání zkoušky): 

1. Ústava České republiky (vybraná ustanovení týkající se rozpočtového práva) 

2. Smlouva o fungování Evropské unie (vybrané části týkající se rozpočtového hospodaření) 

3. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii 

4. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví 

finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) 

č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) 

č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje 

nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 

5. rozhodnutí Rady č. 2020/2053, o systému vlastních zdrojů Evropské unie 

6. zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok 

7. zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 

(vybraná ustanovení) 

8. zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (vybraná ustanovení) 

9. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) (vybraná ustanovení) 

10. zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu 

11. zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole) 

12. vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě 

  



Požadavky ke zkoušce (pravidla předmětu) 

Obecná pravidla 

1.  Předmět Rozpočtové právo je zakončen zkouškou, která je samostatnou formou kontroly 

studia předmětu. 

2.  Za úspěšné absolvování kontroly studia předmětu získá student 3 kredity. 

3.  Zkouška z předmětu Rozpočtové právo je písemná. 

Písemná zkouška 

4.  Písemná zkouška se koná ve zkouškovém období letního semestru. 

5. Předmětem zkoušky jsou témata obsažená v publikaci Rozpočtové právo (Marková, Boháč, 

2007) a témata z výuky v letním semestru. 

6. U zkoušky je dovoleno používat jakékoli právní přepisy. 

7. Zkouška se bude konat prostřednictvím systému Moodle v počítačové učebně na Právnické 

fakultě. 

8. Časový limit pro zkoušku je 40 minut. 

9. Test se skládá z 12 otázek a řešení příkladu. Některé otázky jsou testové, některé 

doplňovací a na některé student volně odpoví. 

10. Celkem je možné získat 30 bodů. 

Hodnocení zkoušky 

11. Zkouška je hodnocena takto: 

 

Minimální 

počet bodů 

Klasifikace 

27 výborně 

24 velmi dobře 

19 dobře 

0 neprospěl/a 
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garant předmětu 


