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V týchto momentoch prechádza kniha z dog-
matického do kritického módu, ktorého hlav-
ným motívom je nejasnosť a neúplnosť ústav-
ného textu. Ústava sa predsa nepíše „len na sl-
nečné dni, keď sú všetci zajedno, ale aj na daž-
divé dni, keď chce každý aktér niečo iné“, pre-
tože „keď má tá vo veciach chaos, má ho v nich 
aj krajina“.14 Konkrétne vo vzťahu k preziden-
tovi je táto premisa o to dôležitejšia, o čo kom-
plikovanejšou je parlamentná matematika, pre-
tože „čím vrtkavejšia je názorová zhoda v par-
lamente, tým väčší priestor dostáva hlava štátu 
na postup ponad rámec tejto zhody či popri 
nej“.15 Ďalším výrazným pozitívom knihy je, 
pri Procházkovi už osvedčené, spojenie ústav-

14 Ibidem, s. 73.
15 Ibidem, s. 96. 

ného práva s politikou. Niet základného štáto-
právneho pojmu, ktorý by nevzišiel z politiky, 
ako vraví Jellinek.16 O to väčšmi to platí pri 
popise prezidentského úradu, ktorého právo-
moci sa uplatňujú, formujú, posilňujú či slabnú 
v realite politického zápasu. Výnimočný po-
hľad do politických reálií umožňuje Procház-
kovi komponovať odvážne syntetizujúce texty, 
v ktorých je ústava vykreslená nielen v rovine 
abstraktných funkcií a procedúr, ale aj ako reál-
na forma usporiadania spoločnosti, v ktorej 
pulzuje každodenný život, aby sa postupne pre-
menil na dejiny. 

Marek K á č e r*

16 Jellinek, J. Všeobecná státověda. Praha : J. Laich-
 ter, 1905, s. 674.
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Autori predloženej kolektívnej monografie 
si za tému zvolili problematiku všeobecnej ro-
viny finančného práva a finančnej vedy vrátane 
teoretických základov jednotlivých teoretic-
kých pododborov (pododvetví). Tematika pub-
likácie má signifikantný teoretický aspekt, keď-
že sa monografia zameriava na vymedzenie te-
oretických základov finančného práva. Vo väz-
be na to je potrebné kladne hodnotiť skutoč-
nosť, že pozitívnu právnu úpravu (t. j. prevzaté 
znenia relevantných právnych predpisov z ob-
lasti finančného práva) v tejto publikácii takmer 
vôbec nenájdeme. Predovšetkým takýto prístup 
k spracovaniu publikácie v kategórii vedeckej 
monografie a jej súčasná komplexnosť ju kladú 
do kvalitatívne vyššej úrovne publikačnej čin-
nosti v odbore právo, aj vo všeobecnosti, a pre-
to považujem za adekvátne vyzdvihnúť recen-
zované kolektívne dielo spomedzi ostatných 
publikácií obdobného charakteru. 

Na autormi zvolenú výsostne teoreticky lade-
nú tému a analytický predmet spracovania sa via-

že v Českej republike a slovenskej republike nie-
koľko skorších publikácií, tieto sa však do určitej 
miery zaoberajú i pozitívnym právom a abstrahu-
jú od tak komplexného poňatia (azda aj z dôvodu 
značne progresívneho vývoja v oblasti diferenciá-
cie finančného práva a jeho kategórií, resp. inšti-
tútov), preto posudzovaná monografia – opakujúc 
svoje predchádzajúce vyjadrenie – vyniká najmä 
čisto teoretickým poňatím a komplexnosťou spra-
covania súvisiacej problematiky. 

Dôležitým aspektom diela je zachovanie 
jednotného prístupu napriek autorskej diverzite 
širokého kolektívu z Katedry finančného práva 
a finančnej vedy Právnickej fakulty Univerzity 
Karlovy v Prahe, a to pod vedením vedúcej tohto 
pracoviska, profesorky Marie Karfíkovej. Ďalší-
mi spoluautormi sú uznávaní odborníci teórie 
a zároveň praxe v Českej republike: prof. Bakeš, 
prof. Marková, doc. Boháč, doc. Kohajda, dr. 
Kotáb a ďalší. 

V odbore finančného práva existuje značné 
množstvo publikácií zameriavajúcich sa na par-
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ciálne problémy, resp. problematiky finančného 
práva (najmä v členení na jeho subodvetvia), 
avšak komplexným teoretickým základom fi-
nančného práva, jeho inštitútom a téme finanč-
nej vedy zároveň sa už nezaoberajú. Napokon, 
niektoré publikácie v prípade jednotlivých po-
dodborov (pododvetví) finančného práva publi-
kácie zvyknú tendovať k deskripcii pozitívnej 
právnej úpravy.

samotná monografia je členená na tri časti. 
Prvá časť sa zaoberá teoretickým základom fi-
nančného práva a finančnej vedy. V jej obsahu sa 
prejavuje previazanie finančného práva s ekono-
mickými kategóriami (napríklad financiami) 
a s kategóriami správneho práva (finančnou ve-
rejnou správou). Osobitne zaujme podkapitola 
o finančných náukách, v ktorej nájdeme prehľad 
niektorých skorších reprezentantov českoslo-
venskej finančnej vedy a praxe. Následne je 
predmetom výkladu vnímanie odvetvia finanč-
ného práva v súčasnej dobe, a to cez jeho defino-
vanie, princípy, úlohy, účel, predmet a obsah re-
gulácie a subjekty. Ďalšie podkapitoly tejto časti 
sa venujú vzťahu finančného práva k iným od-
vetviam práva, jeho prameňom, dozorovým po-
stupom v oblasti verejného práva s dôrazom na 
finančný dozor (dohľad) a finančným sankciám, 
resp. sankciám vo finan čnoprávnych normách. 
Uvedená časť tak predstavuje zhrnutie najvše-
obecnejších poznatkov príznačných pre toto vý-
znamné odvetvie práva. 

Predmetom druhej časti sú jednotlivé podo-
dbory (pododvetvia) finančného práva. V jej 
štruktúre sa pretavuje základná diferenciácia 
finančného práva na fiskálnu časť (rozpočtové 
právo, daňové právo, dotačné právo) a nefiskál-
nu časť (právo finančného systému/právo fi-
nančného trhu, menové právo, devízové právo). 
K nefiskálnej časti finančného práva (viac-me-
nej ako súčasť práva finančného systému) auto-
ri správne radia aj pododbory, ktoré sú už v štá-
toch západnej Európy emancipované vzhľadom 
na značne vyvinutý systém ekonomických 
vzťahov (konkrétne ide o bankové právo, pois-
ťovacie právo, právo kapitálového trhu), a to 
napriek prienikom so súkromným právom (prá-
vo obchodných spoločností, právo cenných pa-
pierov). 

Posledná tretia časť je napokon zameraná 
na okrajové (parciálne súvisiace) pododbory 
(pododvetvia), ktoré teoreticky síce nie sú po-
važované výslovne za pododbory (pododvet-
via) finančného práva, ale napriek tomu majú 
svoj špecifický vzťah k finančnému právu. 
V tejto poslednej pasáži preto nájdeme teoretic-
ké základy úverového práva, účtovného práva, 
práva verejných zákaziek (obstarávania), práva 
proti praniu špinavých peňazí, herného práva 
(práva regulácie hazardu), cenového a oceňo-
vacieho práva a mzdového práva. Prínosom 
uvedenej poslednej časti je najmä to, že ťažko 
uchopiteľná kvalifikácia týchto pododborov 
(pododvetví) pod konkrétny odbor, resp. odvet-
vie práva často ponecháva tieto zaujímavé časti 
právneho poriadku mimo teoretický záujem 
a bez samostatného povšimnutia. Možno tu 
v nadväznosti na to indikovať prvé snahy 
o uchopenie aj týchto (niektorých pritom po-
merne nových) oblastí regulácie s rôzne inten-
zívnymi presahmi do iných právnych odvetví. 

Z nestranného nadhľadu monografia pred-
stavuje svieži pohľad na stále sa vyvíjajúcu ob-
lasť finančného práva, keď zohľadňuje nové 
trendy v oblasti medzinárodnej regulácie, a to 
predovšetkým finančného systému. Recenzo-
vané kolektívne dielo preto nevyhnutne pristu-
puje k zmene terminológie a využíva nové pre-
cíznejšie termíny používané právnymi úprava-
mi (vrátane práva Európskej únie) a prispieva 
tak k priblíženiu českej teórie finančného práva 
k celosvetovému vývoju a trendom, a tým 
predstavuje aj blízku „cezhraničnú“ inšpiráciu 
pre slovenských finančnoprávnych predstavite-
ľov. Týmto však nemožno deklarovať, že by 
monografia predstavovala revolúciu v oblasti 
teórie finančného práva, v práci totiž nájdeme 
aj analýzu ustálených teoretických základov 
tohto právneho odvetvia a zachovanie kontinui-
ty s predchádzajúcou publikačnou činnosťou 
v odvetví finančného práva. 

Summa summarum možno o recenzovanej 
vedeckej monografii konštatovať, že ide o vy-
nikajúcu publikáciu na danú tému z hľadiska 
obsahu spracovania. Kladom je komplexný prí-
stup k zvolenej problematike, a to z teoretické-
ho pohľadu. Upustenie od väzby na pozitívne 
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právo taktiež prispieva k tomu, že monografia 
s vývojom právnej úpravy nebude strácať aktu-
álnosť, naopak, môže prispieť s ohľadom na 
svoju univerzálnosť k jej vytváraniu a pretrva-
niu diela v dlhšom časovom horizonte. 

Z uvedených dôvodov veľmi oceňujem vý-
sledok autorskej činnosti kolektívu autorov 

z Právnickej fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
he, ktorý predstavuje dôležitý zdroj teoretických 
poznatkov finančného práva, čím dobre poslúži 
nielen ako učebná pomôcka, ale aj ako inšpirácia 
a pomôcka v oblasti verejného sektora. 

Ľubomír Č u n d e r l í k* 

* Doc. JUDr. Ľubomír Č u n d e r l í k, PhD., Katedra finančného práva, Právnická fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave.


