
Abstrakt 

Právní zásady mají stěžejní význam pro každé právní odvětví i pododvětví. 

Nejinak je tomu i v případě rozpočtových zásad, které jsou vůdčími principy 

rozpočtového práva. Vzhledem k jejich důležitosti, je tak nezbytné i jejich efektivní 

zakotvení do právního řádu. Zejména o tom, do jaké míry je tento požadavek naplněn 

v České republice, pojednává tato diplomová práce nazvaná Rozpočtové zásady a jejich 

promítnutí v platné právní úpravě.  

Předkládaná diplomová práce je členěna do úvodu a šesti kapitol, dále závěru a 

seznamu použitých pramenů. Cílem dané práce je analýza rozpočtových zásad 

z hlediska jejich promítnutí do právních řádů České republiky a Evropské unie. 

Po stručném úvodu je v první kapitole nastíněna obecná charakteristika právních 

principů, tak jak jsou definovány právní teorií.  

Druhá kapitola této práce je věnována převážně rozpočtovým zásadám. V úvodu 

je definováno samotné rozpočtové právo a v návaznosti na to rozpočtové zásady. 

Pozornost je v této kapitole zaměřena především na analýzu jednotlivých rozpočtových 

zásad a jejich promítnutí v platné právní úpravě.  

Ze všech rozpočtových zásad je přitom největší pozornost věnována zásadě 

vyrovnanosti veřejných rozpočtů, která je klíčovým tématem této práce. Vzhledem 

k doznívající hospodářské krizi, díky níž se některé státy ocitly až na samé hranici 

státního bankrotu, se tato zásada dostala do popředí zájmů nejen jednotlivých 

členských států, ale i samotné Evropské unie. Ani Česká republika v tomto ohledu 

nebyla výjimkou. Třetí kapitola je tak věnována zásadě vyrovnanosti veřejných 

rozpočtů a její charakteristice.  

Čtvrtá kapitola této práce potom pojednává o současné právní úpravě zásady 

vyrovnanosti veřejných rozpočtů v právním řádu České republiky, která i přes výše 

uvedené stále ještě není dostatečná. Tento stav odporuje nejen právním závazkům, 

které má Česká republika vůči Evropské unii, ale především má nepříznivý dopad 

na celkové rozpočtové hospodaření s veřejnými prostředky. 



Pátá kapitola této práce je věnována zásadě vyrovnanosti, platné v právním 

řádu Evropské unie. Oproti české právní úpravě, je této zásadě v evropském právu 

přikládán mnohonásobně větší význam, a to nejen pokud jde o zásadu vyrovnanosti 

rozpočtu Evropské unie, ale především i co se týče zásady vyrovnanosti veřejných 

rozpočtů jednotlivých členských států. V tomto směru je v současné době největší 

pozornost upírána především ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské 

a měnové unii, jinak též označované jako Fiskální pakt. Ačkoliv ČR k této dohodě 

doposud nepřistoupila, není vyloučeno, že se tak v budoucnu nestane, a proto je jí v této 

práci také věnována pozornost.  

Poslední kapitola je věnována předpokládané právní úpravě zásady vyrovnanosti 

veřejných rozpočtů de lege ferenda v právním řádu České republiky. Nejvýznamnějším 

počinem v této oblasti byl návrh ústavního zákonu o rozpočtové odpovědnosti, který je 

v současné době již obsolentní, ale přesto poskytuje nástin toho, jak by mohla právní 

úprava v této oblasti vypadat. Součástí této kapitoly je též analýza zmíněného návrhu 

ústavního zákona a jeho porovnání z hlediska evropské právní úpravy dané 

problematiky.  

Závěr této diplomové práce poskytuje shrnutí všech poznatků, které byly v rámci 

analýzy dané problematiky vyvozeny a stručný nástin možné budoucí právní úpravy 

pravidel pro rozpočtové hospodaření. Předkládaná diplomová práce je zpracována 

podle právního stavu platného a účinného ke dni 20. listopadu 2013. 

 

 

 

 

 

 


