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5. PRAMENY  FINANČNÍHO PRÁVA

Prameny práva vymezuje právní teorie obecně jako „formy, v nichž je prá-
vo obsaženo, v nichž je třeba hledat právní normy, a které jsou tedy vlastně 
bezprostředním pramenem poznání práva“.103 Aby se pravidlo chování stalo 
právní normou, musí mít určitou formu. Pramenem práva jsou tak zvláště 
právní předpisy obsahující právní normy. Společným rysem všech právních 
norem, který je odlišuje od jiných společenských norem, je jejich struktura, 
závaznost a právní vynutitelnost, přičemž tyto znaky jsou v kontinentálním 
právním prostředí obvykle spojeny s publikací právní normy v právním před-
pise. U právních předpisů je dále stanoven přesný postup pro jejich přijímání. 

Prameny práva tvoří uspořádaný systém právních předpisů vyšší 
a nižší právní síly. Předpisy nižší právní síly by přitom měly být v souladu 
s předpisy vyšší právní síly. Na pomyslném vrcholu této hierarchie právních 
předpisů zásadně stojí ústava státu, resp. další předpisy stejné právní síly 
(dodatky ústav, ústavní zákony apod.). Nejinak je tomu v případě České re-
publiky, kde na vrcholu obrazné pyramidy právních předpisů stojí předpisy 
tvořící tzv. ústavní pořádek.

Hierarchické pojetí právního řádu vychází z dělení moci ve státě na moc 
zákonodárnou a výkonnou, kdy pouze parlament jako nositel zákonodárné 
moci, je příslušný k vydávání ústavních zákonů a zákonů, resp. k účasti na 
ratifi kaci nejdůležitějších mezinárodních smluv, tj. právních předpisů ob-
sahujících normy nejvyšší právní síly. Orgány moci výkonné (vláda, mini-
sterstva a jiné správní úřady a orgány územních samosprávných celků při 
výkonu přenesené působnosti) mají pravomoc pouze k vydávání právních 
předpisů nižší právní síly, které musí být s předpisy vyšší právní síly v soula-
du, čímž je jejich tvůrčí pravomoc do značné míry omezena. Do podobného 
postavení jsou v případě podzákonných právních předpisů stavěny územní 
samosprávné celky, které mají rovněž pravomoc vydávat obecně závazné 
právní předpisy, opět však toliko při respektování předpisů vyšší právní síly.

Právní předpis vyšší právní síly má zásadně přednost před předpisem niž-
ší právní síly a uplatňuje se zde derogační účinek. Rušit nebo měnit právní 
předpisy mohou ti, kdo takové právní předpisy přijali nebo vydali, a ti, kdo 
mohou přijímat právní předpisy vyšší právní síly. Ústavní soud může zrušit 

103 BOGUSZAK, Jiří, Jan ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004, s 38. 
ISBN 80-7357-030-0.
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jakýkoliv právní předpis (sporné je to ohledně ústavního zákona) nebo jeho 
jednotlivé ustanovení, pokud je v rozporu s ústavním zákonem, mezinárodní 
smlouvou nebo zákonem.

Pro fi nančněprávní předpisy je charakteristické to, že obsahují právní nor-
my upravující fi nanční vztahy, fi nanční práva, fi nanční povinnosti a fi nanč-
ní pravomoci. Jednotlivé normy fi nančního práva jsou obsažené v různých 
právních předpisech, které lze souhrnně označit jako prameny fi nančního 
práva. Systém pramenů fi nančního práva je hierarchicky uspořádán, a to po-
dle jejich právní síly, jak bylo popsáno výše. 

5.1 Druhy pramenů  práva

Pojem pramen práva však lze chápat i šířeji. V právní teorii se setkáváme 
s rozlišováním pramenů práva v materiálním a formálním smyslu. Pramen 
práva v materiálním  smyslu může být chápán v sociologickém pojetí jako 
vše, co určuje chování adresátů práva, resp. jako zdroj obsahu práva. Může to 
být například stav dané společnosti, státu a politického režimu, kulturní úro-
veň, dosažený stupeň vývoje lidské civilizace atd. Jako materiální prameny 
práva tedy mohou být chápány podmínky společenského a ekonomického ži-
vota státu, které poskytují odpověď na otázku, odkud se právo ve společnosti 
vzalo. Prameny práva v materiálním smyslu lze rovněž chápat jako veškeré 
informace o právu a jeho společenském působení. Zdrojem poznání práva 
tak nejsou jen formální prameny, ale i jakékoli jiné dokumenty, publikace 
nebo sdělení, jimiž se adresáti práva musí řídit. Může jít jednak o vnitřní 
předpisy nebo nezávazná stanoviska vykonavatelů veřejné správy, informač-
ní sdělení v médiích, pokyny k vyplnění formulářů, soudní rozhodnutí, ale 
také o odborné publikace.

Oproti tomu pramen práva ve formálním smyslu  vyjadřuje vnější formu 
právních norem. Jedná se o formy, které obsahují právní normy a dodávají 
pravidlům v nich obsažených charakter práva. Pouze pravidlo, které má tuto 
veřejnou mocí uznanou formu, je považováno za (formální) pramen práva. 
Mezi formální prameny práva se řadí primární a sekundární normativní práv-
ní akty a prameny mezinárodního práva (například mezinárodní smlouvy, 
mezinárodní obyčeje apod.). Mezi primární normativní právní akty patří 
ústava, ústavní zákony a zákony. Mezi sekundární normativní právní akty 
patří odvozené právní předpisy jako nařízení vlády nebo vyhlášky minister-
stev a jiných vykonavatelů veřejné správy.

Formální prameny práva mají stanoven okamžik, odkdy je povinnost se 
jimi řídit. V případě zákonů, zákonných opatření Senátu a prováděcích před-
pisů právní teorie rozlišuje platnost a  účinnost těchto  předpisů. Předpokla-
dem platnosti právního předpisu je jeho publikace, v případě České repub-
liky aktuálně vyhlášení ve Sbírce zákonů. Od okamžiku účinnosti je nutné 
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se právním předpisem řídit a je možné jeho dodržování vynutit. U zákonů 
a prováděcích předpisů je den nabytí účinnosti buď výslovně stanoven, nebo 
je to 15. den po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. U řady právních předpisů 
v oboru fi nančního práva je velice běžné, že mají odloženou účinnost, které 
nabývají účinnosti až s určitým časovým odstupem po nabytí platnosti (např. 
u daňových zákonů obvykle k 1. lednu příslušného kalendářního roku). 
Tato mnohdy relativně delší legisvakance,  tedy odstup mezi dnem platnosti 
a dnem účinnosti právního předpisu, má sloužit k důkladnému obeznámení 
všech adresátů předpisu s jeho obsahem a k přizpůsobení jejich praxe (např. 
příprava nového účetního softwaru, změny vnitropodnikových účetních po-
stupů apod.). Bohužel velmi často je však legisvakance velmi krátká.

5.2 Systém formálních pramenů

5.2.1 Ústavní pořádek 

Každý právní předpis je odvozen od právního předpisu vyššího stupně, kdy 
nejvyšší stupeň právní síly mají ústavní zákony. Tím základním je v případě 
České republiky její Ústava, která vymezuje tzv. ústavní pořádek,  jenž je 
vedle Ústavy tvořen Listinou základních práv a svobod a dalšími ústavními 
zákony104. 

Z ústavního pořádku vychází všechny ostatní právní předpisy s tím, že 
jsou ústavním zákonům podřízené. Tomu odpovídá i zvláštní úprava pro-
cesu pro přijímání a změny ústavních zákonů a zvláštní ochrana před jejich 
porušováním (zejména posouzení rozporu právního předpisu s ústavním po-
řádkem). 

Ústavní zákony upravují základní aspekty fungování orgánů moci záko-
nodárné, výkonné a soudní (příp. bankovní a kontrolní), jejichž pravomoci 
mimo jiné zasahují i do oboru fi nančního práva. Zároveň je předmětem jejich 
regulace úprava některých základních práv a svobod adresátů fi nančního prá-
va, a tím i zakotvení legality v pozitivním fi nančním právu. 

V ústavních zákonech jsou upraveny právní instituty významné pro fi -
nanční právo. Ústava reguluje níže uvedené základní podobory fi nančního 
práva. 

Podoboru rozpočtového práva se týká čl. 42 Ústavy, který upravuje le-
gislativní proces přijímání zákona o státním rozpočtu a státního závěreč-
ného účtu. Oba tyto návrhy podává vláda. Postupuje je Poslanecké sněmov-
ně, která návrhy projednává a usnáší se o nich na veřejné schůzi. Senát nemá 
v této oblasti žádné kompetence, a to ani v případě, kdy by došlo k rozpuštění 

104 Ústavní soud do ústavního pořádku řadí i některé mezinárodní smlouvy lidskoprávního cha-
rakteru.
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Poslanecké sněmovny. O projednávání rozpočtů územních samosprávných 
celků, kterými jsou obce a vyšší územní samosprávné celky (kraje), Ústava 
mlčí. Tato procedura je upravena na úrovni zákonů.105 V čl. 101 však Ústava 
přiznává těmto celkům zásadní právo mít vlastní majetek, s nímž mohou po-
dle svého vlastního rozpočtu samostatně hospodařit. Rozpočtového hospoda-
ření se týká i čl. 97 Ústavy, který upravuje působení Nejvyššího  kontrolního 
úřadu, který je významným subjektem fi nanční správy, neboť má důleži-
té pravomoci v oblasti výkonu kontroly hospodaření se státním rozpočtem 
a jeho plnění. Ústava dále upravuje volbu nejvyšších orgánů tohoto úřadu. 
Ohledně postavení, působnosti, organizační struktury a dalších podrobností 
týkajících se Nejvyššího kontrolního úřadu Ústava odkazuje na zvláštní zá-
kon.106 

Pro podobor práva fi nančního systému je relevantní čl. 98 Ústavy, který 
upravuje postavení České národní  banky. Je ústřední bankou státu, která je 
relativně nezávislá jak na zákonodárné, tak na výkonné moci státu. Ústava 
stanoví hlavní cíl její činnosti, kterým je péče o cenovou stabilitu a zdůraz-
ňuje, že do činnosti centrální banky nelze zasahovat jinak než na základě 
zákona. Otázky postavení a konkrétní působnosti České národní banky jsou 
spolu s dalšími podrobnostmi řešeny zvláštním zákonem.107 

Ústava dále upravuje pravomoci Poslanecké sněmovny a Senátu Parla-
mentu České republiky, vlády, ale i soudů, které jsou tvůrci fi nančního práva 
(ve formálním nebo materiálním smyslu). V neposlední řadě je třeba pou-
kázat na čl. 10 Ústavy obsahující obecnou inkorporační klauzuli týkající se 
mezinárodních smluv.

Z Listiny základních práv a svobod má pro fi nanční právo jako obor ve-
řejného práva zásadní význam čl. 4 odst. 1. Ten stanoví, že povinnosti mohou 
být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování 
základních práv a svobod. Toto obecné pravidlo je pro podobor daňového 
práva konkretizováno v čl. 11 odst. 5 Listiny. To stanoví, že daně a poplatky 
lze ukládat jen na základě zákona. Toto pravidlo je vykládáno tak, že zá-
kladní konstrukční prvky daní, poplatků, ale i jiných obdobných peněžitých 
plnění (např. veřejných pojistných nebo cla) musí upravit právní předpis na 
úrovni zákona. Jedná se o zásah do vlastnického práva osob, a proto není 
možné, aby daně upravovala moc výkonná. Je však třeba si uvědomit, že 
daně nejsou jen omezením vlastnického práva, ale také příspěvkem na chod 
věcí veřejných108. 

105 V současné době tzv. malými rozpočtovými pravidly (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

106 V současné době zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

107 V současné době zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
108 K tomu blíže viz BOHÁČ, Radim. Daňové příjmy veřejných rozpočtů. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, 2013, s. 70 a násl. ISBN 978-80-7478-045-5.
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5.2.2 Mezinárodní smlouvy

Každý stát je povinen plnit své závazky vyplývající z pravidel mezinárod-
ního práva veřejného. Mezinárodní  smlouvy jsou tak vedle vnitrostátních 
pramenů práva dalším důležitým pramenem práva. Aby se mohl pramen 
mezinárodního práva veřejného stát rovněž pramenem práva vnitrostátního, 
a zakládat tedy přímo práva a povinnosti jiných osob nebo jednotek nežli 
osob nebo jednotek mezinárodního práva veřejného (např. daňových poplat-
níků, zahraničních investorů, plátců a příjemců plateb v mezinárodním pla-
tebním styku atd.), je zapotřebí, alespoň v právním prostředí České republi-
ky, provést jeho recepci, tedy převzetí do práva vnitrostátního.109 

V minulosti byly u nás v souvislosti s tehdy převládající koncepcí du-
alismu při konstrukci vztahu mezi právem vnitrostátním a právem meziná-
rodním, okruhy norem mezinárodního práva veřejného a práva vnitrostátní-
ho důsledně oddělovány a recepce mezinárodních smluv, pokud byla vůbec 
prováděna, měla jen zřídka podobu inkorporace, tedy vtažení mezinárodní 
smlouvy do vnitrostátního práva, aniž by přitom tato smlouva ztrácela formu 
mezinárodního práva.110 

Při přijímání právních předpisů v průběhu 90. let minulého století byly do 
těchto předpisů občas zaváděny přednostní klauzule spočívající ve struč-
ném ustanovení konstatujícím, že se ustanovení zákona použije, pokud zá-
vazná mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Nejde přitom o vyjádření prin-
cipu absolutní nadřazenosti mezinárodní smlouvy, nýbrž spíše o ustanovení 
ohledně aplikační přednosti mezinárodní smlouvy při zachování jakési rov-
nosti právní síly. 

Uvedené přednostní klauzule jsou nadbytečné, pokud aplikační přednost 
vyplývá ze znění Ústavy, a to konkrétně jejího čl. 10111, podle kterého veške-
ré vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifi kaci dal souhlas Parlament 
a jimž je Česká republika vázána, tvoří část právního řádu České republiky 
a při rozporu se zákonem před ním mají automaticky aplikační přednost. 
V případě těchto smluv tak přednostní klauzule nejsou nutné.

Podle článku 63 odst. 1 písm. b) Ústavy je pravomoc sjednávat a ratifi -
kovat mezinárodní smlouvy svěřena prezidentovi republiky. K ratifi kaci tzv. 
prezidentských  smluv, tedy smluv, kterými např. vzniká členství České re-
publiky v mezinárodní organizaci, smluv, které upravují práva a povinnosti 
osob, smluv hospodářských, které jsou všeobecné povahy apod. je na zá-
kladě čl. 49 Ústavy zapotřebí souhlasu obou komor Parlamentu. Prezident 
může přenést tuto svou pravomoc na vládu nebo s jejím souhlasem na její 

109 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část. Brno: Masarykova univer-
zita, 1996, s. 55.

110 Tamtéž.
111 Ve znění od 1. června 2002.
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jednotlivé členy. Prezident obecně přenesl na vládu právo sjednávat a schva-
lovat smlouvy, které nepotřebují souhlas Parlamentu.112 Před samotnou ra-
tifi kací prezidentem republiky se s těmito mezinárodními smlouvami může 
na základě kvalifi kovaného návrhu zabývat Ústavní soud, který rozhoduje 
o souladu takové mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem České repub-
liky. Po ratifi kaci je text mezinárodní smlouvy vyhlášen v příslušné sbírce 
právních předpisů typicky formou sdělení Ministerstva zahraničních věcí, 
v němž bývají kromě vlastního textu mezinárodní smlouvy ve znění roz-
hodném pro její výklad a zároveň v překladu do českého jazyka (není-li čes-
ké znění rozhodné pro její výklad) uvedeny právně relevantní skutečnosti 
o sjednání mezinárodní smlouvy, její ratifi kaci, počátku její platnosti (plat-
nost a účinnost mezinárodních smluv je zpravidla uvedena v samotné smlou-
vě) apod.

Mezinárodní smlouvy lze tak dělit na smlouvy prezidentské (pravomoc 
sjednávat je má prezident a ten tuto pravomoc nepřenesl, vyžadují souhlas 
Parlamentu), smlouvy vládní (prezident přenesl pravomoc sjednávat je na 
vládu, nevyžadují souhlas Parlamentu) a smlouvy rezortní nebo minister-
ské (může je sjednat a schválit člen vlády, nevyžadují souhlas Parlamentu).

K oboru fi nančního práva se váže celá řada mezinárodních smluv. V po-
doboru práva daňového jsou významné zejména dvoustranné smlouvy o za-
mezení dvojího zdanění. Jde o prezidentské smlouvy, jejichž účelem je elimi-
novat nežádoucí dvojí zdanění příjmů nebo majetku osob a jiných jednotek 
v obou smluvních státech. V podoboru měnového a devizového práva hrají 
důležitou roli dohody o ochraně a podpoře investic, které jsou taktéž prezi-
dentskými smlouvami a upravují otázky ochrany a podpory investic plynou-
cích z jednoho smluvního státu do druhého. Mezi prezidentské smlouvy patří 
také smlouvy, z nichž vzniká České republice členství v mezinárodní orga-
nizaci a hospodářské smlouvy všeobecné povahy (jako je např. Všeobecná 
dohoda o clech a obchodu, respektive dohoda o zřízení Světové obchodní 
organizace).

Významné jsou rovněž jiné než prezidentské smlouvy týkající se oboru 
fi nančního práva. Patří mezi ně zvláště smlouvy upravující mezinárodní pla-
tební styk, zejména tzv. clearing, nebo smlouvy navazující na již uzavřené 
mezinárodní smlouvy prezidentské (např. v oblasti mezinárodní spolupráce 
při správě daní).

5.2.3 Právo Evropské unie 

Dalším důležitým pramenem fi nančního práva je unijní právo. V rámci pra-
menů tzv. primárního unijního práva dnes hraje vedle Smlouvy o Evropské 

112 Rozhodnutí č. 144/1993 Sb., o sjednávání mezinárodních smluv. 
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unii (SEU) z hlediska fi nančního práva klíčovou roli Smlouva o fungová-
ní Evropské unie (SFEU), která obsahuje celou řadu základních postulátů 
a principů ve vztahu k jednotnému trhu, včetně základních harmonizačních 
ustanovení. V rámci této smlouvy jsou mimo jiné zakotvena pravidla týkající 
se fungování celní unie (odstranění veškerých celních bariér, přijetí společ-
ného celního sazebníku ve vztahu k třetím zemím, spolupráce v celních vě-
cech), volného pohybu kapitálu a plateb, harmonizace v oblasti nepřímých 
daní, emise bankovek a mincí společné měny, postavení a role evropské 
centrální banky a souvisejícího systému centrálních bank, pravidla upravu-
jící jednotlivé části hospodářské politiky Evropské unie, jmenovitě politiku 
rozpočtovou, měnovou a devizovou, a pravidla o rozpočtovém a fi nančním 
hospodaření Evropské unie. 

Stejně tak jako zákony a podzákonné právní předpisy musí být v rámci 
České republiky v souladu s právními normami vyšší právní síly, musí i na 
úrovni Evropské unie ostatní předpisy korespondovat se zněním primárního 
práva. Tyto normy se souhrnně označují jako tzv. sekundární unijní prá-
vo a tvoří jej zejména nařízení a směrnice, dále pak rozhodnutí, doporučení 
a stanoviska, ačkoliv u posledních třech uvedených příkladů absentuje prvek 
obecné závaznosti. V České republice jsou jako pramen unijního práva rele-
vantní zejména nařízení a směrnice.

Pro nařízení je charakteristické, že působí všeobecně a že jsou nadána 
tzv. bezprostředním a úplným přímým účinkem, tedy bez nutnosti jej jakko-
liv promítat do vnitrostátního práva. Je určeno neurčitému počtu subjektů, 
nemusí se vztahovat na všechny členské státy. Úplnost přímého účinku pak 
spočívá v jeho použitelnosti jak na úrovni horizontální, tedy ve vztahu mezi 
státem a jednotlivcem, tak na úrovni vertikální, tedy mezi jednotlivci na-
vzájem. Nařízení tedy stanovují práva a povinnosti nejen přímo státům, ale 
i osobám a jiným jednotkám. Ty se mohou domáhat svých práv plynoucích 
z nařízení před národními soudy a jinými orgány státu. Členské státy nesmí 
nařízení měnit ani přijmout vnitrostátní předpis, který by mohl ohrozit obsah 
nebo působnost nařízení. V oboru fi nančního práva jsou nařízení častá v ob-
lasti cel a celnictví, nepřímých daní a práva fi nančního systému.

Na rozdíl od toho mají směrnice odlišnou povahu, a to především z toho 
důvodu, že zásadně určují pouze výsledný stav, jehož má být docíleno, při-
čemž prostředky a metody k jeho dosažení jsou v gesci jednotlivých států. 
K tomu má stanovenou implementační lhůtu, a to zpravidla v délce několika 
let, i když v poslední době lze pozorovat stálé zkracování této lhůty. S tím 
logicky souvisí nezbytnost zásahů do vnitrostátního práva (jsou-li nezbytné), 
aby došlo ke sladění vnitrostátní úpravy s úpravou unijní. Nutno však kon-
statovat, že na základě judikatury Soudního dvora Evropské unie může mít 
také směrnice za jistých okolností vertikální přímý účinek, a to za podmín-
ky, že směrnice nebyla státem včas transponována a její obsah je formulo-
ván bezpodmínečně, přesně a jasně. Pokud stát neimplementuje směrnici ve 
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stanovené lhůtě vůbec nebo tak učiní nedostatečně, mohou se pak jednotlivci 
dovolat svých práv proti členskému státu u soudu. Otázka přímého účinku 
směrnic bývá přitom poměrně často rozhodována Soudním dvorem Evrop-
ské unie např. v oblasti daní. V oboru fi nančního práva se směrnice vysky-
tují zejména v podoboru práva daňového (zejména harmonizace nepřímých 
daní) a práva fi nančního systému (zvláště regulace a dohled nad fi nančními 
institucemi). 

Nařízení a směrnice nabývají platnosti zpravidla dnem, který je v nich 
stanoven, jinak 20. dnem po jejich vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 
unie. Co se týče účinnosti směrnic, ta je specifi cká tím, že účinnosti zpravidla 
směrnice nabývá až po provedení její implementace.

Jako další prameny sekundárního práva bývají uváděna rozhodnutí, která 
jsou vždy závazná pouze ad hoc ve vztahu k jeho adresátům (všem členským 
státům, jen některým státům nebo osobám a jiným jednotkám) a dále pak do-
poručení a stanoviska, která sice nejsou ani všeobecně, ani individuálně zá-
vazná, avšak jako prameny práva vyjadřují určité právně aprobované chová-
ní nebo posouzení právní situace, které může být relevantní pro interpretaci 
právních aktů orgánů Evropské unie i primárních norem unijního práva. Co 
se týká oboru fi nančního práva, tak rozhodnutím určeným všem členským 
státům je například určován systém vlastních zdrojů Evropské unie.

Pramenem unijního práva, který nemá paralelu v našem vnitrostátním 
právním řádu, jsou rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, z nichž ně-
která mohou obsahovat obecně závazná právní pravidla.113 Tato rozhodnutí 
hrají přitom klíčovou roli především při výkladu unijního práva a jednotli-
vé národní soudy se poměrně často na Soudní dvůr Evropské unie obracejí 
s předběžnými otázkami týkajícími se právě interpretace dílčích ustanovení 
unijního práva. 

K dalším pramenům unijního práva lze řadit mezinárodní smlouvy uza-
vřené Evropskou unií jako jednou ze smluvních stran, nebo obecné právní 
zásady (například zásada právní jistoty, zásada proporcionality, subsidiarity 
či zásada nediskriminace), které jsou pramenem práva v materiálním pojetí.

5.2.4 Zákony a zákonná opatření Senátu 

Celá řada fi nančněprávních předpisů má formu zákona. Tyto  prvotní, obec-
ně závazné předpisy vydávané zákonodárným sborem jsou nejdůležitějším 
formálním i materiálním pramenem fi nančního práva. Pro fi nanční právo 
jsou typické právní předpisy obsahující kogentní normy, tj. ty, od nichž se 
jejich adresáti nemohou smluvně odchýlit. Dispozitivní normy jsou spíše 

113 Viz TICHÝ, Luboš a kol. Evropské právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. 756 s. ISBN 
978-80-7400-546-6.
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