
Bakalářské studium - obor Finance a právo 

- Okruh Finanční právo 

Otázky k SZZ oboru Finance a právo – okruh Finanční právo – bakalářské 

studium 

1. Vztah práva, ekonomie a ekonomiky. Právo a veřejné statky 

2. Charakteristika finančního práva jako právního odvětví – odvětvotvorná kritéria, účel 

regulace, funkce, vztah k jiným právním odvětvím 

3. Předmět finančního práva a systematizace finančního práva podle předmětového 

kritéria 

4. Metoda právní regulace ve finančním právu 

5. Charakteristika fiskální části finančního práva 

6. Charakteristika nefiskální části finančního práva 

7. Prameny finančního práva a obecné principy finančního práva, struktura 

finančněprávních předpisů a norem. 

8. Finančněprávní vztahy, prvky, předpoklady vzniku a existence, charakteristika, 

členění. 

9. Finanční správa, pojem, charakteristika, systém, právo finanční správy, uplatnění 

administrativněprávní metody regulace v působení na předmět finanční správy. 

10. Dělená a duální správa ve finanční správě 

11. Finanční správa České republiky, pojem, postavení v systému orgánů veřejné správy, 

věcná a místní příslušnost, právní regulace řízení před nimi 

12. Celní správa České republiky, pojem, postavení v systému orgánů veřejné správy, 

věcná a místní příslušnost, právní regulace řízení před jejími orgány 

13. Problematika subsidiárního použití správního řádu v řízení před orgány 

finanční správy 

14. Pojem a podstata správy daní, správce daně, charakteristika jednotlivých etap 

správy daní. 

15. Daňový řád – konstrukce, základní zásady, osoby zúčastněné na správě daní 

16. Řízení před správcem daně, daňové řízení, dílčí daňová řízení 

17. Charakteristika registračních a vyhledávacích procesů ve správě daní 

18. Charakteristika nalézacího řízení 

19. Charakteristika inkasní správy a s ní souvisejících procesů ve správě daní 

20. Opravné a dozorčí prostředky a záruky zákonnosti ve správě daní 

21. Pojem a charakteristika měnového práva. Hotovostní oběh a platební styk, pravidla 

fungování, pojmy 

22. Česká národní banka, postavení, organizace a struktura. Hlavní cíl ČNB, řízení 

před ČNB 

23. Devizové právo a jeho charakteristika 

24. Kontrolní a dohledové mechanizmy ve finančním právu 

25. Pojem a charakteristika rozpočtového práva, subjekty veřejných financí 

26. Fiskální federalismus a rozpočtové právo 

27. Finanční kontrola 

28. Pojem a charakteristika berního práva. 

29. Harmonizace finančního práva v oblasti daní 

30. Harmonizace finančního práva v oblasti finančního trhu 



Doporučená literatura 

Aktuální právní předpisy a studijní literatura doporučená k povinným předmětům Právnickou 

fakultou. 

 


