Nové zkouškové otázky platné od akademického roku 2018/2019
Druhá část státní závěrečné zkoušky z Finančního práva

KOŠ A (obecná část)
1.

Finance a finanční vztahy

2.

Finanční činnost, finanční veřejná správa

3.

Finanční nauky

4.

Ústavní základy finančního práva

5.

Právní principy ve finančním právu

6.

Subjekty finančního práva a jejich členění

7.

Ústřední subjekty finanční správy

8.

Ostatní (neústřední) subjekty finanční správy

9.

Česká národní banka

10.

Ministerstvo financí

11.

Postavení a systém finančního práva

12.

Prameny finančního práva

13.

Dozorové postupy ve finančním právu – dozor a dohled

14.

Dozorové postupy ve finančním právu – kontrola a audit

15.

Následky porušení finančního práva

KOŠ B1 (zvláštní část – daňové právo)
1.

Pojem, funkce a druhy daní (v širším smyslu)

2.

Daňová soustava a principy jejího uspořádání

3.

Konstrukční prvky daní

4.

Mezinárodní dvojí zdanění

5.

Subjekty daní z příjmů

6.

Předmět daní z příjmů

7.

Základ, sazba a správa daní z příjmů

8.

Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí

9.

Silniční daň, daň z hazardních her

10.

Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty

11.

Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty
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12.

Spotřební a energetické daně

13.

Clo, poplatky

14.

Daňové řízení

15.

Právní prostředky ochrany při správě daní

KOŠ B2 (zvláštní část – rozpočtové právo, dotační právo)
1.

Pojem, pojetí, členění a funkce rozpočtového práva

2.

Principy rozpočtového práva

3.

Veřejné rozpočty a rozpočtová soustava

4.

Prameny rozpočtového práva

5.

Rozpočtový proces

6.

Rozpočtová kázeň a rozpočtová odpovědnost

7.

Obsah veřejných rozpočtů

8.

Státní rozpočet

9.

Místní rozpočty

10.

Fondové rozpočtové hospodaření

11.

Dotační právo

12.

Veřejná podpora

13.

Dotačněprávní vztah

14.

Druhy dotací

15.

Sankce v rozpočtovém a dotačním právu

KOŠ B3 (zvláštní část – měnové a devizové právo, právo finančního systému)
1.

Pojem a pojetí měnového a devizového práva

2.

Principy měnového a devizového práva

3.

Prameny měnového a devizového práva

4.

Měna a peníze

5.

Směnitelnost a kurz měny

6.

Hotovostní oběživo

7.

Bezhotovostní peníze

8.

Elektronické peníze

9.

Povaha a regulace kryptoměn
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10.

Společná evropská měna

11.

Unijní dimenze měnového a devizového práva

12.

Právo finančního systému

13.

Subjekty finančního systému

14.

Významné instituce finančního systému

15.

Sankce v měnovém a devizovém právu a v právu finančního systému

KOŠ B4 (zvláštní část – bankovní právo, pojišťovací právo, právo kapitálového trhu)
1.

Prameny bankovního práva

2.

Vymezení bankovního práva

3.

Bankovní systém

4.

Bankovní licence

5.

Pravidla činnosti bank

6.

Prameny pojišťovacího práva

7.

Vymezení pojišťovacího práva

8.

Regulace činnosti pojišťoven

9.

Dohled v oblasti pojišťovacího práva

10.

Distribuce pojištění a zajištění

11.

Prameny práva kapitálového trhu

12.

Vymezení kapitálového trhu

13.

Poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu

14.

Finanční investiční nástroje

15.

Investiční společnosti a investiční fondy
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