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Pravidla k první a druhé části státní závěrečné zkoušky v magisterském studijním 
programu 

 

(k provedení a doplnění Pravidel pro organizaci studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v 
Praze – dále jen „Pravidla pro organizaci studia“) 

 

 

Obecně k první a druhé části státní závěrečné zkoušky  

(1) První částí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce zadané na katedře 
finančního práva a finanční vědy (k čl. 10 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia).  

(2) Druhá část státní závěrečné zkoušky má oborové zaměření Finanční právo (k čl. 10 odst. 3 
Pravidel pro organizaci studia).  

(3) Na katedře finančního práva a finanční vědy mohou konat druhou část státní závěrečné 
zkoušky i studenti, kteří mají téma diplomové práce z Teorie národního hospodářství (k čl. 10 odst. 
3 Pravidel pro organizaci studia).  

 

Zadávání diplomové práce  

(4) Žádost o zadání vlastního (individuálního) tématu diplomové práce podává student na 
sekretariát katedry finančního práva a finanční vědy (č. dv. 320) po konzultaci s navrhovaným 
vedoucím práce. V žádosti uvede své osobní a kontaktní údaje, požadované téma, návrh na určení 
vedoucího práce a stručné teze diplomové práce. Návrh obsahuje předběžný souhlas navrženého 
vedoucího diplomové práce (k čl. 40 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia).  

 

Odevzdání diplomové práce  

(5) Diplomovou práci lze odevzdat nejdříve po 3 měsících od jejího zadání.  

(6) Listinná podoba diplomové práce se odevzdává svázaná ve 3 vyhotoveních na sekretariátu 
katedry finančního práva a finanční vědy. (č. dv. 320) Ani jedno vyhotovení diplomové práce 
nemusí být v pevné vazbě (k čl. 44 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia).  

(7) Diplomové práce se na katedře finančního práva a finanční vědy odevzdávají v těchto 
měsících:  



 

 

 - listopad (obhajoba leden – polovina února), 

 - březen (obhajoba polovina května – červen),  

 - červen (obhajoba září).  

(8) Diplomovou práci lze z důvodů hodných zvláštního zřetele výjimečně odevzdat i v jiných 
měsících, a to na základě rozhodnutí vedoucí katedry.  

 

Zkušební komise  

(9) Zkušební komise pro první část státní závěrečné zkoušky je zpravidla tříčlenná, jejími členy 
jsou zpravidla vedoucí diplomové práce a oponent diplomové práce (k čl. 33 odst. 1 Pravidel pro 
organizaci studia).  

(10) Zkušební komise pro druhou část státní závěrečné zkoušky je zpravidla totožná s komisí pro 
první část státní zkoušky (k čl. 33 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia).  

(11) První a druhá část státní závěrečné zkoušky se zpravidla koná v týž den s tím, že obě části 
zpravidla následují bezprostředně po sobě. Obhajoba diplomové práce musí vždy předcházet 
druhé části státní zkoušky (k čl. 10 odst. 4 a 5 Pravidel pro organizaci studia).  

 

Zkušební otázky  

(12) Zkušební otázky k druhé části státní závěrečné zkoušky jsou zveřejněny ve studijním 
informačním systému a na vývěsce katedry (k čl. 39 odst. 1 Pravidel pro organizaci studia).  

(13) Počet otázek v každém koši je 15 (k čl. 39 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia).  

(14) Student si vylosuje jednu otázku z koše A a jednu otázku z toho koše B (označeny jako „koš 
B1 – B4“), do něhož spadá téma jeho diplomové práce (k čl. 39 odst. 3 Pravidel pro organizaci 
studia). Přiřazení příslušného koše B k tématu diplomové práce určuje vedoucí katedry po 
konzultaci s vedoucím diplomové práce s přihlédnutím k případnému vyjádření studenta.  

 

Konání první a druhé části státní závěrečné zkoušky  

(15) První a druhá část státní závěrečné zkoušky se na katedře finančního práva a finanční vědy 
konají v těchto termínech:  

 - leden – polovina února;  

 - polovina května – červen;  

 - září  

(k čl. 34 odst. 2 Pravidel pro organizaci studia).  

(16) První a druhá část státní závěrečné zkoušky se z důvodů hodných zvláštního zřetele mohou 
výjimečně konat i v jiných termínech, a to na základě rozhodnutí vedoucí katedry (k čl. 34 odst. 2 
Pravidel pro organizaci studia).  

 



 

 

Zkouškové otázky: 

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 
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 
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 práva kapitálového trhu 
13.   Poskytovatelé služeb na kapitálovém trhu 
14.   Finanční investiční nástroje 
15.   Investiční společnosti a investiční fondy 
 

       prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. v. r.  

            vedoucí katedry 


