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Anotace modulu:
Finanční právo je samostatným právním odvětvím, které představuje souhrn
právních norem upravujících vztahy vznikající v procesu tvorby, rozdělování a
používání peněžní masy a jejich částí. Je důležité si uvědomit, že předmětem
finanční práva jsou ty finančněprávní vztahy, ve kterých vystupuje nebo do nichž
zasahuje stát, a které se týkají peněžní masy nebo jejích částí. Vztahy vznikající
vyloženě na smluvním základě předmětem finančního právo nejsou, což je pravidlo,
ze kterého samozřejmě existují výjimky.
S ohledem na výše uvedené je zapotřebí finanční právo vnímat jako obor
veřejnoprávní s nejužšími vazbami k právu správnímu, evropskému, trestnímu,
mezinárodnímu právu veřejnému a některým soukromoprávním oborům jako je
právo obchodní či občanské.
Cíl modulu:
Cílem modulu je seznámit posluchače s finančním právem jako samostatným
právním odvětvím v systému našeho práva, a to včetně rozboru a pochopení
jednotlivých finančněprávních institutů. Důraz bude kladen na základní poznatky
z tzv. zvláštní části finančního práva, zejména soustavu daní a poplatků ČR. Výběr
témat je zvolen tak, aby byl posluchač postupně seznámen se základy daňového
a finančního práva a následně s jednotlivými daněmi. U jednotlivých daní je důraz
kladen na vymezení daňových subjektů, předmětu daně, základu a výpočtu daně.
Detailnější rozbor je pak věnován především daňovým aspektům podnikání, a to
primárně dani z příjmů fyzických i právnických osob a DPH
Zakončení modulu (seminární práce, případová studie) :
Modul je zakončen seminární prací.
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