
 

 

 

 

 

4. Finanční právo 
 

Lektor: JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA 

 

 

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. 

 

Literatura: 

1. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy 
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7. 

2. MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2020: úplná znění platná k 1. 1. : včetně 
daňového balíčku. 31. vydání. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1333-0. 

3. MRKÝVKA, Petr, Petr MRKÝVKA a Michal RADVAN. Základy finančního práva. 
6., opr. vyd. Praha: Armex, 2012. Skripta pro střední a vyšší odborné školy. 
ISBN 978-80-8745-119-9. 

4. SKALICKÁ, Hana. Mezinárodní daňové vztahy. 3. aktualizované vydání. Praha: 
Wolters Kluwer, 2016. Otázky a odpovědi z praxe (Wolters Kluwer ČR). ISBN 
978-80-7552-400-3. 

5. VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. 
V Praze: 1. VOX, 1997. Ekonomie (1. VOX). ISBN 978-80-87480-44-1. 

6. Daňové zákony ČR v účinném znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


