D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu (hod. celkem)
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Daňový systém
povinně volitelný
56
hod. za týden
zápočet, zkouška

2/2

dopor. ročník / semestr 2/ZS
kreditů 5

Forma výuky

přednáška, cvičení

Zpracování dvou příkladů – daňových přiznání, podle zadání vyučujícího.
Podmínka: zkouška ze základů účetnictví
Vyučující
Ing. Václav Boněk
Stručná anotace předmětu
Kurz seznamuje studenty v první části se základními principy a úkoly daní. Dále jsou studenti informováni o daňovém
systému ČR, jednotlivých daních a dalších fiskálních nástrojích. V poslední části kursu jsou studenti seznámeni se
základními principy správy daní a daňového řízení.. Cílem je připravit posluchače na praktické plnění daňových
povinností jednotlivých daňových subjektů a jednotlivých daní.
Témata přednášek
1. Co jsou daně, jejich úkoly.
2. Základní principy daňové politiky. Daňový systém ČR.
3. Clo. Principy daně z přidané hodnoty.
4. DPH v tuzemsku.
5. DPH v mezinárodním obchodě. Administrativa DPH.
6. Spotřební daně. Ekologické daně.
7. Daň z příjmů fyzických osob.
8. Zdanění mezd.
9. Daň z příjmů právnických osob.
10. Pojistné sociálního zabezpečení. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění.
11. Majetkové daně. Silniční daň.
12. Správa daní. Správce daně. Řízení registrační.
13. Řízení nalézací.
14. Opravné a dozorčí prostředky. Placení a vymáhání daní.
Studijní literatura
Povinná literatura:
Vančurová, A., Láchová, L.: Daňový systém ČR 2012, VOX Praha, 2012, ISBN 978-8087480-05-2, 372 stran
Boněk, V.: Daňová teorie a politika I. Skripta pro „TaxTest pro veřejnost“, Praha : Ministerstvo financí ČR, 2012,
dostupné na www.financnisprava.cz
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění k 1. 1. 2014
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění k 1. 1. 2014
.
Doporučená literatura:
Vančurová, A., Boněk, V.: Správa daní pro ekonomy, Praha : Wolters Kluwer, 2011, ISBN 978-80-7357-701-8
Boněk, V.: Daňová teorie a politika II., skripta pro „TaxTest pro veřejnost“ Ministerstvo financí ČR, 2012, dostupné na
www.financnisprava.cz
Informace ke kombinované nebo distanční formě
8
Rozsah konzultací (soustředění)
hodin za semestr
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly
1.

konzultace: témata 1.-2.

2.

konzultace: témata 3.-6.

3.

konzultace: témata 7.-11.

4.

konzultace: témata 12.-14.

Vypracovat 2 daňová přiznání podle zadání vyučujícího.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Stejně jako u denního studia – viz nahoře.

