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

Daňový systém I
povinný
28
hod. za týden
zápočet

2/0

dopor. ročník / semestr 3/ZS
kreditů 3

Forma výuky

přednáška

Vyučující
Ing. Václav Boněk, Ing. Jarmila Rybová
Stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky zdanění, principy a zásadami daňových
systémů, s principy a východisky daňového systému České republiky. Dále budou posluchači seznámeni s principy
správy daní a poplatků a s průběhem daňového řízení v ČR, s právy a povinnostmi daňových subjektů při daňovém
řízení a s organizací daňové a celní správy v České republice.
1. Daně a jejich principy.
2. Soustava veřejných rozpočtů, státní rozpočet.
3. Daňová soustava. Daňový systém, jeho úkoly a vlastnosti, požadavky na daňový systém. Třídění daní.
4. Daňové reformy, daňová reforma v ČR. Daňové systémy evropské a mimoevropské, jejich porovnání..
5. Správa daní a poplatků a její pravidla. Správce daně. Osoby zúčastněné na správě daní.
6. Procesní náležitosti správy daní.. Lhůty, doručování.
7. Vyhledávací činnost. Místní šetření. Registrační řízení.
8. Daňové řízení. Řízení nalézací.Vyměření a doměření daně.
9. Daňová kontrola.
10. Placení daní. Vymáhání daňových nedoplatků11. Opravné a dozorčí prostředky.
12. Daňové řízení v průběhu insolvenčního řízení. Závazné posouzení. Sankce v daňovém řízení. Trestné činy
daňové.
13. Mezinárodní zdanění, zamezení dvojího zdanění. Daňové poradenství.
14. Základní principy daňového systému ČR.
Studijní literatura
Povinná literatura:
Vančurová, A., Láchová, L.: Daňový systém ČR 2012, VOX 2008, 372 s., ISBN 978-80-87480-05-2, kap. 1-3
Vančurová A., Boněk V.: Správa daní pro ekonomy, Wolters Kluwer 2011, 156 s., ISBN 978-80-7357-701-8
Boněk V.: Daňová teorie a politika I., II., 2012, dostupné na www.financnisprava.cz
Doporučená literatura:
Kubátová K.: Daňová teorie – Úvod do problematiky, Aspi 2005, 112 s. ISBN 80-7357-092-0.
Taxation trends in the European Union, Eurostat 2013, 272 s., ISBN 978-92-79-21209-3 (jen údaje týkající se EU jako
celku, nikoliv jednotlivých členských států)
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.-4.
2. konzultace: témata 5.-8.
3. konzultace: témata 9.-11.
4. konzultace: témata 12.-14.
Studenti vypracují na poslední konzultaci test.
Studijní literatura a studijní pomůcky
viz nahoře

