E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu (hod. celkem)
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Podmiňující předmět: Daňový systém I.

Daňový systém II
povinný
40
hod. za týden
Zápočet, zkouška

2/2

dopor. ročník / semestr 3/LS
kreditů 6

Forma výuky

Přednáška, cvičení

Vyučující
Ing. Václav Boněk; Ing. Jarmila Rybová
Stručná anotace předmětu
Předmět navazuje na Daňový systém I. Jeho cílem je seznámit posluchače se současným daňovým systémem České
republiky, s jednotlivými daněmi a dalšími fiskálními nástroji (pojistné, clo, poplatky). Předmět připravuje posluchače
na praktické plnění daňových povinností podle jednotlivých daňových subjektů a jednotlivých daní. Při cvičeních
seznámí posluchače se zpracováním základních daňových dokumentů, zejména daňových přiznání. Současně informuje
o předpokládaném vývoji daňového systému ČR v následujícím období.
1. Daňový systém České republiky, jeho vznik a struktura.
2. Clo. Daň z přidané hodnoty v tuzemsku.
3. Daň z přidané hodnoty při mezinárodním plnění.
4. Selektivní spotřební daně (daň z minerálních olejů, daň z piva, daň z vína a meziproduktů, daň z lihu, daň
z tabákových výrobků). Ekologické daně.
5. Daň z příjmů fyzických osob.
6. Zdanění mezd.
7. Daň z příjmů právnických osob.
8. Pojistné na sociální zabezpečení (nemocenské pojištění, důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti). Všeobecné zdravotní pojištění.
9. Daň z nemovitých věcí.
10.Daň silniční. Daň z nabytí nemovitých věcí. Fiskální poplatky. Parafiskální odvody.
Studijní literatura
Povinná literatura:
Vančurová, A., Láchová, L., Vítková, J.: Daňový systém ČR 2012. VOX, 2012, 372 s, ISBN 978-8087480-05-2
(kapitoly 4.-8.)
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
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění k 1. 1. 2014
Doporučená literatura:
Kterékoliv komentáře k příslušným daňovým zákonům ve znění pro daný kalendářní rok.
Prudký P., Lošťák M.: Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, Anag 2014 (vyjde počátkem roku
2014)
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-.4.
3. konzultace: témata 5.-7.
4. konzultace témata 8.-10.
Studenti vypracují daňová přiznání dvou daní (daně z příjmů, DPH, daň z nemovitostí) podle zadání vloženého na
Moodle.
Studijní literatura a studijní pomůcky

viz nahoře

