
ZOZNAM TÉM RIGORÓZNYCH PRÁC 

ŠPECIALIZÁCIA 

FINANČNÉ PRÁVO 

1. Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole.  
2. Žaloba proti nezákonnému zásahu v podobe daňovej kontroly. 
3. Právo na súkromie a výkon daňovej kontroly. 
4. Uplatňovanie princípu právnej istoty v oblasti správy daní.  
5. Daňová optimalizácia a zákaz zneužitia práva v oblastí právnej úpravy daní.  
6. Právo na odpočet v oblasti právnej úpravy dane z pridanej hodnoty.  
7. Právo na oslobodenie v oblasti právnej úpravy dane z pridanej hodnoty. 
8. Konanie v dobrej viere v oblasti právnej úpravy dane z pridanej hodnoty.  
9. Zásada súčinnosti pri správe daní a dokazovanie pri správe daní.  
10. Spolupráca daňových orgánov pri cezhraničnej výmene informácii a možnosti právnej 

obrany daňového subjektu.  
11. Princípy právneho štátu a povinná elektronická komunikácia daňového subjektu 

s finančnou správou.  
12. Nulitné rozhodnutie v daňovom konaní.  
13. Odvolanie podľa daňového poriadku (porovnanie s právnou úpravou odvolania podľa 

správneho poriadku). 
14. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie a slovenská súdna judikatúra v oblasti DPH.  
15. Daň za jadrové zariadenie a ekonomická stimulácia dotknutých obcí.  
16. Uplatňovanie princípu proporcionality v daňovom exekučnom konaní. 
17. Daňová exekúcia zrážkami zo mzdy a z iných príjmov. 
18. Daňová exekúcia prikázaním pohľadávky. 
19. Daňová exekúcia predajom hnuteľných vecí.  
20. Daňová exekúcia odobratím peňazí v hotovosti a iných vecí, pri ktorých nedochádza 

k predaju.  
21. Daňová exekúcia predajom cenných papierov. 
22. Daňová exekúcia predajom nehnuteľnosti.  
23. Daňová exekúcia predajom podniku alebo jeho časti.  
24. Daňová exekúcia postihnutím majetkových práv spojených s obchodným podielom 

spoločníka v obchodnej spoločnosti.  
25. Daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu. 
26. Odkladný účinok správnej žaloby a ochrana majetkových práv daňového subjektu.   
27. Uplatňovanie princípu ne bis in idem v oblasti právnej úpravy zodpovednosti za správne 

daňové delikty.  
28. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a daňové delikty. 
29. Princípy správneho trestania a správne delikty vzťahujúce sa k používaniu elektronickej 

registračnej pokladnici 
30. Princípy správneho trestania a správne daňové delikty.  

Uchádzač/ka si môže v prihláške navrhnúť  aj vlastnú tému rigoróznej práce.  
Inú ako vyhlásenú tému rigoróznej práce schvaľuje príslušný predseda rigoróznej komisie v súlade 
s postupom uvedeným k čl. 3 ods. 7 vyhlášky dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní.  

 


