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Požadavky na ústní zkoušku z oboru „Finanční právo“
jako součást státní rigorózní zkoušky
Státní rigorózní zkouška z oboru „Finanční právo“ je veřejná a skládá se z obhajoby rigorózní
práce a z ústní zkoušky z oboru „Finanční právo“. Při ústní zkoušce se předpokládá znalost
právních předpisů jako pramenů finančního práva a orientace v judikatuře související se
zkoušeným oborem. Požadováno je prokázání znalostí a odpovídající orientace v oblasti
teorie finančního práva, finančního práva hmotného a příslušné procesní materie. Státní
rigorózní zkouškou se ověřuje, zda si uchazeč prohloubil teoretické znalosti získané
vysokoškolským studiem a získal schopnost samostatně vědecky pracovat (včetně práce se
zahraniční literaturou) a využívat nabyté poznatky v praxi. Současně musí uchazeč prokázat,
že si osvojil základy metodologie vědecké práce. Ve zvoleném oboru musí uchazeč též
prokázat hlubší teoretické znalosti a přehled o případné legislativní a aplikační praxi.
Finanční právo je samostatným právním odvětvím s řadou pododvětví a poměrně širokým
záběrem předmětu regulace. Jedním z jeho charakteristických rysů je úzká vazba na
ekonomiku, fungování veřejného sektoru a poskytování veřejných statků. Zkoumání
problematiky finančního práva má proto své přesahy mimo rámec dané výseče práva a věnuje
se rovněž souvisejícím otázkám z jiných právních odvětví. Akcentována je pouze finančně
právní problematika. K jednotlivým pododvětvím finančního práva se navíc vyžaduje znalost
aktuální literatury podle tématu rigorózní práce.
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