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        Předsedající doc. Kohajda přivítal přítomné členy komise a sdělil, že jsou 

splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce Mgr. Radka Hrábka. 

Uchazeč předložil dizertační práci věnovanou problematice majetkových daní a 

jejich místu v daňové soustavě.                                                            

 
       V úvodním slově hovořil doktorand o pojetí práce, struktuře a způsobu 

zpracování práce. Uchazeč stručně charakterizoval přínos práce, její využití v 

praxi a shrnul závěry svého bádání. 

  

    První oponent doc. Boháč nedoporučil práci k obhajobě. V posudku 

uvedl řadu kritických připomínek, věcných chyb a výtek. Oponent zejména 

konstatoval, že práce stanovený cíl zřejmě nenaplnila. Sdělil, že původní 

výsledky, které práce obsahuje, nejsou dostatečně vědecky zdůvodněny. 

  

Druhý oponent doc. Trubač předložil pozitivní posudek, zvolené téma 

pokládá za nosné a aktuální.  Oponent uvedl, že práce přináší řadu podnětů k 

„terapii“ českého daňového systému a návrhů de lege ferenda.  Doc. Trubač se 

dotázal na problematiku daňových optimalizací. 

  

 Uchazeč odpověděl na otázky a připomínky oponentů. Objasňoval 

některé názory a stanoviska vyjádřené v práci a dokládal je zkušeností z vlastní 

praktické činnosti. 

 

 Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitelka prof. Karfíková (ke způsobu 

zpracovávání práce, k absenci některých pramenů a zdrojů) a doc. Kohajda (ke 

stanoviskům a vlastním názorům uchazeče). 

 

 



           Předseda komise doc. Kohajda poděkoval a ukončil veřejnou část 

obhajoby. Vyzval členy komise k zhodnocení debaty a navrhl tajné hlasování.  

 

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s  kladným 

výsledkem (3/2) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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