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Průběh obhajoby: Předsedkyně komise prof. Karfíková přivítala a představila přítomné
členy komise a sdělila, že jsou splněny všechny předpoklady k
zahájení obhajoby doktorské disertační práce doktoranda Mgr. Jana
Řeholy.

Poté předala slovo přítomnému doktorandovi, který se všem
představil a následně krátce popsal svou předloženou doktorskou
disertační práci na téma "Alea iacta est – Východiska současné
právní úpravy hazardních her s důrazem na finančněprávní aspekty
jejich regulace."

První oponent doc. Radvan ocenil dosažené výsledky disertační
práce, které by rozhodně neměly
zapadnout a měla by jim být věnována pozornost jak v teorii, tak v
praxi. Ocenil též širší pohled
na zpracování tématu disertační práce. Následně vyzval doktoranda k
odpovědi na otázky položené v jeho posudku:

1. Na str. 60 uvádí autor, že je možné regulovat též cenu / marži v
případě hazardních her. Mohl by toto prosím více objasnit,
především k pojmu „cena“?

2. Role obcí v oblasti finančněprávní a daňověprávní v případě
hazardních her.

Druhý oponent JUDr. Vybíral hodnotil předloženou disertační práci
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jako nadprůměrnou a
v rámci tématiky hazardních her zcela ojedinělou. V posudcích
doktorandovi položil 2 otázky:

1) Autor by se mohl zamyslet nad povahou hazardní hry, resp.
hazardu obecně
zejména ve vztahu k finančním derivátům. Jaký je hlavní rozdíl mezi
uvedenými instituty
a co mají uvedené naopak společné, a to jak z hlediska platné právní
úpravy, tak z
jejich filosofické povahy?

2) Kdo by měl podle názoru autora hrát v budoucnu prim v regulaci a
dohledu nad
hazardem? Místní samosprávy, nebo stát? Kde autor vidí budoucnost
tuzemského
hazardu za cca 10-20 let?

Disertant obšírně odpověděl na dotazy z posudků.

Předsedkyně komise doplila, že disertační práce bude publikována
během letošního roku v odborném tisku v nakladatelství Leges.

Školitel pochválil doktoranda za spolupráci během celého
doktorského studia a vyzdvihl zpracování disertační práce. Je toho
názoru, že jde o vynikající disertační práci na dané téma. Je zřejmé,
že disertant má výborné znalosti v oblasti provozování hazardních
her a tyto dokázal zúročit v rámci svého výzkumu při psaní disertační
práce. Kladem disertační práce je analytický přístup k tématu,
uvádění vlastních názorů, hodnocení právní úpravy a navržení
možných změn de lege ferenda.

Člen komise dr. Trubač k disertační práci neměl dodatečných dotazů.
Na závěr předsedkyně prof. Karfíková poděkovala všem přítomným,
ukončila veřejnou část obhajoby a vyzvala členy komise k hlasování.
V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně
kladným výsledkem (5/0).
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(přítomen)

............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 168543 - Mgr. Jan Řehola

http://www.tcpdf.org

