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Datum: 24.6. 2014 

Jméno: JUDr. Roman Vybíral 

Téma: Mezinárodní dvojí zdanění příjmů právnických osob 

Přítomni: Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., předseda komise, Prof. JUDr. Hana 

Marková, CSc., JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., JUDr. Ing. Karel Dřevínek, 

Ph.D., členové komise, doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., JUDr. Zdenka 

Papoušková, Ph.D., oponenti, Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.,  školitelka 

 

       Předsedající prof. Bakeš přivítal přítomné členy komise a seznámil je 

s uchazečem. Doktorand představil svou práci, kterou publikoval v Edičním 

středisku PF UK. V úvodním slově hovořil k obsahové stránce práce a její 

systematice. Zabýval se stěžejními pojmy a koncepty, historií a současným 

stavem a kategorizací příjmů a způsobu zabraňování dvojímu zdanění. 

         

     První oponentka JUDr. Zdenka Papoušková doporučila dizertační práci  

k obhajobě.  Vyjádřila, že práce splňuje jak obsahové, tak formální požadavky 

kladené na tento druh kvalifikační práce. Položila otázku, zda je možno reálně 

nahradit koncept stálé provozovny jiným konceptem. Dotázala se rovněž na 

názor autora na treaty shopping. 

 

      Druhý oponent doc. Boháč hodnotil práci kladně. Ocenil analytický a 

systematický přístup autora, práci se zahraniční literaturou a naplnění cílů práce. 

Oponent položil otázku, zda je nutno, aby byl daňový subjekt osobou, zda jsou 

doprovodné komentáře ke vzorovým smlouvám o zamezení dvojího zdanění 

pramenem práva a dotaz na vztah pojmů stálá provozovna a stálá základna. 

Doktorand reagoval na připomínky a dotazy oponentů s hlubokou znalostí 

problematiky.   

 

Ve všeobecné rozpravě pak vystoupila JUDr. Papoušková s dotazem na pojem 

osoby podle daňového zákona. Dále se diskuse zúčastnil doc. Boháč (k rozšíření 

pojmu osoby podle občanského zákoníku). Školitelka Prof. Karfíková  

pochválila doktoranda za jeho práci a zapojení do vědecké a pedagogické 

činnosti. Vyjádřila se rovněž k problematice osoby podle daňového řádu a 

jiných daňových zákonů a k pojmu osoby podle občanského zákoníku.  

  

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (7/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

 

        Zapsala:   Alexandra Hochmanová 



 

 


