
Zápis o obhajobě doktorské dizertační práce

Datum: 19. 9. 2016
Jméno: Mgr. Milan Tomíček
Téma: Dařt z přidané hodnoty v mezinárodním obchodu se zbožím
Přítomni: Prof. Jt]Dr. Hana Marková, CSc., předsedkyně komise, doc. JUDr.
Michael Kohajda, Ph.D., JUDr. František BIažej, členové komise, doc. JUDr.
Radim Boháč, Ph.D., oponent, prof. JIlDr. Marie Karfiková, CSc., školitelka
Omluven: doc. JIlDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., oponent

Předsedající prof. Marková přivítala přítomné členy komise a seznámila je
s uchazečem. Doktorand představil svou dosavadní praxi po ukončení
magisterského studia a doktorskou disertační práci publikovanou v edičním
středisku PF t'K. V úvodním slově seznámil komisi s cíli své disertační práce a
vymezením analyzované oblasti relevantní legislatiw a jejím vyhodnocením.
Dále se doktoranď zabýval otázkami konkrétních aplikačních problémů, jako
jsou podmínky osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH,
řetězové obchody, zapojení osob povinných k DPH do obchodů stižených
podvodem, dodání zboží přes konsignační sklad a úprava zďanění zboží
v pruběhu přepravy k odběrateli.

První oponent doc. Boháč konstatoval, že práce je zďatilá, přičemž
oceňuje analyický a systematický přístup dokÍoranda při jejím zpracování' a že
splňuje požadavky kladené na dizertační práci, jak na úrovni obsahové tak
formální. První oponent kvituje shrnování vlastních názori doktoranda" Hlavní
jeho vytka míŤí na příliš široké téma práce, které však nemá vliv na vlastní
hodnocení materie disertační práce. Y závěnl položil doktorandovi otárzlr.:rt
související s modelem ''one stop shop.. a teoretickou otázku,jakým způsobem se
Soudní dvůr Evropské unie podílí na tvorbě práva a jak toto hodnotí.

Za druhého oponenta doc. Radvana, kt.ry se z účasti omluvil, přednesl
posudek doc. Kohajďa. Doc. Radvan rovněž doporučil práci k obhajobě, práci
hodnotí velmi kladně, avšak např. jako drobnou připomínku namítá, že veškeré
uvedené vědecké metody nebyly v práci použity, dále na někteých místech
chybí citace použiých zdrojů a při zpracovéní práce mělo byt už\to více
zahraničních knižních zdrojů. V souhrnu oponent doporučuje práci k obhajobě a
položil následující otázky, a to vjakých oblastech by zejména mělo dojít
z pohledu tématu disertační práce k novelizaci' zdali by české soudy měly
častěji využívat možnosti předložit předběžnou otáukou Soudnímu dvoru
Evropské unie a co má doktorand na mysli, když hovoří o britské judikatuře
k podvodům mimo řetězové podvody.



Uchazeč reagoval na poloŽené otévky a připomínky oponentů s odbornou
erudicí. oponent byl s odpověďmi na své otázky spokojen. Členové komise
položili doplňující dotazy, které uchazeč taktéžřádně zodpověděl.

Ve všeobecné rozpravě vystoupila školitelka prof. Karfíková (ocenění
celkového studia doktoranda) a, doc. Kohajda (ocenil zpětnou vazbu v rámci
diskurzu s členy katedry v pruběhu studia).

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednozračně
kladným ýsledkem (5/0).

Zapsal: JUDr. Tomáš Sejkora


