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Monika Forejtová, oponenti, prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, školitel
Předsedající prof. Král přivítal členy komise a představil uchazečku,
zejména vyzdvihl její dosavadní výzkumné aktivity. Dle předloženého indexu
konstatoval splnění všech zkoušek. Doktorandka představila svou práci, jejíž
vydání se připravuje s nakladatelstvím Leges. V úvodu krátce vysvětlila výběr
tématu – hlavními kritérii byla aktuálnost a vědecký přínos se zřetelem
na využití v praxi, rovněž upozornila na mezioborové přesahy (evropské
a mezinárodní právo, daňové právo a ekonomie), za cíl si stanovila nalezení
nejlepšího způsobu harmonizace daní, vyslovila hypotézy a pojednala
o struktuře práce a použitých metodách.
První oponent JUDr. Forejtová práci doporučila k obhajobě. Vyzdvihla
aktuálnost tématu, ocenila kvalitu jeho zpracování a vzhledem k nedostatku
tuzemské literatury potřebu takových prací, proto doporučuje práci poskytnout
také širší právnické veřejnosti. Rovněž ocenila optimistický přístup
a vyslovování průběžných otázek během řešení. Kladně hodnotila inspiraci
v USA pro harmonizaci přímých daní a vyzvala uchazečku, aby se vyjádřila také
k nevýhodám systému.
Druhý oponent prof. Bakeš rovněž vřele doporučil práci k obhajobě
a publikaci. Menší výhrady se týkaly pouze způsobu citování kolektivních prací.
S dr. Forejtovou sdílel optimistický přístup a vyzval k zodpovězení otázky
harmonizace daňového práva procesního. Doporučil uchazečce zaměřit se
rovněž na problematiku zdanění fyzických osob.
Uchazečka reagovala na otázky a připomínky oponentů s erudovanou
znalostí nejen z právní, ale také ekonomické oblasti.
Ve všeobecné rozpravě vystoupil doc. Švarc (rozhodování ohledně přijetí
harmonizačních opatření a postoj ČR), doc. Šmejkal (budoucnost zdanění
fyzických a právnických osob), prof. Král (byl by společný konsolidovaný
základ daně z příjmu schopen zabránit případům např. Apple), prof. Tomášek

(vyjádřil se k osobě doktorandy, jako naději pro vědeckou činnost, zhodnotil
práci a zodpovědný přístup doktorandky, doporučil udělení titulu Ph.D.).
V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným
výsledkem (6/0).
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