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        Předsedající prof. Karfíková přivítala přítomné členy komise a sdělila, že 

jsou splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat obhajoba 

doktorské dizertační práce JUDr. Prokůpkové. Uchazečka představila svou 

práci, která byla publikována v Edičním středisku Právnické fakulty UK. 

V úvodním slově hovořila doktorandka k pojetí a obsahu práce. Vyjádřila se 

k pojmu definice přeměny společnosti z pohledu účetního, daňového a právního 

a prezentovala časový plán restrukturalizace společnosti v rámci skupiny. Dále 

zmínila oblast principů a formy přeměny. 

 

    První oponent doc. Radvan předložil kladný posudek a konstatoval, že 

práce autorky naplnila cíle. Uvedl, že má popisný charakter a je průměrná. 

Oponent postrádal metodologii práce a její hypotézy, sdělil také, že největším 

nedostatkem je zpracování odborné literatury. Naopak vyzvedl propojení 

soukromého a veřejného práva a ocenil, že doktorandka prokázala znalost a 

orientaci v problematice. Položil otázku k daňovým aspektům přeměn 

společností de lege ferenda na evropské úrovni a k zásadám in dubio pro 

libretate/pro fiscum v judikatuře tuzemských soudů a v odborné literatuře. 

  

Druhý oponent doc. Boháč vyhotovil pozitivní posudek a vyjádřil 

obdobné hodnocení jako doc. Radvan. Oponent ocenil specifické téma práce a 

praktickou znalost doktorandky. Dotázal se, jaké jsou z teoretického hlediska 

modely zdaňování transferů nemovitých věcí při přeměnách obchodních 

korporací transferovou daní a zajímaly ho principy při zdanění přeměn 

obchodních korporací daněmi z příjmů. 

 

Doktorandka odpověděla na dotazy a připomínky oponentů s fundovanou 

znalostí a vhledem do problematiky. 

 

 Ve všeobecné rozpravě vystoupil školitel prof. Bakeš (ke spolupráci 

s doktorandkou a multidisciplinárnímu charakteru její práce), doc. Boháč 



(ocenění průběhu obhajoby) a dr. Šramková (kladně k ústnímu vystoupení 

doktorandky). 

 

V závěrečném slově doktorandka poděkovala zúčastněným členům 

komise.  

   

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (6/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

   

 Zapsala:   Alexandra Hochmanová 

 


