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

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

dizertační práce Ing. Jiřího Nekováře. Uchazeč předložil k obhajobě dizertační 

práci věnovanou problematice Trendy úpravy převodních cen ve vybraných 

zemích Evropy a jejich aplikace v České republice. V úvodním slově představil 

práci a zaměřil se na volbu tématu práce, vymezení tématu a hypotézy práce. 

Doktorand nastínil strukturu a členění práce a objasnil její přínos. Stručně 

charakterizoval pojetí a obsah práce v kontextu daňového práva a z 

ekonomického a politického pohledu v období digitalizace a globalizace.  

 

    První oponent prof. Bělohlávek doporučil práci k obhajobě a uvedl 

připomínku k názvu práce. Ocenil přístup doktoranda a jeho zpracování materie 

z pohledu práva, ekonomiky, politiky a sociální politiky. Oponent vyzvedl 

přínos autora spočívající v důkladné analýze pojednávané problematiky a 

pochválil jeho práci s judikaturou. Oponent vyjádřil drobnou kritickou 

připomínku k formální stránce práce. V závěru vystoupení položil doktorandovi 

otázku k problematice trendu rozlišování mezi normálním a agresívním 

daňovým plánováním. Vybídl ho k vyjádření názoru o přípustnosti tohoto 

rozlišování a sdělení, zda a jakým způsobem toto rozlišení aplikují česká daňová 

správa a správní soudy. 

 

Druhý oponent doc. Boháč přednesl kladný posudek a pochválil autora za 

propojení různých pohledů na problematiku a zejména za přínos vyplývající ze 

zkušenosti a praxe daňového poradce. Ocenil doktoranda, že uvádí vlastní 

názory a polemizuje se stanovisky Nejvyššího správního soudu a státních 

orgánů. Oponent položil doktorandovi v posudku otázku ohledně jeho názory de 

lege ferenda. 



 

 Doktorand odpověděl na otázky a připomínky oponentů. Hovořil zejména 

k otázkám, které byly položeny v posudku, a uváděl případy z praktické 

činnosti. 

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupila školitelka prof. Karfíková a ocenila 

výbornou spolupráci s doktorandem. Upřesnila otázky týkající se názvu práce a 

zmínila její další publikování. Předsedkyně komise prof. Marková ukončila 

veřejnou část obhajoby a vyzvala členy komise k hlasování. 

  

           V neveřejné části obhajoby proběhlo hlasování (zvednutím ruky) 

s jednoznačně kladným výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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