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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Odkazuji na svůj oponentský posudek ze dne 3. března 2016. Ani po více než dvou letech téma 
neztratilo na aktuálnosti, např. je nyní velmi diskutovaným tématem vztah veřejné podpory 
a ukládání daní.  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité metody 

Odkazuji na svůj oponentský posudek ze dne 3. března 2016. 

3. Formální a systematické členění práce 

Z formálního hlediska se disertační práce skládá z úvodní stránky, čestného prohlášení, 
poděkování, obsahu, úvodu, osmi částí, závěru, seznamu použitých zkratek, seznamu použitých 
zdrojů, názvu práce, abstraktu a klíčových slov v českém a anglickém jazyce. 

Po úvodu disertační práce, ve kterém disertant uvádí předmět a cíle práce (hledání odpovědí 
na položené otázky), popisuje metodologii disertační práce a strukturu disertační práce, 
následují části pojednávající o veřejné podpoře, její právní úpravě a druzích a formách 
veřejných podpor. Čtvrtá část disertační práce se věnuje investičním podporám. Na regionální 
veřejnou podporu jsou zaměřeny pátá a šestá část disertační práce. Závěrečné části disertační 
práce pojednávají o slovenské a polské právní úpravě investičních pobídek. V závěru disertační 
práce disertant odpovídá na v úvodu položené otázky. 

4. Vyjádření k práci 

V první a druhé části disertační práce se disertant zabývá institutem veřejné podpory a její 
právní úpravou. Disertant více odkazuje na používané zdroje a části doplnil vhodným shrnutím 
závěrů, ke kterým došel. Právní úpravu veřejných podpor disertant rozděluje podle oblastí 
(mezinárodní, nadnárodní a národní) a uvádí relevantní právní předpisy. Na rozdíl od předchozí 
verze disertační práce se disertant vyvaroval uvádění neaktuálních právních předpisů, zásadní 
nedostatek disertační práce byl tudíž odstraněn. 

Třetí část disertační práce je zaměřena na druhy a formy veřejných podpor. Disertant se 
zaměřuje na určité druhy a určité formy veřejných podpor s tím, že každý tento druh nebo 
podporu vymezuje a popisuje. K této části nemám zásadních výhrad, je pozitivní, že disertant 
odstranil nedostatky, které byly obsaženy v předchozí verzi disertační práce. 

Ve čtvrté části disertační práci se disertant věnuje právní úpravě investičních podpor. Podle 
disertanta jde o „vysvětlení tzv. investičních podpor“. S tím lze souhlasit, část je popisem, 
vysvětlením bez hlubší analýzy či polemiky. 

Pátá část disertační práce je označena „Regionální veřejná podpora a vztah k vybraným 
oblastem právní úpravy“. Co se týká regionální veřejné podpory, je vhodné, že disertant uvádí i 
své vlastní názory (např. na průměry limitů na str. 77 disertační práce). Dále disertant uvádí 
vztah veřejných podpor (patrně jakýchkoli, nikoliv jen regionálních) k vybraným oblastem 
(veřejno-soukromým partnerstvím a daňovým úlevám). V minulém posudku jsem disertantovi 
vytýkal, že tyto pasáže působí v diplomové práci nesystémově a nejí vysvětlen jejich vztah 
k tématu disertační práce. Tato má výtka i nadále trvá. 

Šestá část disertační práce je věnována regionální (veřejné) podpoře v české legislativě, 
konkrétně investičním pobídkám. Nejprve disertant poměrně podrobně popisuje právní úpravu 



  

slev na dani z titulu investičních pobídek s tím, že poukazuje i na jejich historickou úpravu. Na 
str. 92 disertační práce disertant uvádí namísto daňového řádu již zrušený zákon o správě daní 
a poplatků. V kapitole 6.4. uvádí disertant některá soudní rozhodnutí, která se týkají slev na 
dani z titulu investičních pobídek. Jde však pouze o jejich popis, nikoliv o jejich hodnocení 
a zejména o zhodnocení jejich významu (to jsem ostatně vytýkal již v předchozím posudku). 
Určité výhrady mám rovněž ke kapitole 6.5., která má podle názvu obsahovat teoretické 
aspekty. Je to však pouhé obecné konstatování o podstatě slev na dani jako veřejných podpor 
s tím, že disertant se dopouští řady terminologických nepřesností (např. používá pojem daňová 
povinnost namísto daň, používá nesprávný pojem zákonné odvody apod.). 

K sedmé a osmé části disertační práce, které jsou věnované slovenské a polské právní úpravě 
investičních pobídek lze odkázat na mé vyjádření v posudku k předchozí verzi disertační práce. 

V závěru disertant popisuje práci a odpovídá na otázky, které si v úvodu vytyčil. 

Celkově lze k disertační práci uvést, že je patrné, práce byla zčásti přepracována s tím, že 
disertant odstranil některé nedostatky, které mu byly vytýkány. Ačkoliv některé nedostatky 
disertant neodstranil, domnívám se, že je patrný pozitivní posun. I přes některé mé 
přetrvávající výhrady však konstatuji, že disertační práce po jejím přepracování prokazuje 
schopnost a připravenost disertanta k samostatné vědecké činnosti. 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Z hlediska cíle vytyčeného disertantem se domnívám, že 
práce tento cíl naplnila, disertant odpověděl na 
položené otázky. Přesto musím konstatovat, že cíl práce 
měl být ambicióznější. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení práce 
z hlediska plagiátorství 

Je patrné, že disertant přistoupil k danému tématu 
samostatným a tvůrčím způsobem. Je velmi 
pravděpodobné, že disertační práce je původním 
tvůrčím dílem disertanta, což ostatně vyplývá z jeho 
prohlášení. 
Práce byla zhodnocena systémem Theses.cz s tím, že 
bylo nalezeno celkem 165 podobných dokumentů. 
Shoda 74 % byla nalezena s disertantovou předchozí 
verzí disertační práce. Tato skutečnost není důvodem 
označit práci jako plagiát, naopak ukazuje na to, že 
práce byla přepracována. 
U ostatních dokumentů je shoda vždy menší než 5 %. 
S ohledem na rozsah protokolu o kontrole (5 935 stran) 
jsem provedl namátkovou kontrolu. Shoda byla 
vykázána zejména u názvů a textů právních předpisů. 
Z uvedených důvodů nepovažuji práci za plagiát. 

Logická stavba práce Disertační práce je z hlediska systematického vhodně 
členěna. Disertační práci velmi prospělo snížení počtu 
částí. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Disertant pracoval zejména s tuzemskou odbornou 
literaturou, právními předpisy a internetovými zdroji. 
Domnívám se, že disertant mohl více využívat zahraniční 
literaturu. Citace v zásadě odpovídají právní normě. 

Hloubka provedené analýzy (ve 
vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy v disertační práci není zcela 
dostatečná. Na řadě míst je práce stále příliš popisná, na 
druhou stranu některé pasáže již potřebnou analýzu 
problémů obsahují. 



  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravu práce hodnotím jako velmi dobrou. Práce je 
vhodně doplněna tabulkami a obrázky. 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska chyb v psaní je disertační práce na velmi 
dobré úrovni. Chyby v psaní se vyskytují minimálně 
(např. str. 47 „pozice museli“, str. 92 „daně z příjmu“). 
Stylistická úroveň je odpovídající. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by disertant měl zodpovědět tyto otázky: 
- Jak hodnotí disertant novelu zákona o investičních pobídkách, která byla předložena 

vládě (č. j. OVA 512/18)? 
- Mohl by disertant blíže vysvětlit své vnímání pojmů veřejná podpora a státní podpora? 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 
pro obhajobu disertační práce. 

 
 
V Praze dne 24. června 2018 
 

doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 
oponent 


