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Zpracované téma zůstává stále aktuální jak z ekonomického, tak právního 

hlediska, což dokumentují i strategické programy EU a záměry vlád členských států 
EU, včetně ČR. 

 
Doktorand v nové verzi své práce přihlédl k připomínkám oponenta, což 

výrazně přispělo k úrovni předkládané práce. Změny se dotkly jak obsahového 
rozčlenění práce, tak vlastního obsahu jednotlivých kapitol. Výraznější je tak vztah 
práce ke studovanému oboru. Přesto přetrvávají některé výhrady. Za podstatnou lze 
považovat určitou vágnost cílů práce, což činí problém při zodpovězení odpovědi na 
otázku, zda cíl práce byl beze zbytku naplněn.  

 
I když se autor zaměřuje na regionální aspekty veřejných podpor, mohl 

pozornost věnovat i jejich uplatňování v jednotlivých odvětvích. Navíc ani z hlediska 
úlev na daních s výjimkou podpory vědy a výzkumu není jejich poskytování podmíněno 
ani odvětvově.  

 
Pozitivem je srovnání právní úpravy v ČR s právní úpravou na Slovensku a 

v Polsku, i když nejednotnost zpracování snižuje úroveň komparace.  
 
Doktorand mohl ve větší míře využít evropskou judikaturu a doplnit ji vlastním 

komentářem. Stejně tak mohl častěji uvádět konkrétní příklady. Názory, které v práci 
prezentuje, nejsou vždy dostatečně zdůvodněny. 

 
Dílčí závěry jednotlivých kapitol považuji za nadbytečné. Vyvolávají dojem, že 

jejich hlavním smyslem je pouze zvýšení počtu stran práce, který je, pokud jde o vlastní 
text, „na hraně“ minimálního rozsahu. 

 
Po formální stránce lze vyslovit pochybnosti o důvodech, proč jsou některé části 

uvedeny tučným písmem, kurzívou, popř. podtržené. Ani odkazy nejsou vždy na 
odpovídající úrovni. Např. na str. 64 a 105 není zřejmé, co je citováno. 
 
Závěr:  
 

S přihlédnutím ke kritickému přístupu doktoranda k původní verzi práce přes 
uvedené výhrady a připomínky doporučuji předloženou práci k obhajobě před 
příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací.“ 
 

V rámci obhajoby by mohl doktorand vysvětlit vztah veřejných podpor, zejména 
ve formě daňových úlev k existenci „daňových rájů“. 
 
 
V Praze dne 23. 7. 2018 
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