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

jsou splněny předpoklady k tomu, aby se mohla konat reprobace obhajoby 

doktorské dizertační práce JUDr. Zbyňka Petra. Uchazeč předložil k obhajobě 

dizertační práci věnovanou problematice právních a finančních aspektů 

veřejných podpor. V úvodním slově představil přepracovanou práci a zaměřil se 

na změny, které zpracoval. Doktorand nastínil zejména nový obsah a strukturu 

práce a objasnil její přínos. Stručně charakterizoval revizi a doplnění, kterým se 

při novém zpracování práce věnoval.  

 

    Jelikož byli oba oponenti omluveni, jejich posudky přednesla 

předsedkyně komise prof. Karfíková. Obě hodnocení oponentů byla kladná, 

práci doporučili k obhajobě. Oponent doc. Boháč uvedl drobné výhrady, např. 

kritizoval nesystematičnost kapitol. Konstatoval, že zásadní nedostatky práce 

byly odstraněny a cíle práce naplněny. Položil v posudku otázku ohledně 

posouzení novely zákona o investičních pobídkách a požádal uchazeče o 

vysvětlení vnímání pojmů veřejná podpora. 

  

Druhý oponent doc. Švarc předložil rovněž kladný posudek, s jehož 

obsahem seznámila členy komise prof. Karfíková. Oponent měl poznámku 

k formální stránce práce a k jejím dílčím závěrům. Položil doktorandovi 

v posudku otázku ohledně vztahu daňových úlev k existenci „daňových rájů“. 

 

 Doktorand odpověděl na otázky a připomínky oponentů. Hovořil zejména 

k otázkám, které byly položeny v posudku. 

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupila školitelka prof. Marková a ocenila 

nové zpracování práce. Dále hovořila k otázce tématu práce, jehož obsah 



prochází politickým vývojem, rovněž s ohledem na změny v přístupu 

k problematice robotizace a digitalizace.  

 

          Předsedkyně komise prof. Karfíková poděkovala členům komise,  

ukončila veřejnou část obhajoby a vyzvala členy komise k hlasování. 

  

           V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně 

kladným výsledkem (3/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

   

  

Zapsala:   JUDr. Alexandra Hochmanová, Ph.D. 
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