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ABSTRAKT 

Rigorózní práce na téma:  Postupy veřejné správy v oblasti veřejné podpory 

Autor: Martina Koutná 

 

Hlavním cílem rigorózní práce na téma „Postupy veřejné správy v oblasti veřejné 

podpory“ je analyzovat problematiku investičních pobídek v České republice 

z pohledu pravidel veřejné podpory a důvodů této regulace.  

Hlavní pozornost je věnována systému investičních pobídek dle zákona o investičních 

pobídkách v kontextu s obecnou problematikou veřejné podpory. Práce se zaměřuje 

na aplikaci správního řádu na zákon o investičních pobídkách a analyzuje postup 

veřejné správy při poskytování dotací na základě rozpočtových pravidel. Cílem práce 

je analyzovat diametrálně odlišný přístup při poskytování investičních pobídek a při 

poskytování dotací a upozornit na klíčové rozdíly, zejména na to, že na proces 

poskytování investičních pobídek se použije správní řád a proces podléhá soudnímu 

přezkumu, zatímco v případě poskytování dotací je správní řád i soudní přezkum 

vyloučen. V souvislosti s poskytováním dotací je kriticky zhodnocena „protikorupční 

novela“ rozpočtových pravidel a autor práce upozorňuje na její protiústavnost. 

Mimo jiné rigorózní práce upozorňuje na fakt, že pravidla veřejné podpory 

aplikovaná na systém investičních pobídek, a to především v oblasti poskytování slevy 

na dani z příjmů právnických osob, jsou částečně nelogická. Širší analýzou 

problematiky lze formulovat hypotézu, že neharmonizované daňové systémy 

jednotlivých členských států Evropské unie a systém regulace veřejné podpory 

v oblasti poskytování slevy na dani z příjmů právnických osob, jakožto investiční 

pobídky, jsou pro některé státy diskriminační. V práci je rozvedena teze, zda lze slevu 

na dani z příjmů právnických osob  jako jednu z forem investičních pobídek vůbec 

považovat za formu veřejné podpory. Zkoumáním dané problematiky lze učinit závěr, 

že takto založený systém postrádá své opodstatnění s ohledem na smysl čl. 107 

Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož výše daně z příjmů právnických osob 

pro investory v jiných členských státech Evropské unie je podstatně nižší. 

V závěru práce jsou rozvedena doporučení právní úpravy zákona o investičních 

pobídkách a systému investičních pobídek. 
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