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Předkládaná práce přináší dobře definovanou a zacílenou analýzu vlivu otevírání
ekonomik a zvyšující se konkurence na daňové příjmy národních států . Činí tak stručně,

nicméně jasně a s použitím relevantní literatury. Práce je ovšem spíše souhrnem literatury,
nepřináší, kromě části 3.5, mnoho vlastních příspěvků. Navrhuji proto diplomovou práci
ohodnotit stupněm velmi dobře.

První dvě kapitoly přinášejí svižnou diskusi globalizace a jejích vlivů na daňové

systémy. Diskuse je fundovaná, využívá jak "historické" modely Tiebouta i moderní aplikace a
analýzu Tanzi , Schuknecht z roku 2005 . Poněkud příliš stručný je pohled na vývoj názorů na
roli státu v ekonomice (část 2.4, strany 34-37) .

Třetí kapitola se věnuje daňové konkurenci v Evropě. Tato část obsahuje i přesvědčivé
popření často zmiňované obavy z "race to the bottom". Část 3.5 se pokouší o analýzu vlivu
daní na pohyb kapitálu a podrobuje testu tzv. Horioka-Feldstein paradox (s.58) . Je třeba

ocenit , že autor používá i data z nových členských zemí a vlastně tak sleduje, zda a v jakém
rozsahu došlo během rozšiřováni EU k přesunu kapitálu ze starých do nových členských ze11Ú.
Autor v závěru této kapitoly potvrzuje H-F paradox i v zemích EU a ukazuje, že ačkoliv nové
členské země j sou čistými příjemci kapitálu, tento nepochází nutně ze starých členských zemí,
resp . v nich míra investic neklesá.

Zbytek páce je opět spíše souhrnem literatury. Čtvrtá kapitola je věnována otázkám
zdanění a až příliš věrně vychází z paperu Gordnon, Hines. Pátá, empirická kapitola ukazuje
vývoj daňových sazeb a daňových výnosů v zemích OECD. Závěr shrnuje výsledky práce.
Práce splňuje podmínky na obhajobu a navrhuji její ohodnocení práce stupněm velmi dobře .
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