
oponentský posudek disertačnípráce Ing. Zdeňka Hrušky

Téma:

řeoubIice

Posudek,je zpracován v sou|adu se zákonem č.111/1998 sb' a s. č|.. 50 odst' 8 studUního a zkušebniho

řádu zeu.

a) Formá|ní aspekty disertační práce' vyjádření k syst€matičnosti, přeh|édnosti'

fořmá|níúpravě a iazykové úrovni dis€rtační práce.

Disenační práce sp|ňuje z h|ediska formá|ních aspektů všechny ná|éžitosti, které má obsahovat'

Anotaci V češtině a dvou světových jazycích, seznam zkratek, tabu|el! obrázků a rovnic, resp. vzorců
pro v'Ípočet ukazate|ů, napInění cí|ů a přinos, práce včetně použité |jteratury.

Práce je zpracována 5y5tematicky a precizně, s drobnými formá|ními nedostatky. Je přeh|edně

rozvřžena do šesti kap|tol, z nichž první Vymezuje cí|e a metodiku práce, velmidobře stanoví hlavní

\^ízkumné otázky a dí|číotázky Ve dvou ob|astech teoretické a apIikačni což Vede k systematičnosti
práce. V oblasti druhé - apIikační by mě|y být na začátku vymezeny všechny subjekty nérodního
hospodářství, kténých se envjronmentá|ní daně týkajía ce|ou ob|aí rozdě|it na část, sot]visejíci se
státnípo|itikou a část 5 Vybranými 5ubjékty' Jakvyp|ývá z názvu práce, mě|o by se zkoumánítýkat
pouze podnikate|ských subjektů, ke kter'ím domácnosti v g|obá|e nepatří nebo vymezit,|ejich
propojenís podnikate|skou sférou' Podle nové |egis|ativy by termín podnik mě| být nahrazen
obchodním závodem.

Přeh|ednost, formá|ní a .iazyková úroveň práceje na ve|midobré úrovni'

b) obsah disertační práce, vy.iádření se k vo|bě tématu, m€todo|ogickým postupům,

kva|itě ana|ýzy a zhodnocení světového poznatkového fondu v dané ob|asti'

Téma djsertačn í prá ce je velmi náročné na zpracování Vzh|edem k pro|ínání makro, mikro a
podnikové sféry a jejich vzájemnému ov|ivňovánív ob|asti énviřonmentá|ní poIitiky a
environmentáIních daní. V diseÍtační prácije teoíetické částivěnována obsahově větší pozornost (do

str. 69) než aplikační a to vede k dojmu nev}váženostipráce' Na druhé straněje nutné konstatovat
přeh|ednou a precizní práci5 |iteraturou V části teoretické, porovnání názorů více autorů tuzemských
i zahíaničních s v|astním dopIněním a zhodnocenim.

U metodiky dotazníkového šetřenína str.26je přj ma|é návratnostidotazníků Vhodné spíše změnit
vÝzkumnou metodu než cí|ovou sku!jnu.

V da|šíčásti práce podporuji spráVný názor autora v environmentá|ní po|itice týkající se výchovy
domácností a podniků formou Vzdě|ávání a osvěty, jak vypI,foá z návrhu na str. 50. Vždyje však nutné
brát na zřet€| zásadu Win-Win, kdy prospěch z něčeho musí mít obě zúčastnéné strany. Znamená to
hlavně posí|ení politiky zainteresovanosti pro dané 5ubjekty'



obr.4 na str. 33 bY by|o vhodné nazvat 5píše proces nebo diagram a ne ko|oběh environmentá|nÍch

oant,

VeImi dobře disertant Wmezuje a hodnotí na str. 38 ob|asti, které je nutné, aby stát respektovaI při

zavádění environmentá|ní poIit ikY. Pokud sevjejím da|ším rozvoji u daně z motorových VozideI

uvažovat o p|ošném zdaněni mě| by disertant k tomu zaujmout stanovisko a zdan ě ní odstu pňovat

pod|e určitých kriterií, např. stáří Vozid|a, typ vozidIa, počet ujetých km ročně, používané paIivo, 5i|a

motoru, změřené emise apod'

V kapito|e 4, která 5e zabí/á marketingovým Výzkumem domácností a podniků je řada nepřesností,

vyp|,ýVajících ze zjédnodušeného pohledu na metodiku zpÍacování chybí reprezentativni vzoíek

domácností, Volba odpovědí na některé otázky není vyčerpávajícL na stÍ.78 Ve 4. kloku nenístupnice

úp|ná, chybí m ožn ost ,, nedostatečná informovanost,. menšínež 50%' To se opakuje něko|ikrát

v práci. Reprezentativní vzorek podniků není také dobře zvolen' Jaké je % Vé|kých, středních a ma|ých

podniků v zák|adním souboru mu5í být i ve vzorku.

V da|šíčásti práce je veImidobře proveden empirickÝvýzkum eko|ogické daňové reformy v ČR a jej i

v|iv na ma|é a střední podniky V přelomových |etech 2oo7 a 2008. Výzkum se netýká ve|kých

podniků, jehož zač|enění by by|o určitě přínosné pro prácivčetně provede ni výzku m u j pro dalšírokY'

c) Cí|e dise*ační práce, foÍmu|ace cí|ů a iejich nap|nění

Pro sYstematicky vYmezené Výzkumné otázky v kapito|e 1' by|y stanoveny cí|e dizertačni práce a

po získánía upřesnění odpovědína ně bylo provedeno zhodnoceníuýstupu a přínosů práce. H|avní

cíiejsou stanoveny pro dvě oblasti teoretického Vymezení píob|ematiky a hodnocenÍ V|ivu

environmentá|ních daní na sL]bjekty národní ekonomiky' Tyto cí|e jsou dá|e rozpracovány do

d í|čích cí|ů, kte ré jso u v p ráci postu p ně ko n kretizová ny. Lze ko nstatovat, že zvo|ené cí|e a Ž na

menší nedostatky byty v práci spIněny a jsou autorem shrnuty V kapito|e 6, týkajícíse přínosů

disertatni práce v oblasti teoretické a aplikáční.

d)Posouzení kvaIitya náročnosti užitého metodického aparátu k testování. zhodnocení

kvaIity empirického materiá|u

Získáním odpovědí na výzkumné otázky t'íkající5€ hlavních a dí|čích cí|ů by|y potvrzenY třj hypotézy:

1) Environmentální daně omezující znečišťování životního prostředí by|y upřesněny pomoci

kvaIitativního V'ýzkumu Vycházejícího ze zák|adních ékonomických teorjí. Na jedné straně

působíjako nástroj neBativní stimuIace, na druhé straně vedou k h|edání a|ternativních

řešení pro ochranu životního prostředí

2) FungoVání énvironmentálních daníovlivňUje infoímoVanost a zainteresovanost subjektů

národní ekonomiky' Potvrzení bylo provedeno pomocí kvantitativního a kvaIitativnÍho

výzkumu v rámci dotazníkového šetření
3) Environmentá|ní dáně vedou ke sn ižová n í výko nosti výrob nich podniků- tato hypotéza byla

potvrzena Výzkumem u Vybraného vzorku podniků, by|y zkoumány ekonomické Ukazate|e a

jejich meziročnízměny před a po zavedeníenvironmentálnídaní' By|proveden ináVrh

ukazate]ů u ktenÍch se projevuje V|iV působení environmentá|ních daní.



e) stanovisko k výs|edkům disertační práce, původnímu konkrétnímu přínosu
doktoranda, v.ýznam pro obor a možnosti dalšího zpracování

V o b |ásti teoretické přiVymezení probIematiky enVironméntá|ního zdanění dokoÍand prokazuje

schopnost nářočné práce s řadou |iterá|ních pramenů, jejichž poznatky hodnotí a ap|ikuje na
prob|ematiku environmentálních daní v eR. Vymezujejejich postaveni historické souvisIosti,

definuje pojem environmentá|ní daně a principY environmentálního zdanění. zač|eňu'ie tyto daně

do daňoVé soustavy a navrhuje ukazateI pro s|edování úrovně environmentá|ních daní i
v mezinárodním měřítku. Teoreticky provádí i ana|ýzu působení environmentá|ních daní na

5ubjekty národního ho5podářství.

V ob|astiap|ikačníje provedeno hodnocenív|ivu environmentá|ních danív praxia náVrh jéjich

řízení u podnikátelských subjektů V rámci environmetálních nák|adů. Je vyčís|ena
environmentá|ní daňová kvóta pro ČR a zhodnocen její Vývoj, zodpově2ena otázka Vlivu působení

environmentá|ní daně na chování domácnostía podniků a na rozvoj ekoinovacía nor/'ých
environméntálnÍch techno|ogií' Přínosem práce je i návrh zač|enění environméntá|ní daně a
ukazatetů do podnikové praxe a možnosti 5nižováni environmentá|nich nák|adů V podnikové
praxi.

Í) Pub|ikační aktivity dokoranda v souvis|osti s kva|itou dí|a

Pub|ikační aktivity doktoranda V souvjs|osti se zpracováním disertační práce jsou řenomované a
reprezentativnív rámci mezinárodních konferencí v ČR iv zahraničí. Projevuje se v nich , průběŽná

spo|upráce doktoranda se škoIite|em' Téma disertačnípráce určitě povede k dalšímu zprecizňování
prob |e matiky vzh|edem k neustá|ému vwoji envjronmentá|ních danívČR á dalšÍm pub|ikacím.

Da|šírozpracovánítématu bude možnéV návaznostina da|šízměny v environmentá|nípo|it ice čR a
jejím Vlivu na 5ubjekty národního hospodářství. Doporučuji dá|e s|edování emisído ovzduší pod|e
jednot|iuých komodit, kteréje způsobuji v časové řadě a porovnánítěchto trendů s trendyve
2měnách výše trojdaně'

g) otázkY k diskusi v rámci obhajoby

1)Práceje zaměřena na dva subjekty působení enV.ronmentá|ní daně. ExistujíV rámcinárodního
hospodářství da|ší subjektý ktenich by se mě|o v současné době environmentá|nízdanění týkat ?

2)Jaká stimuIační opatřenived|e osvěty a Vzdě|áVáníby by|o vhodné Využít u subjektů |( Větší
zajnteresovanostj přirozvoji ekoinovací a nových environmentá|ních techno|o8ií?

3)Jsou na obr' 5- Působení environmentá|ních danívždys! soa Do Iineární? PIatítoto znázornění
obecně nebo jen pro určit,ý typ trhu?

4) Provedte pomocíanalýzy sWoT u vybraných zemíEs provádění environmentá|ní poIitiky u
podniků a porovnejte ji s čR.

5) lako opatření pro sníženíenviíonmentá|ních daní navrhuje doktorand přesun podnikate|ské

činnosti do států s nízkým či žádným environmentá|ním zdaněním. Kteďch států 5e to může týkat a
jak by to ovlivnilo chod NH?



h} Jednoznačné Wjádření oponenta, zda doporučui€ či nedoporučuie disertační práci

k obha|obě ( d|e zákona č. 111/1998 sb.s47)

Protože obsah pÍáce splňuje požadavky k|adené na doktorskou disertačn Í práci i samotná práceje

kva|itníaž na menší nedostatkv a autor zde prokáŽaI potřebné zna|ostiv daném oboru a schopnost

vědecky prácovat, což dokazuje mj. i přeŽentovaná pu b|ikační činnost, hodnotím doktorskou pÍáci

k|adně a dopořučuiituto doktoBkou p.áci kobhaiobě. V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby by|

|n8. zdeňku Hruškovi udě|en titu|doktor (PhD.)v oboru Podniková ekonomika a mana8ement

V Plzni 12.1.2015 -
4*/ra,**- 7

Doc. |ng. Eva Mainzová, csc. -


