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Téma:

HoDNocENÍ ENVIRoIIMENTÁLŇCH DANÍ NA P0DNIKATELSKÉ

SLIBJEKTY v čEsKÉ REPL|BLL|CE

THE EVOLUATION OF TIIE IMPACT OF ENVIROMENTAL TAXES

ON BUSINESS IN THE CZECH REPT-IBLIC

Předkládaný oponentní posudek byl zpracován na poádání děkana Falalty ekono-
mické ZČU v Plzni panem doc' Dr. IJtg. Miroslavem Plevným v soúadu s čl. 48 odst. 4 stu-
ďjního a zl1ršebního řádu ZcU.

a) Formální aspekty disertační práce, ryjádření k systematičnosti, přehlednosti,
formální úpravě a jazykoYé úřovni disertační práce

Disertační práce je speci|rcky zaměřena na ploblematiku environmentáního zdanění
v podmínkách České republiky' kdy je dokumentovrín historiclcý výoj a provedena predikce
búdoucího 1ývoje. ZžLtoveí je pro případ české republiky verifikováno lryuŽití navrženého
ukazatele envilonÍn€ntrílní daňové kvóty' V podmínkách České republiky je zkoumIín dopad
environmentii]rrích daní na domácnosti a na podnikatelské subjekty (MsP). v pláci je identi-
fikoviho začlenění environmentáh1ích daní v rámci ekonomických nrástrojů environmentání
politiky státu a je prccizovrína definice pojmu enviÍonnentiální daň' která působíjako jeden z
nástrojů omezování negativní extemďity v podobě aečišťovlání životního Fostředí.

Disertaění práce je rozytžela do šesti samostatných kapitol, které odpovídají obrryklé
stukhťe diseltačních prací z hlediska systematičnosti jejich zpracov.íní a logické návaznostj
předkládané Foblematiky' První kapitola je zaměřena na cíle a metoďL.u pláce. Formuluje
lrlarrní a dílčí r1'zhrmné oblasti z teoÍetického a aplikaěního pohledu. Po formální ajazykové
stÍánce má předkládaná práce velmi dobrou uroveň. ojeďnělé překlepy a prohiešky proti čes-
kému pravopisu nesniŽují formilní úroveň práce. Glafickou část pláce tabulky a graý.
považuji za velmi vhodné, neboť přispívají ke zrryšení její přehlednosti a srozumitelnosti.
Pochvalně se zmiňuji i o citační fuovni _ dis€rtant v textu velmi často odkazuje důsledně na
prameny poznatků. Práce obsahuje velmi l^ýstižnou charakteristiku (anolaci) práce
v trojjazyčné podobě _ české. anglické německé, a to na výbomé j azykové fuovni.

b) obsah disertační přác€, lYjádření k Yolbě tématu, metodologickým postupůnr'
kvalitě analýzy a zhodnocení světového poznatkového fondu



Práce se zabý.vá envřonmen1.ílním zdaněním jako nástrojem eívironmentální politiky
stáfu. Nejprve jsou \Ymezeny environmentální daně v teoretické rovině a poté je přistoupeno
ke kvalitativnímu a kvantitati\,dmu Úzl.umu v Ílimci České republiky a v globáhím kontex-
tu. Enviťonmentální zdanění je akturílním tématem. neboť dochází ke znečišťovríní životního
plostředí' v lámci fiugov.íní Evropské unie, dalších nadnárodních uskupeních a plobíhající
globalizaci získívá stále více na významnosti. První envilonmentální daně se zaěaly objevo-
vat v daňových soustavách' zejména e\Ťopských států jiŽ od 70. ]et minulého století. Akfuál-
nost tématu podtrhuje i neustáý výoj této ploblematiky a lozšiřování počfu enviÍonmenlál.
ních daní i do síítů \.ýznamně se podílejících na znečištění ávotrrího prostředí v celosvěto-
vém kontextu. Práce obohacuje fond poznatků a zkušeností pfi zkoumártí a řešení environ-
mentální politiky v nejširším světovém měřítku. Po metodologické stÍiÍlce jsou \,'}užívány
metody lepoÍingu, deskipce, explarrace, predikce, indukce a dedukce' ana|ýzy a syn,ézy,
kompalace, matematické metody a statistiky.

Rozmach prumyslu, zejména chemického, strojírenského. automobilového a dalších
ve dvacátém století byl doprovázen zýšenou spotřebou energie a výrobních zdrojů a nad-
měmým znečišťbváním a poškozováním životního prosaedí' Tuto negativní extemalitu lze
omezovat celou řadou nástrojů jak ekonomického, tak neekonomického charakteru' Zejména
skandinávské stíty začaly jako pÍ\'ŤIí zavádět environrnentální daně' Dalšími státy, L1eÉ lze
ozlačit za prukopníky environmentiíhího zdanění, jsou Nizozemsko či později Spolková re.
publika Německo. DiseÍtant vychií při zFacovlíní tématu práce ze současného pozniíní, ke-
réje světu známo.

Naskýá se ottuka" zda zlepšování environmenlálního prostřeď zavedenim enúron-
m€ntální daně je jedinjm možn]fm řešením problému znečišťovriní životního plosťedí. PoL:ud
máme na mysli např. energie q'ráběné z fosilních nebo jiných neobnovite]ných zdÍojů, jsou
q4o samy o sobě již zdaněny spotřební daní a daní z přidané hodnoty. Dochrází tak
k vícenásobnému zdanění použvaných surovin a paliv (spotřeba domácností při výápění by-
tu, používání automobilů nebo jiných dopÍa\'ních prosaedhi aj. pro osobní dopla\1r). Mobl
by, prosím, pan diseItant zaujmout k této věci své stanovisko?

' c) Cfle disertační práce, rryjádření se k formulaci stanovených cí|ů a jejich napl-
něni

Zvolené téma lze považovat za velmi aktuiílní s ve1kým dosahem aýznanem, Zabý-
vat se enviÍonmentálním tématem je v současné době předmětem mnoha diskusí a jednání na
nej\Tšší státnické uťo\ai. a to často velmi Tozporuplnými. Jed1ím z řešení jak regulovat Ži.
votní prostředí, jeho nega1i\,ní působ€ní na zdraví lidí a přírody je zavedení environmentál-
ních daní. v tom spatřuji těžiště disertační práce Ing' Hrušky.

Předmět \.ýzkumu práce Íozděluje diseÍtant do dvou oblastí' Do první oblasti zďazuje
hodnocení environmeníálního zdanění v teoletické rovině a rozvoj teoÍetické báze této pÍo-
blematiky' do druhé pak hodnocení vlivu environmentáních darrí na subjekty národní ekono-
miky vČR. Hla\ŤIími wzkumnými otlLzkaÍl:li je jednak postavení environmentílních daní
v oblasti daňové soustavy, L1eÍou popisuje řadou dílčích lryzkumných problémů' jednak vliv
environmenuí]rrí daně na subjekty nrárodní ekonomiky, kde si opět klade značný počet zkou-
maných otl2ek. Cíle prace a ror'něž hypotézy jsou formulovány v souladu s nazlačen}jmi
dvěma oblastmi qÍzkumu. oblast první je charal1erizovlína h}Totézou |,. Enýiron e lál í
da ě předstdýují ekonomický nóstroj omezující znečištbýání žiýotního prostředí a ob|asÍ dtu.
há h)?otézami 2 a 3: Na fungování e ý ohme tálních dani mó vliv i Íomoýanost subjektů
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nlirodní ekonomil,) a Enýironmentální daně vedou ke snižoyókí ekonomicke výkonnosÍi 1,ý-
robních podniku.

Poďe mého nrizoru jsou hypotézy formulovriny z vědeckého lúeďska správně a dávají
možnost přijmout nebo zamítnout danou h)potézu. Velmi podrobně jsou popsány základd
principy daní k oclraně životního plostředí. významnou otázku klade ďseÍtant na způsob
využití v]ínosů z environmentiiiních daní. Její zodpovězení by mohlo mít positi1'!í dopad na
často negativní postoj jak podniku, tak domiícností k tomuto způsobu zdanění' Rozdělení
environmentiílní daně na ftístoj nápÍavný (ftísledné positivní působení na životní plostředí) a
n|ástÍoj preventivní (předchrázení negatir,'rrím vlivům na život[í pÍostředí) povaŽuji za naprosto
splávné.

d) Vyjádření k relevantnosti formulovaných hypotéz' posouzení kvality.a nároč.
nosti užitého metodického apanátu kjejich testování, zhodnoceni kvality a rozsahu em'
piřického materiálu

cíle práce a rc\.něž h}?otézy jsou fomulovány v souladu s naznaěen]hni dvěma ob-
lastmi 1izkumu' oblast pIlŤIí je charakerizovrána h1potézon L E ýiťo e tální íIaně před-
staýuji ekonomicw nóstloj omezujicí znečištbýání životního prostředí a oblast drultri hnoté-
zarrtl 2 a 3: Na fungovóni environmentólních daní má vliv informovanost subjektů nfuodní
ekonomilql a Enýironmentální daně yedou ke snižovóní ekonomické ýýkannosÍi ýýobních
podniku.

Podle mého n.ízoíu jsou hypotézy formulovány z vědeckého hlediska správně a dávají
možnost přijmout nebo zamíb]out danou h1potézu. Velmi podrobně jsou popsány základní
principy daní k ochraně životního prosfiedí. Významnou otrázku klade disertant na způsob
vy!Žití qýnosů z envilonment|ílních daní. Jqí zodpoýězenr by molúo mít positivrí dopad na
často negatimí postoj jak podniků, tak domácností k tomuto způsobu zdanění. Pot!Ťzení pr\ŤIí
h)potézy bylo prokiríno pomocí kvalitativního qÍzkumu vychtízejícÍro z obecné ekonomic-
ké teorie (kap' 2, 3, a 4). Potvrzení hypotézy 2 se opíni o kanlitati.mí a kvalitativní výzkum
(kap. 4 a 5) a hypotéza 3 byla přijata pomocí kvantitďivniho ýzkumu u lybraného vzorku
podniků .\,}užitím ukMatelů podílu zisku a áráry vztaženého ke spoaebě materiiílu a energie'
ýsledku hospodďení, rentabilitě aktiv).

Znaěnou pozomost věnuje diseltant ta\onomii environmentiálních daní' L1erá pfibližu.
je rozsah daní ýkajících se Životního prosředí. Množinu environmentáních daní nepovažuje
za úplnou, navíc předpokládá, že se v pruběhu času bude sv'.ým rozsahem a obsahem měnit.
Diseltant pIostudoval rozsiáhlý soubol meritorních odbomých publikací, samoďejmě i zďm-
ničních, na něŽ se v práci odvolává. Přísfup diseltanta považuji v tomto ohledu za pŤíkladný.
Z přet edu pouŽité litelafury a citací v práci.jsem dospěl k přesvědčení, že diseťtant se velmi
dobře orientuje v daňové ploblematice. celkem uvádí 94 publikací, a to monogIafií, ziíkonů,
legislativních norem, člrínku a příspěvků z konferencí věnovaných zpracováva,né problemati-

e) stanovisko k r'ýsledkům disertační práce a původnímu konkŤétnímu přínosu
doktorauda, zhodnocení Yýznamu pro obor' posor,zení možností dalšího rozpracování
tématu

Za lrlavní \,"ýsledky a teoretické přínosy disefiaění práce |ze povaŽnvat nár,'rh úazatele
environmentální dariové kvóty a jeho o\,éiEni v podminJ<ách České republiky. Jedná se o po-
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měrový ukazatel, vjehož čitateli jsou v-1.rrosy z envilonÍnentiílních daní a ve jmenovateli HDP
běžného období. K dalším lysledkům patří nálrh taxonomie envilorunentíhích daní, vliv
působení enviroÍIÍnentá1ních daní na výkonnost podnikatelských subjektů a návÍh systému
řízení environmentiálních daní v oblasti nákladů ajejich zařazení do podnikového účetnictví.

Cennýje přínos v hodnocení qývoje environmentá{ních daní ve světě a v Ceské repub-
lice. Výsledky výÁ.umu získané dotazníko\.ým šetřením svědčí o nízkém stupni iníormova-
nosti české veřejnosti o existenci a významu působení ekologických daní, což vede velmi
často kjejich nepochopení a kontraprodulcivnímujednání např. v oblasti 1ýápění domácností
a v podnikatelské sféře k v1'užívríní výrobních techrrologií nešetmých L životnímu prostředí.
Spo1u s pouŽými informacemi ajejich metodického zpracování přispívá diseltační práce Ing'
Hrušky k obohacení pomání stuďjního oboru ajeho dalšímu rozvíjení.

! Dosavadní publikační aktivity

Publikační aktivity diseltalt4 L1eré se vliá k témafu pfáce' lze považovat svým lozsa.
hem za dostatečné a Íeplesentati\'ní v dané tématice' Jedná se o spoluautoÍství příspěvld
přednesených na tuzemshých konferencích a jedné zďrrarriční koďerenci a v článcích
v odbomých časopisech v celkovém počtu 1 0.

g) otázky k diskusi

l) Bylo by možné ryužít jiného nástoje než environmentání daně ke žlepšení Život-
ního prostředí?

2) Uved'te příklady' jakým způsobem by bylo možno měŤit zlepšení žiÝotního prostře-
ď po zavedení environmentáních daní?

3) U ldelých skupin Iespondentů byla aplikována metoda sněhové koule?

h) Závěrečné ryjádření

obsah práce splňuje požadavky kladené na doktorskou disertační pláci' samotná příce
je kvalitní a autor zde prokrízal potřebné znalosti v daném oboÍu a sahopnost vědecky praco-
vat, což dokazuje mj. i prezentovaná publikační činnost, hodnotím futo doltorskou práci
kladně a doporuěuji doktorskou pťáci k obhajobě. v případě úspěš é obhajoby navrhuji.
aby byl Ing. Zdeňkovi řlř.,šÁo'i udělen titul doktor (PbD.) v oboru Podniková ekonomika a
management.

prof. Ing. Karel Macík, CSc'
oponent
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