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Bakalářská práce zpracovaná na téma "Finanční plánování stavební zakázky z pohledu
investora" je vypracována v rozsahu 58 stran bez příloh.

Cílem práce bylo teoreticky vymezit a zanalyzovat jednotlivé možné finanční zdroje pro
realizaci stavební zakázky z pohledu investora. Dále tyto teoretické poznatky aplikovat na
konkrétní projekt a vytvořit finanční plán projektu z pohledu investora.

V teoretické části se studentka zaměřila na vysvětlení pojmů souvisejících s daným tématem
především na definici stavební zakázky (veřejné i soukromé), na finanční plánování a na
možnosti financování veřejných zakázek. Dále se zabývá, jaké jsou druhy zadávacích řízení
veřejných zakázek, účastníky veřejných stavebních zakázek a finančnímu plánování. Celá
teoretická část je řešena z pohledu české legislativy.

V praktické části si studentka vybrala projekt s názvem "Dopravní napojení sportovně
rekreačního areálu Kozský potok" v Sezimově Ústí, na kterém studentka vytvořila výstup
bakalářské práce a to finanční plán daného projektu. V rámci dostupných informaCÍ byl daný
p~ojekt popsán a byly uvedeny jeho zdroje financování a to z vlastních zdrojů města. K projektu
vytvořila dva finanční plány (měsíční fakturace a fakturace po stavebních objektech), kde
provedla rozl.ožení finančních prostředků a to z důvodu snížení finančních prostředků během
výstavby. "Nově vytvořené finanční plány studentka porovnala s finančním plánem podle
Smlouvy o dílo. Závěrem studentka zhodnotila jaký typ financování je nejvhodnější pro danou
stavební zakázku.

Po stylistické stránce však musím vytknout pár detailů: jako jsou drobné překlepy, gramatické
nejasnosti, měrné jednotky. Mohu však konstatovat, že celková úprava bakalářské práce je na
dobré úrovni.

V praktické části pak prokázala schopnost aplikovat teoretické poznatky do roviny praktické.

Z bakalářské práce je patrné, že studentka věnovala dostatek času k prostudování dostupné
literatury, což potvrdila v seznamu použitých zdrojů.

Celkově lze konstatovat, že práce splnila veškeré náležitosti a tímto ji doporučuji k obhajobě
s klasifikačním stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS: B/l,5

Doplňující otázky:

1. Mohla by studentka objasnit z jakého důvodu je časová prodleva (měsíc 8/2014)
v časovém harmonogramu na str. 42 - Tabulka 14: Časový harmonogram?
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2. Na stránce 44 studentka uvádí: "Po první splátce v listopadu roku 2014 byla
investorovi odečtena částka 2.644.852,- Kč. V následujícím roce druhá splátka
v březnu činila 2.722.270,56 Kč. Po dokončení výstavby zbývalo investorovi uhradit
splátku ve výši 5.012.462,75 Kč." Může studentka objasnit, jak přišla na hodnotu
5.012.462,75 Kč k uhrazení po konci výstavby?

3. Na straně 32, studentka uvádí v Dodatku Č. 1 Smlouvy o dílo, že cena díla bude
hrazena fakturací, kdy první fakturu zhotovitel vystaví nejdříve 31. 10.2014, poté
bude cena za dílo hrazena měsíční fakturací. Tabulka 17 str. 45, zobrazuje fakturace
dle Smlouvy o dílo, podle dodatku má fakturace probíhat od 31. 10.2014 měsíčně a ne
za určité období. Jaká byla tedy skutečnost fakturování?

4. Z jakých důvodů došlo k posunutí termínů jednotlivých etap?
5. Jaká byla předpokládaná cena veřejné stavební zakázky a kolik činila úspora/ztráta?

V Bmě dne 31. května 2016
~~CD. rr~k'
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Podpis

Klasifikační stupnice

Klas. stupeň ECTS A B C D E F
Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4


