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Cílem diplomové práce s názvem Optimální výběr finančních zdrojů pro realizaci stavební
investice bylo u vybrané stavební investice aplikovat možný optimální výběr finančních zdrojů.
V závěru pak uvést doporučení pro rozhodnutí o způsobu financování.

Diplomová práce je pojata komplexně. V teoretické části jsou nejprve klasifikovány stavební
investice podle různých kritérií. Následně jsou popsány různé formy finančních zdrojů, které jsou
využitelné pro stavební investice, a to včetně dotačních programů EU a ČR. V následující části je
představena obec a základní orgány obce. Struktura obecního rozpočtu a rozpočtový proces obce je
doplněn přehlednými schématy a tabulkami. Zajímavé je schéma rozdělení rozpočtového určení daní
v roce 2016.

V praktické části se autorka zaměřila na projekt rekonstrukce vodovodu a kanalizace v obci
Jaroměřice. Je uveden rozpočet obce - příjmy i výdaje za roky 2015, 2016 a plán na rok 2017.
Jaroměřice jsou součástí dobrovolného svazku obcí Malá Haná. Svazek působí od roku 2009
v Pardubickém kraji se sídlem v Jevíčku. Pro názornost je v textu vložena mapka svazku obcí na str.
35 diplomové práce. Návrhy rozpočtu svazku obcí pro jednotlivé roky jsou součástí textu. Po
stavebně-technické stránce je stručně popsán a graficky znázorněn plánovaný projekt. Možnosti
financování jsou přehledně uvedeny a vysvětleny jsou i požadované podmínky. Nejprve je vysvětleno
financování pomocí dotace, poté financování projektu z vlastních zdrojů. Následně je uvedena
možnost financování stavební investice pomocí úvěru, a to úvěru pro města a obce ČR na podporu
podnikání a rozvoje technické infrastruktury a úvěru od Komerční banky. Porovnání jednotlivých
možností financování je více zaměřeno na první etapu investice - rekonstrukci kanalizace. Možností
financování jsou vyhodnoceny a je uvedeno doporučení. Jako jednoznačně nejlepší vychází
financování pomocí dotace na rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí od
Pardubického kraje.

Diplomantka vypracovala přehlednou práci, jejíž závěry mohou být použity v praxi. Práce je
zpracovaná s velkou erudicí a nadšením autorky. Práce splňuje zadání. Obsahuje 58 stran textu a 4
rozsáhlé přílohy. V textu jsou provedeny odkazy na použité publikační zdroje. Po jazykové stránce je
práce na velmi dobré úrovni.

Otázky oponenta:
1. Jaké výhody z hlediska financování vodovodů a kanalizací má sdružení obcí do

"dobrovolného svazku obcí"?
2. Které ministerstvo má na starosti roztříštěnou agendu vodovodů a kanalizací v České

republice?
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