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PŘÍLOHA 6 
METODIKA PRO ZPRACOVÁNÍ  ZJEDNODUŠENÉ STUDIE  PROVEDITELNOSTI  

1. TYP DOKUMENTU  

U investičních sub-projektů předkládaných do „Programu“ je povinnou přílohou žádosti o podporu zjednodušená studie proveditelnosti.  

Tato studie kromě finančních a socioekonomických aspektů posuzuje návrh sub-projektu z dalších hledisek, významných pro realizaci sub-projektu. Jejím 
účelem je zhodnotit alespoň dvě varianty řešení realizace sub-projektu, a tím prokázat efektivnost a proveditelnost navrhovaného sub-projektu.  

2. ZJEDNODUŠENÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI  

Textová část zjednodušené studie proveditelnosti bude vypracována v rozsahu max. 20 stran v následující struktuře:  

Kapitola studie proveditelnosti Body v žádosti, přílohy Poznámka 

1. Úvodní informace  
Studie byla vypracována v období …… a je součástí žádosti o kofinacování programu …., 
jejím účelem je zhodnotit projekt a jeho přínosy . 
 

2. Přehled výsledků studie 
proveditelnosti 

 

 

Stručná rekapitulace jednotlivých kapitol studie 

3. Základní informace o žadateli 
 

1. Žadatel 
 

4. Výchozí stav a zdůvodnění 
realizace projektu  

 

2.2. Východiska a 
zdůvodnění  

 

5. Popis projektu a jeho aktivit 
 

2.3. Aktivity a harmonogram 
 

6. Analýza cílových skupin 
 

 
Kdo bude mít z realizace užitek, komu prospěje a jak se zlepší stávající stav 

7. Analýza nabídky a poptávky  
 

 
Nabídka - popsat, zda existuje v okolí podobné zařízení, které slouží ke stejnému 
účelu? Pokud ano, jakou výhodu bude mít to, které bude s pomocí finanční 
podpory opraveno. 
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Poptávka – jaký je cca počet návštěvníků, kteří objekt navštěvují nyní a jaký je 
předpoklad, že se opravou jejich počet zvýší? 

8. Harmonogram realizace projektu  
 

2.3. Aktivity a harmonogram 
 

9. Analýza přínosů projektu  
 

PŘÍLOHA  9-P4 
 

Kolonka - Výsledky (výstupy) 

10. Management projektu 
 

2.5.2. Řídící struktura ….. 
 

11. Technické a technologické řešení 
projektu 

 

2.6. Technologické aspekty 

 

12. 12.   Provozní řešení projektu 
 

 
Kdo bude zabezpečovat provoz investice a z jakých zdrojů budou kryty provozní 
náklady po ukončení realizace sub-projektu.  
 

 

13. 13.    Finanční analýza v podobě 
peněžních toků (finanční cash 
flow) 

 

 

Finanční analýza zahrnuje především finanční plán, vycházející z charakteristik projektu. 
Ten zahrnuje především plán průběhu nákladů a výnosů a plán průběhu cash flow (příjmů 
a výdajů).  
 
Realizací projektu nedochází ke generování peněžních toků v čase, jediný hotovostní tok 
při realizaci projektu představuje daná investice. 
Zpracovávat finanční analýzu proto nemá význam, neboť jediným jejím výsledkem by byl 
výdajový peněžní tok v objemu investovaných prostředků. 
 

14.    Ekonomická analýza v podobě 
hotovostních toků (ekonomické 
cash flow) 

 

 

Ekonomická analýza by měla odpovědět na otázku, co komu realizace projektu přináší a co 
komu bere. 
Tyto dopady lze kvantifikovat finančně, popřípadě slovním popisem. 
 
Projekt nedefinuje sociálně-ekonomické veličiny, které by se daly odpovídajícím 
způsobem zhmotnit do podoby ekonomických hotovostních toků. Bylo by tedy nesmyslné 
zpracovávat ekonomickou analýzu v podobě hotovostních toků. 
+ případné socioekonomické efekty bez přesného ocenění hotovostními toky 
např:.  
- zvýšení estetičnosti obce opravou fasády a střechy kostela doprovázené vyšším zájmem 
turistů o obec i lepším estetickým vjemem místních občanů 
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(lidé raději koukají na opravenou památku než na zříceninu) 
-  vyšší návštěvnost opravené památky povede druhotně k vyšším tržbám podnikatelů 
v okolí (především restaurace, ubytování, doplňkové turistické služby apod.) 
- smysluplné využití volného času pro věřící, zvýšení životní spokojenosti (kostel) 
- zvýšení zaměstnanosti spojené s rekonstrukcí 
apod. 

15. Výpočet ukazatelů finanční a 
ekonomické analýzy IRR a NPV 

 

 

NPV je součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a 
hotovostního toku v nultém období (investičních výdajů). 
 
Jelikož jediný finanční tok projektu představuje daná investice, čistý současná hodnota je 
rovna těmto nákladům projektu, tj.(částka). 
 
IRR je taková výše diskontní sazby, při níž bude čistá současná hodnota rovna nule. 
 
Jelikož v rámci projektu nevznikají kladné hotovostní toky, nelze vnitřní výnosové 
procento definovat. 
 

16. Citlivostní analýza 
 

 

Citlivostní analýza zkoumá vliv na kriteriální (rozhodující) ukazatele NPV. 
V projektu NPV není definována, tudíž ani její ukazatele, nelze proto citlivostní analýzu 
provést. 
(lze do této kapitoly uvést, že realizaci projektu mohou ovlivnit (at již kladně či záporně) 
tyto skutečnosti: 
např. získání peněz z nějakého zdroje, podpora místních spolků, občanů, negativní postoj 
veřejnosti, apod.) 
 

17. Analýza rizik  
 

PŘÍLOHA  9-P3C 

 

 

18. Vyhodnocení projektu na základě 
výsledků studie 

 

 

Stručně shrňte výsledky celé studie proveditelnosti, definujete závěr. 
Příklady definic: 
PROJEKT JE UDRŽITELNÝ, MÁ VÝZNAMNÝ SOCIOEKONOMICKÝ EFEKT,  
PROTO JE VHODNÉ REALIZACI PROJEKTU FINANČNĚ PODPOŘIT. 
 
PROJEKT JE PŘIJATELNÝ Z TECHNICKÉHO, PROVOZNÍHO  I EKONOMICKÉHO  
POHLEDU, JE UDRŽITELNÝ A VHODNÝ K PODPOŘE  Z PROGRAMU. 
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Při zpracování jednotlivých kapitol zjednodušené studie proveditelnosti je možno použít jako vodítko metodické příručky pro zpracování Studie 
proveditelnosti pro projekty Společného regionálního operačního programu, které byly vydané ŘO SROP a jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz. 

U sub-projektů, které negenerují příjmy a nelze u nich vypočítat ukazatele finanční analýzy, musí být podrobně zdůvodněno, kdo bude zabezpečovat provoz 
investice a z jakých zdrojů budou kryty provozní náklady po ukončení realizace sub-projektu.  


