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1. Formální členění studie proveditelnosti
Příkladem formálního členění komplexní studie proveditelnosti1 může být níže uvedená osnova a
stručný popis obsahu jednotlivých kapitol studie proveditelnosti, který byl převzat z metodické příručky
MMR. U záměrů kde první aktivitou je studie proveditelnosti, je nezbytné její kvalitní zpracování dle
požadovaného formátu. Projekt by nebyl přijat k financování z fondů.
Titulní stránka
1. Obsah
2. Úvodní informace
3. Stručné vyhodnocení projektu
4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
6. Management projektu a řízení lidských zdrojů
7. Technické a technologické řešení projektu
8. Dopad projektu na životní prostředí
9. Zajištění investičního majetku
10. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
11. Finanční plán a analýza projektu
12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
14. Harmonogram projektu
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu
+ Přílohy

1
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2. Obsah jednotlivých části SP
V následujících odstavcích je podrobněji specifikován obsah jednotlivých bodů osnovy:
Titulní stránka – mělo by na ní být uvedeno, že se jedná o studii proveditelnosti a jaký projekt
popisuje. Je vhodné na ní uvádět počet stran textu a počet příloh (resp. jejich stran). Tyto
základní údaje mohou být doplněny o stručnou identifikaci zpracovatele (resp. kontaktní
osoby).
1) Obsah – obsahuje zejména informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, na které stránce je
lze nalézt.
2) Úvodní informace - na prostoru zhruba jedné stránky by měly být uvedeny údaje: účel, pro
který je Feasibility Study zpracována a k jakému datu, identifikační údaje o zadavateli,
zpracovateli studie a příslušných kontaktních osobách.
3) Stručné vyhodnocení projektu – na tomto místě by měly být v rozsahu 1-2 stran popsány
zásadní závěry, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti. V tabulce jsou uvedeny
ukazatele a jejich hodnoty spočtené z výsledných hotovostních toků resp. nákladů a výnosů
obsažených ve finálním finančním plánu, jakož i výsledky citlivostní analýzy. Ve stručné a
shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivitu projektu, jeho realizovatelnost
z hlediska všech prvků Feasibility Study a výsledky analýzy rizik.
4) Stručný popis podstaty projektu a jeho etap – obsahuje komplexní popis hlavních
charakteristik projektu a jeho etap. Jsou zde zodpovězeny základní otázky, jaký je název, smysl
a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou díky projektu poskytovány a jaký
problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je
kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace, jakými etapami projekt prochází a čím
jsou specifické, jak je řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní významná
specifika projektu.
5) Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix – zahrnuje popis
všech marketingových aspektů projektu. Jsou zde řešeny všechny odhady a doporučení
týkající se potřeb finálních uživatelů, konkurenceschopnosti výstupů produktu, jak v případě
veřejných tak i privátních projektů a to ve struktuře, která vychází z výzkumné a analytické
části (i) a přechází v části, které obsahují řešení daných problémů (ii, iii), ty jsou členěny dle
rovin na strategické (ii) a takticko-operativní (iii).
i) Analýza trhu a odhad poptávky
ii) Marketingová strategie
iii) Marketingový mix
6) Management projektu a řízení lidských zdrojů – obsahem je plán a uspořádání problémů
souvisejících s otázkou samotného managementu projektu. Pod tímto pojmem si lze
představit veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních
jednotek a veškerých lidských zdrojů.
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7) Technické a technologické řešení projektu – shrnuje veškeré podstatné technické a
technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry
jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická
rizika, potřebné energetické a materiálové toky, údaje o životnostech jednotlivých zařízení,
potřebné údržbě a nákladnosti oprav, změny v provozní náročnosti vlivem opotřebení apod.
8) Dopad projektu na životní prostředí – popis veškerých kladných i negativních vlivů, které
plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách.
9) Zajištění dlouhodobého majetku – vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše
investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení,
amortizační schéma apod.
10) Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek) – vymezení struktury a velikosti oběžného
majetku, jaké druhy materiálu, nedokončené výroby, výrobků a zboží bude nutné skladovat a
v jakých objemech, vzniklé pohledávky resp. krátkodobé závazky, náročnost projektu na držbu
hotovostních prostředků a jejich řízení.
11) Finanční plán a analýza projektu – komplexní finanční zohlednění předchozích bodů v
následující struktuře:
a) Základní kalkulace a analýza bodu zvratu
i) Kalkulace
ii) Analýza bodu zvratu
b) Finanční plán
i) Plán průběhu nákladů a výnosů
ii) Plánované stavy majetku a zdrojů krytí
iii) Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)
12) Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu – vyhodnocení projektu pomocí kriteriálních
ukazatelů kalkulovaných z finančních toků (resp. nákladů, výnosů) jako např. NPV, IRR, doba
návratnosti, index rentability a finanční analýza projektu.
13) Řízení rizik (citlivostní analýza) – vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich
pravděpodobností a event. opatření na jejich snížení, výsledky citlivostní analýzy.
14) Harmonogram projektu - časový plán jednotlivých činností a fází projektu, který by měl být
zpracován do podoby harmonogramu. Mělo by z něj být patrné, kde jednotlivé činnosti
začínají a kdy končí (pokud končí), které činnosti na které navazují a jaké se vzájemně
překrývají.
15) Podrobné závěrečné hodnocení projektu - komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje
výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a
finanční rentabilitě projektu.
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