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PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK 

ANALÝZA RIZIK 
Rizika jsou faktorem, který se může při realizaci  SCLLD a samotných projektových záměrů objevit. S tímto faktorem 

je nutno od začátku realizace strategie až po ukončení realizace projektů počítat. Z tohoto důvodu je v rámci 

strategie vypracována analýza rizik, s jejíž pomocí jsou významná rizika, která by se mohla vyskytnout, 

identifikována a popsána.  

Jednotlivá rizika jsou rozdělena do následujících kategorií: finanční, právní, organizační a věcná. 

Ke každému riziku je přidělena významnost rizika (V) a pravděpodobnost výskytu rizika (P). Významné riziko je to, 

které v případě svého naplnění významně ohrozí přípravu strategie či realizaci samotných projektů. Je určena škála 

1 – 5, kdy stupeň 5 značí nevýznamnější riziko. Pravděpodobnost rizika pak udává pravděpodobnost naplnění 

tohoto rizika. Pravděpodobnost je opět měřena na škále 1 – 5, kde stupeň 5 představuje nejvyšší pravděpodobnost 

výskytu rizika. Součinem významnosti a pravděpodobnosti rizika je výsledný dopad rizika (VD).  

Výsledná hodnota výsledného dopadu se pohybuje na škále 1 – 25, jejíž hodnoty jsou definovány následovně: 

• 1 – 4 riziko přijatelné, 

• 5 – 15 riziko podmínečně přijatelné, 

• 16 – 25 riziko nepřijatelné.  

U všech identifikovaných rizik jsou na základě jejich výsledného dopadu a tím jejich přijatelnosti určena opatření, 

která mají napomáhat k eliminaci jejich výskytu či snížení jejich míry. Důraz je pak kladen na rizika, která mají 

hodnotu výsledného dopadu vyšší a představují tak vyšší hrozbu.  

 

Riziko Popis rizika V P VD Opatření Nositelé 
rizika 

Finanční       
Nedostatek 
peněžních 
prostředků na 
spolufinancování 
ze strany nositelů 
 
 

Uvedené riziko spočívá v nesprávném 
odhadu finančních prostředků na jeden 
projekt a tím nedostatečné zajištění 
finančními prostředky na 
spolufinancování projektu ze strany 
jeho nositelů. Ze strany nositelů může 
dojít k zadlužení z důvodu potřeby tyto 
projekty ufinancovat.   

4 2 8 

Uvedené riziko přestavuje významnou 
hrozbu, neboť by mohlo dojít 
k nemožnosti financování projektů a tím 
jejich realizaci. Tomu lze předejít předem 
vyhotovenou analýzou finančních potřeb 
každého projektového záměru a analýzou 
finanční situace každého z nositelů 
projektu.     

Realizátor 
projektového 
záměru 

Zpožděné 
proplácení 
finančních 
prostředků ze 
strany 
poskytovatelů 
dotací 
 

Riziko spočívá v opožděném proplácení 
finančních prostředků realizovaných 
projektů ze strany poskytovatelů 
dotací. V případě opožděných termínů 
plateb, vzniká riziko, kdy bude subjekt 
disponovat nedostatečným množstvím 
peněžních prostředků potřebných 
k financování jeho dalších aktivit.  

4 3 12 

Zpožděné platby ze stran poskytovatelů 
dotací ovlivnit nelze, je však možné 
s těmito situacemi dopředu počítat a 
připravit se na ně tím, že budou nositelé 
projektů dodržovat principy zdravého 
financování, budou mít rezervní finanční 
prostředky a budou eliminovat případné 
zadlužení.   

Realizátor 
projektového 
záměru 

Právní       
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Změna legislativy 
dopadající na 
SCLLD 
 

Jakákoli změna legislativy, která se by se 
přímo či nepřímo dotýkala samotné 
SCLLD je rizikem, neboť z těchto důvodů 
by muselo dojít k jejímu přepracování a 
to ať již části nebo celé strategie a 
jejímu přizpůsobení legislativním 
změnám.  

3 2 6 

Legislativní změny jsou záležitostí 
Parlamentu ČR, tudíž je na úrovni obcí 
neovlivnitelná. Riziko těchto změn tedy 
nelze nikterak eliminovat a v případě, kdy 
k nim dojde, se musí strategie těmto 
změnám přizpůsobit.  

Zpracovatelský 
tým SCLLD 

Změna zákona o 
rozpočtovém 
určení daní 

Změna zákona o rozpočtovém určení 
daní představuje pro obce riziko v tom 
smyslu, že v rámci úpravy zákona může 
dojít ke snížení výše finančních 
prostředků, které obce z takto 
přerozdělených daňových výnosů od 
státu čerpají. Tím se snižuje celkový 
rozpočet možnost a spolu s ním se 
snižuje možnost obcí na 
spolufinancování projektů.  

2 3 6 

Změna samotného zákona nemůže být 
opět nikterak ovlivněna. Dostatečný zdroj 
příjmů v rozpočtech obcí je nutno zajistit 
správným finančním řízením a eliminací 
dluhů.  

Členské obce 
MAS Bobrava 

Organizační       
Změna členů 
MAS Bobrava a 
změna 
politického 
vedení obcí 
zapojených do 
MAS 
 

Změna členů samotné MAS Bobrava či 
politického vedení obcí, které jsou do 
aktivit MAS zapojeny a jsou jejími členy, 
představuje riziko ve změně preferencí 
a cílů, které mají být v rámci strategie 
naplněny a projektů, které k naplnění 
těchto cílů mají být realizovány.  

3 2 6 

Riziko změn preferencí by mělo být 
eliminováno závazným stanovením 
konkrétních cílů a opatření, které by 
nebylo jednoduché s příchodem 
potenciálních nových členů změnit.  

Členové MAS 
Bobrava 

Nesplnění či 
nesprávné 
vymezení 
cílových hodnot 
indikátorů 
 

Může dojít k nesprávnému stanovení 
cílových indikátorů v rámci Strategie a 
samotných projektů. Pokud se tyto 
indikátory nebudou shodovat s cílovými 
indikátory samotných OP, nemusí 
v rámci jednotlivých realizovaných 
projektů dojít k poskytnutí dotace.  

4 2 8 

Uvedenému riziku není jednoduché 
předejít, neboť konkrétní indikátory 
mnohých OP doposud nejsou schváleny. 
Pokud úplné údaje o Operačních 
programech nebudou do data odevzdání 
strategie zveřejněny, nebude možné 
strategii odevzdat. 

Zpracovatelský 
tým SCLLD 

Nedostatečná 
připravenost 
projektových 
záměrů 
 
 

Velká část projektových záměrů je 
navržena a vypracovávána na základě 
aktuálních potřeb. Potřeby jsou přesně 
identifikovány, ale v některých 
případech nemusí být projekt 
dostatečně připraven k samotné 
realizaci. Pokud nebude projekt 
připraven ve finální verzi, může dojít 
k odložení jeho realizace a tím ke 
zpožděnému či omezenému čerpání 
finančních prostředků na tento projekt 
určených.  

3 3 12 

Riziko nedostatečné připravenosti 
projektových záměrů opět představuje 
významnou hrozbu. Eliminovat jej lze 
pečlivou prací na projektových záměrech 
a kontrolou všech podkladů a dokumentů, 
které k nim patří. Dále dostatečnou 
spoluprací mezi partnery, kteří se do 
projektu zapojují.  

Členové MAS 
Bobrava 

Nesoulad 
v určení potřeb a 
cílů a tím 
projektových 
záměrů, které by 
měly být v rámci 
strategie 
realizovány 

Mezi členy MAS Bobrava patří obce, 
podnikatelské subjekty, neziskové 
organizace a další. Právě z důvodu 
zastoupení různých heterogenních 
skupin s odlišnými prioritami může dojít 
k nesouladu v dohodě a určení priorit, 
které by měly být v rámci strategie 
podpořeny.  

4 1 4 

Předejít neshodě členů MAS na 
konkrétních cílech a opatřeních, které 
budou v rámci strategie realizovány, je 
pro vytvoření strategie velmi důležité. 
Tyto neshody lze eliminovat správně 
nastaveným komunikačním kanálem mezi 
členy MAS a setkáními, kde budou tyto 
cíle a opatření projednávány.  

Členové MAS 
Bobrava, 
Zpracovatelský 
tým SCLLD 

Věcné       
Nedodržení 
časového 
harmonogramu 

V rámci nedodržení časového 
harmonogramu určeného na realizaci 
projektů může dojít k situaci, kdy 

4 3 12 
Eliminovat riziko zpoždění realizace 
projektových záměrů lze pečlivou 
připraveností těchto záměrů a následným 

Realizátor 
projektového 
záměru  
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 z důvodu zpoždění projektu nebude 
část či celá výše finanční podpory na 
projekt poskytnuta. Dále může dojít 
k alokaci těchto finančních prostředků 
na jiné projekty. Tímto může být 
ohrožena i celá strategie.  

dodržením harmonogramu aktuálních 
výzev, které se k těmto projektům váží.  

Neschválení 
samotné SCLLD 
MAS Bobrava 
 

Tohle riziko spočívá v neschválení 
samotné Strategie, která je pro MAS 
Bobrava vypracovávána. Neschválení 
by přineslo nutnost přepracování 
samotné strategie, což znamená další 
personální zapojení. Dále by mohlo 
dojít k posunutí celého harmonogramu 
zamýšlených projektových záměrů, a 
tím i k opožděnému čerpání finanční 
podpory.  

5 2 10 

Riziku neschválení samotné SCLLD lze 
předejít pečlivým nastudováním všech 
metodických podkladů a pečlivým 
vypracováním strategie. Následovat by 
měla kontrola, která zajistí, že strategie 
bude v souladu se všemi předpisy, které ji 
upravují.  

Zpracovatelský 
tým SCLLD 

Nedostatečná 
podpora a 
spolupráce 
veřejnosti při  
tvorbě SCLLD 
 

V rámci samotné tvorby SCLLD jsou 
svolávána veřejná zasedání, kdy dochází 
k zapojení široké veřejnosti, které může 
vznést připomínky a náměty. Pokud se 
však veřejnost do projednávání 
nezapojí, může dojít k nesprávnému 
vymezení cílů, které budou v rámci 
strategie řešeny a tím k nesprávné 
alokaci finančních prostředků v rámci 
jednotlivých projektů.  

4 2 8 

Zapojení veřejnosti při tvorbě SCLLD a její 
aktivní účast na veřejných projednáváních 
lze dosáhnout dostatečnou propagací 
MAS Bobrava. Občané by měly být o 
konání těchto setkáních informováni 
dostatečně dopředu (prostřednictvím 
obecního rozhlasu, letáků,…) a měly by jím 
být o samotné MAS a její činnosti 
poskytnuty dostatečné informace. 

MAS Bobrava, 
Zpracovatelský 
tým SCLLD 

Nedostatečná 
spolupráce mezi 
členy MAS 
Bobrava 
 

Riziko nedostatečné komunikace a 
spolupráce mezi členy v rámci samotné 
MAS může vést k nesouladu nad 
stanovením potřebných opatření a cílů, 
které mají být v rámci strategie 
naplňovány. Dále k nedostatečné 
podpoře jednotlivých projektových 
záměrů a jejich samotné připravenosti 
k realizaci.  

4 1 4 

Riziko nedostatečné spolupráce mezi 
členy samotné MAS lze eliminovat 
nastavením vhodných komunikačních 
kanálů, mezi které mohou patřit 
pravidelná setkání či pravidelné podávání 
informací od Řídícího výboru a vedoucího 
zaměstnance co se v MAS právě děje. 

Členové MAS 
Bobrava 

 


