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Povinnost zpracovávat CBA 

Pro jaké žádosti? 

• všechny žádosti s CZV nad 5,0 mil. Kč musí zpracovat finanční analýzu (návratnost

investice pro FA, návratnost kapitálu pro FA, udržitelnost pro FA);

• žádosti s CZV do 5,0 mil. Kč zpracují finanční plán a ověření finanční udržitelnosti (viz SP,

kap. 8.1 a 8.3), případně individuální ověření potřeb financování (žádosti zakládající

veřejnou podporu);

• projekty zakládající veřejnou podporu zpracovávají dvě CBA (veřejná podpora = „ano“, tj. 

běžné CBA + veřejná podpora = „ne“, tj. individuální ověření potřeb financování);

• projekty generující příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení navíc „výpočet mezery ve 

financování“; 

• projekty nad 100,0 mil. CZV navíc analýza citlivosti pro  FA a ekonomická analýza (EA) v 

plném rozsahu, tyto projekty nejsou v 35. výzvě předpokládány; 

• řiďte se pokyny ve výzvě a jejích přílohách. 



Založení CBA I 



Založení CBA II 

Klíčové podmínky:

veřejná podpora = „ano“, nutnost zpracovat 2 samostatné

CBA (běžné CBA + individuální ověření potřeb financování)

CZV < 100,0 mil. Kč => EA = „ne“.

Provozovatel a žadatel jsou dva různé subjekty =>

konsolidace = „ano“.

CZV > 1,0 mil. EUR => nutno ověřit, zda se nejedná o

projekt generující příjmy dle čl. 61.



Základní východiska 

• název CBA uvádějte v souladu s žádostí;

• navazujte CBA k žádosti až na závěr zpracování;

• začátek referenčního období = termín zahájení
fyzické realizace;

• doba hodnocení 10 až 15 let (ostatní sektory), pro
infrastrukturu v sociální oblasti obvykle 15 let;

• pozor na JPP a příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení;

• všechny předpoklady, kalkulace nebo zdůvodnění
uvádějte v komentářích a ve studii proveditelnosti.



Rozpočet projektu (=rozdílová varianta investičních nákladů) 



Financování projektu v realizační fázi (= rozdílová varianta 
zdrojů financování)  



Rozdílová varianta provozních nákladů 

Zahájení provozu září 2018, 4 sociální byty (4 x 50 m2, pouze

úprava stávajícího bytového fondu), provozní náklady:

energie – 4 x 3.000,-/měsíc

údržba – rok 5 až 9 => 100.000,- / rok, rok 10-15= 200.000,- / rok

osobní výdaje (správa, apod.) => 20.000,- / rok

Všechny výdaje jsou definovány jako „přírůstek“, tj. rozdíl mezi

nulovou variantou a variantou s projektem.



Rozdílová varianta provozních výnosů  

Nutno rozlišovat příjmy z provozu (= tržby, hospodářská činnost, poplatky

hrazené uživateli, apod.) a financování provozní ztráty (příspěvek na

provoz, provozní dotace, sponzorské dary, apod.).

Tržby z provozu – výběr plateb od klientů (zde ve výši nákladů na energie).

Financování provozní ztráty – dotace, příspěvky, použití vlastních zdrojů

apod.



Zůstatková hodnota 

Kalkulace s použitím metody odhadu provozního cash-flow po ukončení doby

hodnocení => nutno uvést předpokládané úspory do ukončení doby životnosti

(obvykle 15-20 let). V oblasti sociální infrastruktury je ZH obvykle nulová.



Návratnost investic pro FA 

U projektů financovaných z EU lze předpokládat záporné výsledky. V případě

kladných výsledků lze předpokládat, že záměr nevyžaduje příspěvek z

prostředků EU.



Návratnost kapitálu pro FA 

U projektů financovaných z EU lze předpokládat záporné výsledky. Kladné

výsledky indikují vysokou míru podpory z prostředků EU.



Udržitelnost pro FA 

Udržitelnost musí být ověřena u všech projektů (udržitelnost pro

FA = ano), lze doporučit rezervu min. 5 %.



Citlivost finanční analýzy

Citlivost FA (nebo EA) je nutno zpracovat

pouze u projektů nad 100 mil. Kč CZV.



Výběr specifických cílů (CZV > 100,0 mil. Kč) 

Záložka slouží k nastavení číselníku dopadů,

pouze pro projekty s CZV nad 100,0 mil. Kč.



Specifikace socio-ekonomických dopadů (CZV > 100,0 mil. Kč) 

Dopady projektu na základě přírůstkové metody (přínos pro

cílové skupiny nad rámec jejich plateb). Nastavení dopadů v

modulu CBA klade velký důraz na účelnost záměrů. Pozor na

duplicity.



Návratnost investic pro EA (CZV > 100,0 mil. Kč) 

Ověření socio-ekonomického přínosu projektu,

ENPV > nula.



Komentáře 

Uveďte stručné komentáře přímo do CBA,

detaily uveďte ve studii proveditelnosti…



Závěrem

•kontrola dat a navázání na žádost;

•uvádějte reálná data;

•vše řádně zdůvodňujte, uvádějte
průběžné kalkulace a mezivýpočty;

•nenechávejte zpracování CBA na
poslední chvíli;

•nebojte se CBA, je to jednoduché!


