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 Nejčastější chyby

 Dotazy

Obsah semináře



 Pokud má projekt hodnotu celkových způsobilých výdajů (CZV)
5 mil. Kč a vyšší a zároveň investiční výdaje tvoří více než 50% 
CZV, platí povinnost zpracování finanční analýzy v modulu CBA. 

 Pokud má projekt hodnotu CZV 100 mil. Kč a vyšší a zároveň 
investiční výdaje tvoří více než 50% CZV platí povinnost 
zpracování finanční a zároveň ekonomické analýzy v modulu 
CBA. 

 Pokud investiční výdaje projektu nepřesahují 50% CZV (bez 
ohledu na velikost projektu) neplatí povinnost zpracovat CBA. 

Povinnost zpracovávat CBA



Přihlášení uživatele do modulu
1. část













Základní informace
2. část



 Nejdůležitější záložka

 Nastavení všech parametrů CBA

 Veřejná podpora vždy křížek

 Referenční období = realizace + provoz až do ukončení projektu

 Sektor pro RO se volí dle povahy projektu, v případě více 
možností se volí sektor, ve kterém je realizován větší podíl 
nákladů

 V OP PIK dle charakteru volte následující sektory pro RO: 
Podnikatelská infrastruktura, Výzkum a inovace, Energie

Základní informace
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 Veřejná podpora vždy křížek

 Referenční období a jeho sektor (počet sloupečků)

 Ekonomická analýza (CZV>100.000.000 CZK)

 Rozdílová x Investiční varianta

 Příjmy dle čl. 61 křížek

 Konsolidace

 Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty (doporučujeme křížek)

 Navázání projektu vždy až nakonec

 Neklikat na data z projektu

Základní informace



Investice, zdroje a provoz investice
3. část



 Celkové investiční výdaje

• Způsobilé i nezpůsobilé

• DPH ani odpisy se do CBA nevyplňují

• DPH se vyplňuje pouze je-li žadatel neplátcem nebo pořizuje DM 
od neplátce (Je způsobilým výdajem)

 Položky jako energetický posudek, lze zahrnout do investičních 
nákladů jako součást ceny dlouhodobého majetku

 Hodnoty se vyplňují v celých Kč

 Použití pouze řádků Soukromé zdroje a příspěvek unie

 Je důležité aby již v 1.roce byla vyplněna alespoň část 
investičních nákladů a zdrojů

 Investiční náklady a zdroje se musí celkově i v jednotlivých letech 
rovnat

 Vyplněné údaje musí odpovídat rozpočtu

Investice a zdroje





 Položky nákladové úroky a ostatní finanční náklady vyplnit do 
řádku „nákladové úroky“ a „ostatní finanční náklady“ – Pozor 
Změna!

 Pro rentabilitu projektu je důležité aby celkové provozní výnosy 
převyšovaly celkové provozní náklady a investiční výdaje

 U některých programů lze vyplnit úsporu nákladů jako provozní 
výnos na základě energetického posudku

 Řádek financování provozní ztráty se nevyplňuje

Provozní náklady





 Pokud jsou mzdy způsobilým výdajem, celá výše mzdy se vyplní 
do provozních nákladů, dotace na mzdy se pak zachytí jako 
součást příspěvku unie na záložce zdroje financování a 
proporcionálně dojde k ponížení soukromých zdrojů aby byla 
zachována rovnost investičních nákladů a zdrojů v jednotlivých 
letech i celkově – Pozor změna! (původně dotace na mzdy jako 
součást provozních výnosů)

 Celkové mzdy se vyplní do provozních nákladů do položky mzdy

 Dotace na mzdy se vyplní do položky příspěvek unie a dojde k 
proporcionálnímu ponížení soukromých zdrojů

 Př. Na následujícím slidu, mzdy 1 milion Kč ročně a dotace 50%

Vyplnění mezd jako způsobilých výdajů



Vyplnění mezd jako způsobilých výdajů



Porovnání



Zůstatková hodnota
4. část



Zůstatková hodnota

 Nejedná se o účetní zůstatkovou hodnotu

 V CBA je brána jako provozní výnos po konci RO

 Slouží výhradně pro prodloužení referenčního období, proto tuto položku 
vyplňujte pouze za předpokladu plného využití RO!

 Do zůstatkové hodnoty se vyplňuje provozní zisk (provozní výnosy –
provozní náklady) po skončení referenčního období za předpokladu jeho 
plného využití.

 Pokud je na konci investičního projektu uvažován jeho prodej, tento prodej 
se zachytí do provozních výnosů, případně do zůstatkové hodnoty (Prodej 
po konci RO).

 Prodejní cena lze mj. stanovit na základě odpisů

 Do zůstatkové hodnoty se nevyplňují odpisy ani účetní zůstatková 
hodnota



Např.: Plánujeme investici na 20 let. Vybraný sektor pro RO s max. délkou 15let.
Vyplníme 15let provozních výnosů a nákladů na záložce provozní výnosy a náklady.
Zbylých 5 let vyplníme do zůstatkové hodnoty, vyplníme čistý provozní zisk
(provozní výnosy – provozní náklady)

Zůstatková hodnota, kdy použít

Celková doba: 20 let

Provozní V a N: 15let Zůstatková hodnota: 5let



Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty X



Vlastní výpočet zůstatkové hodnoty ✓



Návratnost pro FA
5. část



 Výsledky investice bez uvažovaní dotace

 Pokud projekt není rentabilní bez dotace, není tato skutečnost 
brána nijak negativně při výsledném hodnocení projektů

 Naopak příliš vysoká rentabilita projektu i bez dotace, se může 
projevit negativně při jeho hodnocení

Návratnost investice pro FA





 Výsledky investice s uvažováním dotace

 Pokud projekt není dostatečně rentabilní s dotací, může se tato 
skutečnost negativně projevit při výsledném hodnocení projektu

Návratnost kapitálu pro FA





 Pokud vám vychází nestandartní výsledky hodnot kriteriálních 
ukazatelů, je možnou příčinou nekonvenční finanční tok

 Pokud vychází IRR a DN nulové, je to pravděpodobně způsobené 
tím, že v 1. roce případně dalších letech, jsou všechny hodnoty 
nulové

 Vždy by mělo platit pokud IRR > 4 pak NPV > 0 a naopak.

Nestandartní výsledky ukazatelů



 Udržitelnost nevstupuje do hodnocení CBA a není pro účely OP 
PIK využívána. Proto není třeba se touto záložkou zabývat.

 Citlivostní analýza je dobrovolným nástrojem, který slouží 
žadateli, pro modelaci různých scénářů, např.: zvýšení 
provozních nákladů o 10% v případě pesimistické varianty atd.

Udržitelnost a citlivostní analýza



Socio-ekonomická analýza
6. část



 Povinnost při CZV > 100.000.000 CZK

 Na záložce základní informace ✓ Ekonomická analýza

Socio-ekonomická analýza











Databáze socio-ekonomických dopadů











 Udržitelnost nevstupuje do hodnocení CBA a není pro účely OP 
PIK využívána. Proto není třeba se touto záložkou zabývat.

 Citlivostní analýza je dobrovolným nástrojem, který slouží 
žadateli, pro modelaci různých scénářů, např.: zvýšení 
provozních nákladů o 10% v případě pesimistické varianty atd.

Udržitelnost a citlivostní analýza



Výsledky CBA
7. část





 Shrnuje všechny výsledky, jak FA tak EA

 Tato záložka se zobrazuje pouze pokud je zpracovávána 
ekonomická analýza

 Při hodnocení má EA přednost před FA, pokud je EA vyžadována

Výsledky CBA



 Fajfka u veřejné podpory (záložka základní informace)

 Vyplňování odpisů do CBA

 Špatně vyplněná zůstatková hodnota

 Místo nákladových úroků vyplněna celá splátka úvěru

 Provozní výnosy a náklady ve stejné výši = nerentabilní projekt

 1. rok nulové všechny položky

 Chybně rozepsané investice a zdroje

 Nesoulad s rozpočtem projektu

 Vyplněno jinak než v jednotkách Kč

Nejčastější chyby v CBA



Zelená linka: +420 800 800 777
mail: programy@agentura-api.org

Prostor pro Vaše dotazy



Děkujeme za pozornost


