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MS2014+ 

Modul CBA 
 

Ekonomika projektu 
     

  

https://mseu.mssf.cz 
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     PROGRAM 
 

 Rozpočet projektu 

 Finanční plán projektu 

 Modul CBA 

Základní nastavení a operace 

Finanční analýza projektu 

Ekonomická analýza projektu 

Vazba CBA na Žádost o dotaci 

 Projekty generující příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení EK  

 Jiné peněžní příjmy (JPP) 

 
ROZPOČET PROJEKTU 

 

Rozpočet realizace - způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu  

 

Tržní ceny - obvyklé ceny komodit, prací a služeb  

v čase zpracování rozpočtu a místě realizace projektu 

 

Kalkulace provozní výdajů a příjmů - východiskem  reálný stav současného 

provozu, specifikace vlivu projektu na provoz (zvýšení/snížení) 

 

Podložení vstupních dat - zdroj, podrobná kalkulace 

 

Druhové člení - v souladu se SP kap 10, 11 a CBA  
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FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU 

 

Cash flow - pouze reálné peněžní toky (příjmy a výdaje) 

 

Projekt - pouze ta část infrastruktury, na které je realizována investice 

 

Nulová varianta - scénář bez projektu  

Investiční varianta - scénář s projektem  

Rozdílová varianta - rozdíl hodnot mezi investiční a nulovou variantou 

 

Referenční období - časový rámec pro zpracování finančního plánu, definovaný 

sektorem 

 

Cenová úroveň - reálné ceny výchozího roku zpracování, tj. bez vlivu inflace 

Modul CBA  
 

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A OPERACE 
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Modul CBA  
 

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A OPERACE 
 

Modul CBA  
 

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A OPERACE 
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Modul CBA  
 

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ A OPERACE 
 

Finanční analýza projektu  
 

INVESTICE A ZDROJE 
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Finanční analýza projektu  
 

INVESTICE A ZDROJE 

Finanční analýza projektu  
 

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 
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Finanční analýza projektu  
 

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

Finanční analýza projektu  
 

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 
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Finanční analýza projektu  
 

PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

Finanční analýza projektu  
 

ZŮSTATKOVÁ HODNOTA 
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Finanční analýza projektu  
 

NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA 

Finanční analýza projektu  
 

NÁVRATNOST INVESTICE PRO FA 
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Finanční analýza projektu  
 

NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO FA 

Finanční analýza projektu  
 

UDRŽITELNOST PRO FA 
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Finanční analýza projektu  
 

CITLIVOST FINANČNÍ ANALÝZY 

Finanční analýza projektu  
 

CITLIVOST FINANČNÍ ANALÝZY 
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Ekonomická analýza projektu  
 

VÝBĚR SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

Ekonomická analýza projektu  
 

SOCIO-EKONOMICKÉ DOPADY 
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Ekonomická analýza projektu  
 

NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA 

Ekonomická analýza projektu  
 

NÁVRATNOST INVESTICE PRO EA 
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Ekonomická analýza projektu  
 

NÁVRATNOST KAPITÁLU PRO EA 

Ekonomická analýza projektu  
 

UDRŽITELNOST PRO EA 
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Ekonomická analýza projektu  
 

CITLIVOST EKONOMICKÉ ANALÝZY 

Ekonomická analýza projektu  
 

CITLIVOST EKONOMICKÉ ANALÝZY 
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Finanční a ekonomická analýza projektu  
 

VÝSLEDKY CBA 

Modul CBA 
 

VAZBA CBA NA ŽÁDOST O DOTACI 
 

     
Kontrola správnosti a kompletnosti výpočtů 

 

Návázní na existujcí žádost o dotaci (projekt) 

 

Finalizace CBA  

   

  doplnění Žádosti o dotaci v MS2014+ (finanční části) 

 

Další operace s CBA: 

 

Smazat 

Kopírovat 

Tisknout 

Sdílet 
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Modul CBA 
 

VAZBA CBA NA ŽÁDOST O DOTACI 
 

Žádost o dotaci 
 

VAZBA CBA NA ŽÁDOST O DOTACI 
 

  
Záložky vyplňované průběžně: 

  

 „Projekt“ 

  „Jiné peněžní příjmy (JPP)“ 

  „Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení“ 

  zakliknout checkbox „CBA“ 

 

Záložky vyplňované až po navázání na CBA: 

 

 „Rozpočet roční“ 

 „Přehled zdrojů financování“ 

 „Finanční plán“ 
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Žádost o dotaci 
 

VAZBA CBA NA ŽÁDOST O DOTACI 
 

  

„Rozpočet roční“ 

 

vyplňuje se rozpočet dle definované struktury shodně jako v modulu CBA 

až po zadání specifického cíle (SC), typu subjektu žadatele a typu režimu financování 

 

„Přehled zdrojů financování“ 

 

přesun maximální výše způsobilých výdajů/podpory z CBA probíhá automaticky 

provést „Rozpad financi“ a zkontrolovat, zda byly správně načteny hodnoty z CBA 

 

„Finanční plán“ 

 

vyplňuje se plán předkládání žádosti o platbu přes „Nový“ podle počtu etap 

zadává se požadovaná částka v poli „Vyúčtování“ rozdělená na investice/neinvestice
   

 

 
Projekty generující příjmy dle čl. 61  

Obecného nařízení EK 

  

Příjmy spadající do režimu „Příjmy dle čl. 61“: 

 

-  poplatky za používání infrastruktury 

-  prodej nebo pronájem pozemků či budov 

-  jiné poskytování služeb za úplatu 

 

Příjmy nespadající do režimu „Příjmy dle čl. 61“: 

 

-  transfery a dotace od státu, regionálních rozpočtů či  

   příspěvky z veřejného pojištění 

-  DPH a jiné nepřímé daně ukládané spotřebiteli 

-  smluvní pokuty vyplývající z porušení podmínek smlouvy mezi příjemcem  

   podpory a třetí stranou (dodavatelem) 
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Projekty generující příjmy dle čl. 61  

Obecného nařízení EK 

  

Článek 61 se nevztahuje zejména na tyto případy: 

  

-  projekty nevytvářející žádné příjmy, např. komunikace, veř. prostranství aj. 

 

-  projekty nesamofinancovatelné, jejichž příjmy nestačí k plnému pokrytí  

   nákladů  

   

-  projekty, jejichž čisté příjmy po odečtení výdajů se po realizaci projektu  

   nezvýší 

 

-  projekty podléhající pravidlům veřejné podpory, které mají již sníženou  

   dotaci 

 

-  projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřesahují 1 mil. EUR 
 

 

Finanční analýza projektu  
 

FINANČNÍ MEZERA / PŘÍJMY PROJEKTU 
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Jiné peněžní příjmy (JPP) 

 

  

Příjmy spadající do režimu „JPP“: 

  

jakékoliv jiné příjmy mimo Příjmy dle 61 Obecného nařízení EK  

vytvořené v období realizace projektu  

po odečtení výdajů související s jejich dosažením  

  

nesledují u projektů s celkovými způsobilými výdaji, které jsou rovny 

nebo nižší než 50 tis. EUR. 

  

Pokud projekt generuje jiné čisté peněžní příjmy (JPP) musí žadatel 

tyto příjmy odečíst od celkových způsobilých výdajů projektu 

v žádosti o dotaci. 
 

 

 
Metodika 

  

 Metodika zpracování Studie proveditelnosti  

OP Praha - pól růstu ČR 

        2015-10 

 

 Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy  

v programovém období 2014-2020 

        Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

        2014-10 
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  Děkuji za pozornost 

 

  Ing. Radek Eliáš  

radek.elias@profaktum.cz 
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