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Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 4 k Metodickému pokynu pro řízení 

výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 14 

Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, ve věci rozšíření výjimek 

z povinnosti zpracování CBA. 

 

Popis situace 

Verze 4 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 
2014 – 2020 (dále jen „MP ŘVHP“), který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů v programovém 
období 2014-2020, stanovuje případy, pro které není zpracování CBA (finanční a/nebo ekonomické 
analýzy) od stanovených limitů celkových způsobilých výdajů projektu povinné.  

V případě aplikace snížené míry spolufinancování pro určité programové úrovně, ve které jsou 
zohledněny veškeré čisté příjmy vytvořené během realizace projektu i po jeho dokončení, nebude 
nutné z důvodu snížení administrativní zátěže, aby bylo zpracování CBA (finanční a/nebo ekonomické 
analýzy) po žadateli vyžadováno. 

 

Metodické stanovisko 

V kapitole 6.2.3.6 Nástroj CBA se níže uvedený text upravuje následovně: 

Zpracování CBA (finanční a/nebo ekonomická analýza) od stanovených limitů celkových způsobilých 
výdajů projektu není povinné pro: 

- projekty, u kterých výše investičních výdajů nepřesahuje 50 % celkových způsobilých výdajů 
projektu, 

- projekty vytvářející příjmy dle čl. 61 obecného nařízení, u kterých je potenciální čistý příjem 
určen předem pomocí metody paušální sazby (tzv. flat rate)

1
, nebo u kterých je aplikována 

snížená míra spolufinancování dle čl. 61 odst. 5 obecného nařízení
2
, 

- plošná opatření, 

- projekty v rámci Operačního programu Technická pomoc
3
,  

- projekty, které mají obdržet podporu v rámci programové úrovně, pro kterou byla 
snížena maximální míra spolufinancování
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1 Metoda paušální sazby uvedena v čl. 61 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne  

17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
Paušální sazby dle sektorů uvedeny v příloze V Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne  
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1516 
ze dne 10. června 2015, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 stanoví paušální sazba 
pro operace financované z evropských strukturálních a investičních fondů v sektoru výzkumu, vývoje a inovací. 
2
 Toto snížení musí být přinejmenším rovnocenné částce, která vznikne vynásobením maximální míry spolufinancování ze 

strany Unie, jež vyplývá z pravidel týkajících se jednotlivých fondů, příslušnou paušální sazbou uvedenou v čl. 61 odst. 3 prvním 
pododstavci písm. a). 
Uplatněním snížené míry spolufinancování je již zohledněn veškerý čistý příjem vytvořený během realizace projektu i po jeho 
dokončení, a tudíž se tento čistý příjem následně neodečítá od způsobilých výdajů projektu. 
3
 Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc si zpracování CBA v MS2014+ dle limitů daných tímto MP vyžádá 

v případě významného investičního projektu, kterým je pořízení nové infastruktury. 
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Uplatněním snížené míry spolufinancování je již zohledněn veškerý čistý příjem vytvořený během realizace projektu i po jeho 
dokončení, a tudíž se tento čistý příjem následně neodečítá od způsobilých výdajů projektu. 
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Pro zjednodušené projekty a finanční nástroje závisí využití aplikace pro CBA na rozhodnutí řídicího 
orgánu programu. Velké projekty zpracovávají specifické CBA mimo tento nástroj CBA, tzn. formou 
přílohy.

5
 Doložení CBA formou přílohy bude ověřeno kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí. 

 

Další postup 

Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v Metodickém pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr 
projektů v programovém období 2014–2020, který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů  
v programovém období 2014-2020, promítnuty při nejbližší aktualizaci. 

Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-
projektu.  

 

Účinnost 

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní 

rozvoj s účinností od 1. 8. 2016. 

 

 

 

 

                                                

 
5
 Fázované projekty mohou přiložit CBA formou přílohy do MS2014+, tzn., nemusí provádět CBA přímo v samotném modulu. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-projektu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-projektu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-rizeni-vyzev,-hodnoceni-a-vyberu-projektu

