
Příklad použití investiční + nulové varianty vs. použití rozdílové 

varianty 
K úspěšnému vyplnění provozní oblasti v CBA je potřeba uvědomit si, proč projekt realizujeme. Co 
nám přinese? Přínos projektu se potom projevuje v provozní oblasti CBA. 

1) První možností je využití investiční a nulové varianty. Zde můžeme vyčíslit v investiční 

variantě, jak bude provoz vypadat s realizací projektu, na který žádáme dotaci. To můžeme 

udělat za celý podnik, část podniku, případně i jen za konkrétní projekt (např. stroj). V nulové 

variantě potom vyplňujeme, jak bude provoz (za podnik, část podniku, projekt) vypadat bez 

jeho realizace. Investiční minus nulová varianta je potom varianta rozdílová, ve které nám 

vždy vyjde přínos za samotný projekt. 

2) Pokud jsme si vědomi, co konkrétně projekt přináší, je jednodušší v CBA zaškrtnout na 

záložce základní informace „rozdílová varianta“ zelenou fajfku a v provozní oblasti se bude 

vyplňovat pouze za konkrétní projekt, co přináší (jaké  provozní náklady a výnosy). Vzhledem 

k tomu, že jsou si žadatelé většinou vědomi toho, co projekt přinese, doporučujeme tuto 
jednodušší variantu. 

Konkrétní příklad 
Pořízení stroje, na kterém se budou vyrábět nové výrobky. Víme, že stroj přinese tržby za výrobky na 

něm vyráběné (= navýšení tržeb společnosti), stejně tak sebou přináší provozní náklady, případně 

osobní náklady na pracovníka, který bude nově přijat a stroj bude obsluhovat ( =navýšení provozních 

a osobních nákladů společnosti). 

Investiční + nulová varianta 

Základní informace 

Rozdílová varianta křížek 

 



Investice a zdroje 
V případě nulové varianty žádná investice realizována nebude, proto jsou zde pouze nuly.  

 

 



Provozní náklady a výnosy 
Provozní náklady vyčísleny za celou společnost bez realizace projektu. 

 

 

Provozní náklady za celou společnost s realizací projektu (v 1. roce ještě nebude stroj uveden do 

provozu, proto jsou provozní náklady v 1. roce totožné s nulovou variantou). 

 



Investiční mínus nulová varianta rovná se  rozdílová varianta –  zde jsou tedy vyčísleny provozní 

náklady (přínos nákladů) za samotný projekt. 

 

 

Provozní výnosy společnosti 1) bez realizace projektu, 2) s  realizací projektu 3) a vyčíslení provozních 
výnosů za samotný projekt. 

 



Výsledky 
Návratnost investice 

 

 

Návratnost kapitálu 

 



Rozdílová varianta 

Základní informace 
Rozdílová varianta fajfka. 

 

Investice a zdroje 
Investice a zdroje při použití rozdílové varianty. 

 



Provozní náklady a výnosy 
Použití přímo rozdílové varianty – vyčíslení provozních nákladů a výnosů za samotný projekt.  

 

 

Výsledky 
Návratnost investice 

 



Návratnost kapitálu 

 


