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NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO 

REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č. 16 – ENERGETICKÉ ÚSPORY 

V BYTOVÝCH DOMECH 

S ohledem na zjištění učiněná při posuzování projektů podaných v rámci 16. výzvy IROP, specifický cíl 

2.5, uveřejňujeme informaci o nejčastějších pochybeních při podání žádosti o podporu: 

Kritéria formálních náležitostí 
1. Nedodržení formátu položkového rozpočtu stavby 
 Žadatel jako povinnou přílohu žádosti o podporu dokládá položkový rozpočet stavby. Podle 

Specifických pravidel pro žadatele a příjemce žadatel předkládá naskenovaný položkový 
rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem členěný podle jednotného 
ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 2014 ve formě oceněného 
soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ 
použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2015_OTSKP" nebo 
"CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“). Dále dokládá jeho elektronickou podobu ve 
formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat 
a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky 
Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je volně dostupný.   
 
Soubor položkového rozpočtu musí být předložen ve formátu xml. Jedná se o otevřený 
elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 
softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. a je 
volně dostupný.  
Převedením rozpočtu ve formátu .xls nebo .xlsx do .xml není tato podmínka splněna. 
Rozpočet musí být z rozpočtového softwaru exportován ve formátu xml. 
 

 

Obecná kritéria přijatelnosti projektu 
1. Nesoulad cílové hodnoty indikátoru 
 Žadatel je povinen vybrat a naplnit indikátory pro zvolenou aktivitu. Cílová hodnota 

indikátoru je závazná.  
K indikátoru musí být v žádosti vyplněna tato datová pole:  

 výchozí hodnota (v případě výstupových indikátorů je automaticky načtena 0) 

 datum, ke kterému byla hodnota stanovena (tj. datum předložení žádosti  
o podporu) 

 cílová hodnota, kterou se žadatel v projektu zavazuje dosáhnout 

 datum, ke kterému musí hodnotu naplnit  
 

Žadatel má povinnost hodnotu naplnit k datu ukončení realizace projektu uvedeného 
v žádosti o podporu na záložce Harmonogram, pole datum ukončení. Toto datum je po 
schválení projektu uvedeno na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 
2. Indikátory nejsou vybrány dle Vazební tabulky 
 Žadatel je povinen vybrat a naplnit indikátory pro zvolenou aktivitu.  

U projektů výzvy č. 16 se může jednat o kombinace podporovaných aktivit (např. zateplení 
a výměna hlavního zdroje tepla), ke kterým je nutné navázat příslušné kombinace 
indikátorů. Přiřazení indikátorů k jednotlivým aktivitám (jejich kombinacím) je uvedeno ve 
Vazební tabulce, která je poslední stranou přílohy č. 2 – Metodické listy indikátorů 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. 
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Postup: 
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce výzva č. 16 – Příloha č. 2 Metodické listy 
indikátorů – Vazební tabulka (poslední strana přílohy) 
Ve vazební tabulce žadatel vybere aktivitu, popř. kombinaci aktivit, které jsou podporované 
v rámci daného projektu. Dále určí, zda bude v rámci provedeného opatření dosaženo 
lepšího klasifikačního stupně podle protokolů PENB, nebo bude snížena spotřeba energie, 
ale přitom nebude dosaženo lepšího stupně klasifikace dle PENB. Poté zvolí indikátory 
odpovídající výběru z vazební tabulky.  
 

Indikátory 3 60 10 – „Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů“ a 3 23 00  
– „Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů“ jsou povinné k výběru  
a k naplnění pro všechny projekty výzvy. 
Indikátor 3 61 11 – „Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 
v rámci podpořených projektů“ je povinný k výběru a k naplnění pro projekty, ve kterých 
dochází k realizaci podporovaných opatření v objektech, které mají před realizací 
projektu vlastní zdroj tepla (v bytovém domě nebo v jednotlivých bytových jednotkách), 
který spaluje pevná, plynná nebo kapalná paliva. 
 

3. Výměna zdroje vytápění není v souladu s podporovanými aktivitami 
 U 16. výzvy je podporovaná samostatná výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu 

teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za účinné zdroje využívající 
biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla využívajícího obnovitelné zdroje nebo zemní plyn nebo instalace 
systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.  
Podmínkou podpory v těchto případech je splnění průměrného součinitele prostupu tepla 
budovy U em, R podle vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Pokud 
budova tuto hodnotu nesplňuje, pak je nutné provést zateplení obvodových konstrukcí 
podle požadavků výzvy stanovených pro zateplení obvodových konstrukcí. 
 
Podporována je také instalace nového zdroje tepla v bytovém domě, ve kterém před 
realizací opatření neexistovalo ústřední vytápění. V tomto případě musí být více než 
polovina bytů ve stávajícím stavu vytápěna zdroji na pevná nebo kapalná fosilní paliva. Tato 
skutečnost musí být popsána v příloze Podklady pro hodnocení Kapitola 4 – Podrobný popis 
projektu. Na nové ústřední vytápění musí být napojeny všechny bytové jednotky. 
 

4. Chybí popis vlivu na horizontální princip 
 V Žádosti o podporu a v Podkladech pro hodnocení je nutné popsat vliv a zdůvodnění vlivu 

projektu na jednotlivé horizontální principy (podpora životního prostředí, podpora rovných 
příležitostí a nediskriminace, podpora rovnosti mezi muži a ženami). Obecná pravidla pro 
žadatele a příjemce v příloze č. 24 upřesňují předpokládaný vliv projektů daného 
specifického cíle na jednotlivé horizontální principy. Tato příloha je pro žadatele závazná.  
 
U výzvy č. 16 je hodnotitelem ověřeno, zda je projekt v souladu s následujícími 
horizontálními kritérii: 

• podpora rovných příležitostí a nediskriminace – vždy neutrální 

• podpora rovnosti mezi muži a ženami – vždy neutrální 

• udržitelný rozvoj - vždy pozitivní 

U projektů s pozitivním vlivem na horizontální kritéria je vyžadován popis aktivit, které 
mají mít pozitivní dopad na horizontální kritéria, a způsob dosažení cílů a dopadů. 
 
 



3 
 

5. Údaje uvedené v Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) neodpovídají projektové 
dokumentaci  

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 
a Energetické hodnocení, jehož součástí je Průkaz energetické náročnosti budov, jsou 
povinnými přílohami žádosti o podporu v rámci výzvy č. 16.  
Žadatel dokládá projektovou dokumentaci v podrobnosti pro vydání stavebního povolení 
nebo ohlášení stavby. Projektová dokumentace je vyhotovena podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Bližší specifikace je uvedena ve vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. PENB se zpracovává v souladu s vyhláškou 
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (pro stav před realizací opatření, pro stav 
po realizaci navrhovaných opatření).  
 
V části „Doporučení k realizaci a zdůvodnění“ v PENB pro stav před realizací musí být 
jednoznačně uveden rozsah prováděných opatření a vybrané technické údaje, které jsou 
blíže určeny ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce Kapitola 9 – Energetické 
hodnocení.  
 

6. Nesoulad s podporovanými aktivitami - ve výpisu z katastru je dům veden jako rodinný 
 16. výzva se vztahuje pouze na bytové domy, tj. budovy, které obsahují čtyři a více bytů, 

a ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je 
k tomu účelu určena. V rámci IROP není možné podpořit aktivity vedoucí k energetickým 
úsporám v rodinných domech. 
 

7. Hodnoty indikátorů 3 60 10 a 3 23 00 neodpovídají postupu výpočtu podle přílohy č. 2 SPŽP 
a hodnotám uvedeným v PENB 

 Pravidla vykazování indikátorů uvádějí Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v Příloze 
č. 2 - Metodické listy indikátorů. Žadatel vykazuje všechny hodnoty na základě výpočtů z dat 
uvedených v Průkazu energetické náročnosti budovy. 
 
Indikátor 3 23 00 – „Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů“: 

 Výchozí hodnota: Množství celkové dodané energie určené výpočtem na základě 
PENB za kalendářní rok, který předchází roku, ve kterém začala realizace projektu 
(tedy před provedením jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti). 
Za každý projekt je vykázána pouze jedna jednorázová hodnota, které je následně 
pouze dále vykazována, a která vyjadřuje průměrné roční (jednorázové) snížení 
spotřeby energie v důsledku realizace projektu. 

 Cílová hodnota: Vypočtené plánované množství celkové dodané energie po 
provedení jednoho či více opatření ke zvýšení energetické účinnosti v kalendářním 
roce, který následuje po roce, ve kterém byla ukončena realizace projektu. Tato 
hodnota je stanovena na základě  údajů uvedených v PENB. 
 

 Výpočet: Výsledné hodnoty zachycují požadavek na celkovou dodanou energii za 
daný kalendářní rok (část PENB s názvem Energetická náročnost hodnocené 
budovy, písmeno e), řádek č. 7, hodnota v kWh/rok), vyjádřenou v GJ. Převodní 
vztah mezi kWh a GJ: 1000 kWh odpovídá 3,6 GJ. 
 

 Příklad – výpočet výchozí hodnoty indikátoru 
o  v PENB pro stav před realizací opatření v části s názvem Energetická 

náročnost hodnocené budovy, písmeno e), řádek č. 7, je uvedena hodnota 
313 195,5 kWh/rok.  

o Výpočet: (313 195,5/1 000) * 3,6 = 1 127,503 GJ 
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o Výchozí hodnota indikátoru je tedy 1 127,503 GJ 

 Příklad – výpočet cílové hodnoty: 
o v PENB pro stav po realizaci navrhovaných opatření v části s názvem 

Energetická náročnost hodnocené budovy, písmeno e), řádek č. 7, je 
uvedena hodnota 115 603,5 kWh/rok.  

o Výpočet: (115 603,5/1000) *3,6 = 416,172 GJ 
o Cílová hodnota indikátoru je 416,172 GJ 

 
Indikátor 3 60 10 – „Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů“ 

 Výchozí hodnota: nulová 

 Cílová hodnota: Plánovaná vypočtená roční úspora, jedná se o sumu ročních úspor 
emisí CO2 v tunách, kterou žadatel plánuje uspořit za kalendářní rok následující po 
roce, ve kterém byla ukončena realizace projektu oproti stejnému období před 
začátkem realizace projektu. Tato hodnota je stanovena na základě výpočtu z údajů 
uvedených v průkazu energetické náročnosti budov. Za každý projekt je vykázána 
tato hodnota pouze jednou, následně je pouze dále vykazována ve zprávách 
o udržitelnosti. 
 

 Výpočet: Výpočet bude proveden podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém 
auditu a energetickém posudku (dle přílohy č. 6 - výpočet emisí CO2) na základě dat 
uvedených v PENB. Indikátor měří úsporu vyplývající z realizace projektu: cílová 
(dosažená hodnota tedy vyjadřuje rozdíl mezi výchozím stavem před a po realizace 
projektu. 

Základní vzorec pro výpočet: (hmotnost paliva) x (výhřevnost paliva) x (emisní faktor 
uhlíku) x (1 - nedopal) 

𝒉𝒎𝒐𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕 𝒗𝒚𝒑𝒖š𝒕ě𝒏é𝒉𝒐 𝑪𝑶𝟐[𝒕] =

𝒉𝒎𝒐𝒕𝒏𝒐𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒍𝒊𝒗𝒂 [𝒕] × 𝒗ý𝒉ř𝒆𝒗𝒏𝒐𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒍𝒊𝒗𝒂 [
𝑴𝑱

𝒌𝒈
] 𝒙 𝟎, 𝟐𝟕𝟕 ×

𝒆𝒎𝒊𝒔𝒏í 𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒍𝒊𝒗𝒂 [
𝒕

𝑴𝒘𝒉
]   

Pokud žadatel nemá možnost získat od výrobce hodnotu výhřevnosti paliva, může 
analogicky vyjít z upravené rovnice níže, která je založena na hodnotě celkové roční 
spotřeby primární energie z PENB (pro jednotlivé energonositele): 

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝐶𝑂2[𝑡] =
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑛á 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒[𝑘𝑊ℎ]

1000
× 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑛í 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑣𝑎 [

𝑡

𝑀𝑤ℎ
]   ×   (1 - 

nedopal) 

Dle uvedené rovnice žadatel vypočte hodnotu pro stav před projektem (pokud pocházela 
spotřebovávaná energie z více zdrojů, vypočte zvlášť tuto hodnotu pro každý zdroj zvlášť 
(vynásobí vzorec podílem, jakým se daný zdroj podílí na množství spotřebované primární 
energie v daném roce).  

Stejný výpočet provede na základě nového PENB i pro stav po projektu a tuto hodnotu 
odečte od hodnoty výchozího stavu. 

 

Specifická kritéria přijatelnosti projektu 
1. Nedodržen limit 85% na hlavní aktivity projektu 
 Na hlavní aktivity projektu musí být zaměřeno minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu. 

Na vedlejší aktivity může být vynaloženo maximálně 15 % způsobilých výdajů projektu. Jaké 
výdaje je možné zahrnout do hlavních a jaké do vedlejších aktivit, stanovují Specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce v kapitole 2.5 – Způsobilé výdaje. 
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2. Jednotlivé etapy na sebe časově nenavazují (překrývají se), nejsou v souladu s finančním 
plánem 

 V harmonogramu projektu zadává žadatel předpokládané datum zahájení a datum 
ukončení projektu. Realizace projektu může být rozdělena do více etap.  
Etapy na sebe musí časově navazovat a nesmí se překrývat.  
Etapa nesmí začínat dříve, než začíná realizace celého projektu, resp. končit později než 
končí realizace celého projektu. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce. Počet vytvořených 
finančních plánů (IS KP14+, zál. Finanční plán) musí odpovídat počtu etap projektu (zál. 
Datová oblast žádosti/Etapy), poslední řádek uvedený na záložce finanční plán je součtový. 
 

3. Nedoložení zjištění výskytu chráněných druhů organismů a zohlednění jejich nároků  
 V Projektové dokumentaci - kapitola B.6 Souhrnné technické zprávy uvádí žadatel, zda byl či 

nebyl zjištěn výskyt chráněných druhů organismů.  Dále uvádí, zda se jedná o budovu se 
zachovalým odvětráním v podstřeší, resp. v obvodovém plášti či nikoliv.  Pokud se jedná 
o takovouto budovu, musí být uvedeno, jakým způsobem budou zachovány prostupné 
ventilační otvory anebo provětrávací štěrbiny o  průměru větším než 45 mm, resp. 
o rozměrech větších než 25 x 60 mm, a navazující dutiny za nimi pro případné hnízdění 
rorýse obecného či úkryty netopýrů. Není-li zachování takovýchto otvorů a štěrbin možné, 
musí být zajištěna náhrada v  odpovídajícím rozsahu. Toto ustanovení platí i v případech, 
kdy není aktuálně potvrzen výskyt rorýsů (viz. Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 
strana 16). 

 


