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Pro rychlý a bezproblémový průběh hodnocení a pro minimalizaci vzniku 
nejasností je důležité, aby výše uvedené dokumenty byly v souladu. Pokud 
jsou nějaké rozpory mezi PENB a PD, pak by měly tyto rozdíly být popsány a 
zdůvodněny v podkladech pro hodnocení. Chybou je, pokud dojde k tomu, 
že je rozdíl mezi PENB a PD a z podkladů k hodnocení není zřejmé, proč je 
takový rozdíl, neobsahují žádné vysvětlení a v nejhorším případě jsou 
v podkladech k hodnocení rozdílné údaje vůči PENB a PD. Podle kapitoly 2.2 
Specifických pravidel jsou doporučení energetického specialisty uvedená 
v PENB pro žadatele závazná. Obdobně by mělo dojít i k realizaci prací, 
které nejsou v PENB doporučeny. 

Nesoulad údajů mezi Průkazem Energetické 
Náročnosti Budovy (PENB), projektovou dokumentací 
(PD) a podklady pro hodnocení 
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Pokud nebude některé opatření provedeno v souladu s doporučením 
energetického specialisty, je nutné zahájit změnové řízení a prokázat splnění 
všech indikátorů. Spolu se žádostí musí být v takových případech předložen 
nový PENB, jež bude odpovídat provedeným opatřením. Žádost o změnu je 
nutné zaslat co nejdříve před jejím provedením. Pozdním zasláním žádosti o 
změnu se žadatel vystavuje sankcím. 

 

Žádost o změnu 
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Příjemce je povinen oznámit všechny změny aktivit, i když výdaje na tyto 
aktivity zahrnul do nezpůsobilých výdajů, pokud tyto změny mohou mít vliv 
na indikátory. Tyto změny je třeba oznámit předem a předložit relevantní 
podklady (nový PENB, PD, resp. rozpočet a změnové listy). Příkladem takové 
aktivity, která má vliv na indikátory a je nezpůsobilá, může být náhrada 
plynového kotle za nový kondenzační kotel. V PENB jsou počítány přínosy 
včetně tohoto opatření (úspora energie, CO2). Pokud by tedy k realizaci 
nedošlo nebo o změnu projektu bylo požádáno pozdě, pak se žadatel 
vystavuje sankcím za nenaplnění indikátorů. 

 

 
Nutnost  realizovat i nezpůsobilé aktivity 
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Chybné zařazení položek mezi investiční a neinvestiční je třeba řešit co 
nejdříve žádostí o změnu. Při podání žádosti se stává, že žadatel položku 
zařadí jinak, než ji má vedenou v účetnictví. Žadatel se však musí držet 
skutečnosti a svého účetnictví. Pokud má tedy položku vedenou jako 
neinvestiční, zařadí ji mezi neinvestiční položky, pokud v rozpočtu nenalezne 
požadovanou položku, zařadí výdaj do nejbližší vhodné položky a uvede také 
v položkovém rozpočtu v podkladech pro hodnocení. Při využití jiné položky 
než byla položka přednastavená rozpočtem v MS2014+ je nutné dbát na 
správné použití položky hlavních a vedlejších výdajů.  

 

Rozdělení nákladů na investice/neinvestice 
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U projektů často nejsou doplněny všechny povinné indikátory, jindy jsou 
doplněny chybně. 

Žadatel se musí řídit Specifickými pravidly, jež byly zveřejněné spolu 
s výzvou. Při výběru indikátorů se postupuje na základě přílohy č. 2 
Specifických pravidel s názvem „Metodické listy indikátorů“. V této příloze je 
na závěr zveřejněna „Vazební tabulka“. V ní jsou uvedené indikátory, které 
jsou povinné k výběru a naplnění. Často se chybuje v indikátoru 3 61 11 – 
množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic. Tento 
indikátor je však povinný k výběru a naplnění pouze „pokud podpořený 
objekt disponuje vlastním zdrojem tepla, který spaluje pevná, plynná nebo 
kapalná paliva a v důsledku projektu došlo ke snížení spotřeby tepla 
z tohoto zdroje“. V případě napojení na CZT nebo zdroje na elektřinu se 
tento indikátor nezvolí. Je však třeba jej vyplnit v případě kombinace více 
zdrojů, kdy je bytový dům např. napojený na SZTE a současně má některé 
byty vytápěny plynem. 

Chyby v indikátorech 
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