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SC 6.1 REACT-EU AKTIVITA SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU 

ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ 
 

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 6.1 REACT-EU 
 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro řízení 

výzev, hodnocení a výběr projektů 
Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

aktivita –  SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ 

Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje sociálních 
služeb 2016 – 2025.                    Potřebnost 

ANO – Ve studii proveditelnosti je uvedena vazba 
na ustanovení Národní strategie rozvoje 
sociálních služeb 2016 – 2025. 

NE -  Ve studii proveditelnosti chybí, nebo není 
zřejmá vazba projektu na Národní strategii 
rozvoje sociálních služeb 2016 – 2025. 

• žádost o podporu 

• Národní strategie rozvoje 
sociálních služeb 2016 - 
2025 

• studie proveditelnosti 

K projektu bylo doloženo souhlasné stanovisko subjektu, který 
vydal komunitní plán nebo krajský střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb; případně Národní strategii rozvoje sociálních 
služeb 2016 – 2025 (zde pouze u sociálních služeb s 
nadregionální nebo celostátní působností, které jsou 
financovány podle § 104, odst. 3, písm. a) zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách). 

Potřebnost 
 

ANO -  K projektu bylo doloženo souhlasné 

stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán 
nebo krajský střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb nebo Národní strategii rozvoje sociálních 
služeb 2016 – 2025. 

NE -  K projektu nebylo doloženo souhlasné 
stanovisko subjektu, který vydal komunitní plán 
nebo krajský střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb nebo Národní strategii rozvoje sociálních 
služeb 2016 – 2025. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti   

• souhlasné stanovisko 
 

Poskytované služby jsou uvedené v zákoně o sociálních 
službách. 

Účelnost 

ANO - Poskytované služby jsou uvedené 
v účinném zákoně o sociálních službách. 

NE - Poskytované služby nejsou uvedené v 
účinném zákoně o sociálních službách. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Proveditelnost 

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 
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finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním 
cenám. 

Hospodárnost 

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám. 

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
neodpovídají tržním cenám. 

• žádost o podporu 

• rozpočet projektu 

• studie proveditelnosti 

• specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce  
 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na 
hlavní aktivity projektu. 

  

Hospodárnost 
Účelnost 

ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 
na hlavní aktivity projektu. 

Ne - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně než 
85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní 
aktivity projektu.  

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

• specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají 
cílům projektu. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. Proveditelnost 

ANO - Harmonogram realizace projektu je reálný 
a proveditelný. 

NE - Harmonogram realizace projektu není reálný 
a proveditelný. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

Projekt u sociálních služeb stanovených výzvou splňuje 
materiálně – technické standardy MPSV. 

Účelnost 

ANO - Projekt u sociálních služeb stanovených 
výzvou splňuje materiálně – technické standardy 
MPSV. 

NE -  Projekt u sociálních služeb stanovených 
výzvou nesplňuje materiálně – technické 
standardy MPSV. 

NERELEVANTNÍ – Projekt je zaměřen na 
sociální služby, u kterých výzva nestanovuje 
povinnost souladu s materiálně – technickými 
standardy MPSV. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

• materiálně – technický 
standard MPSV 

V projektu je jasně vymezena cílová skupina. Účelnost 

ANO – V projektu je jasně vymezena cílová 
skupina. 

NE – V projektu není jasně vymezena cílová 
skupina. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti  
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V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně 
stanovené hodnoty ukazatelů. 

Efektivnost 
Hospodárnost 

ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů.  

NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů.  

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

• studie proveditelnosti 

• MS2014+   

• specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 
 
 

Projektem budou v případě změny dokončené budovy* splněny 
následující parametry: 

  
• Primární energie z neobnovitelných zdrojů dosáhne 
hodnoty ≤0,8 x referenční hodnoty primární energie z 
neobnovitelných zdrojů pro změnu dokončené budovy 
 
• Minimální úspora dodané energie alespoň 30 % 
(stanoveno rozdílem ze dvou PENB) 
 
• Průměrný součinitel prostupu tepla Uem ≤  0,85 x 
Uem,R (referenční hodnoty pro větší změny 
dokončených budov) 
 
• Zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm 
v obytných a pobytových místnostech v souladu 
s pravidlem správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze 
dne 16. 8. 2017, TPW 170 01 
 
• Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 
Pa n50 ≤ 1,50 h-1 
 
• Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním 
období θai,max ≤ θai,max,RQ 
 

* Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených 
budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o 
energetické náročnosti budov. 

 

Hospodárnost 
Efektivnost 

Horizontální témata 

ANO - Projekt splňuje uvedené parametry. 

NE - Projekt nesplňuje uvedené parametry.  

NERELEVANTNÍ – Projekt neřeší rekonstrukci, 
ale pouze novostavbu nebo pouze nákup vozidel 
pro sociální služby, případně řeší rekonstrukci 
dokončené památkově chráněné budovy. 

• specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

• vyhláška č. 264/2020 Sb.., o 
energetické náročnosti 
budov 

• studie proveditelnosti 

• pravidlo správné praxe HK 
ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze 
dne 16. 8. 2017, TPW 170 
01 

• příloha žádosti 

– průkaz energetické 
náročnosti budovy 

– protokol k výpočtu tepelné 
stability v létě 

• příloha k realizaci: 

– protokol o měření 
průvzdušnosti 

Projektem budou v případě změny dokončené památkově 
chráněné budovy* splněny následující parametry: 

 
• Minimální úspora dodané energie alespoň 30 % 
(stanoveno rozdílem ze dvou PENB) 
 

Hospodárnost 
Efektivnost 

Horizontální témata 

ANO - Projekt splňuje uvedené parametry.  

NE - Projekt nesplňuje uvedené parametry.  

NERELEVANTNÍ – Projekt neřeší rekonstrukci, 
dokončené památkově chráněné budovy. 

• specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

• vyhláška č. 264/2020 Sb.., o 
energetické náročnosti 
budov 

• studie proveditelnosti 

• pravidlo správné praxe HK 
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• Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 
objektu, na něž je žádána podpora U ≤  0,90 x Urec 
(referenční hodnoty pro větší změny dokončených 
budov) 
 
• Zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm 
v obytných a pobytových místnostech v souladu 
s pravidlem správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze 
dne 16. 8. 2017, TPW 170 01 
 
• Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním 
období θai,max ≤ θai,max,RQ 

Toto kritérium se vztahuje na budovy uvedené v zákoně č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jako 
kulturní památka nebo budovy, které nejsou kulturní památkou, 
ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo 
v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité 
národní kulturní památky, památkové rezervace nebo 
památkové zóny (dále jen „památkově chráněné budovy“). 

Předpokladem pro aplikaci tohoto kritéria je závazné stanovisko 
orgánu památkové péče omezujícího rozsah renovace a 
nemožnost dosažení kritéria pro nepamátkově chráněné 
objekty. 

* Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených 
budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o 
energetické náročnosti budov. 

 

ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze 
dne 16. 8. 2017, TPW 170 
01 

• příloha žádosti 

– průkaz energetické 
náročnosti budovy 

– protokol k výpočtu tepelné 
stability v létě 

• příloha k realizaci: 

– protokol o měření 
průvzdušnosti 

V případě výstavby nové budovy* budou splněny požadavky na 
budovu s téměř nulovou spotřebou od 1. ledna 2022 podle 
vyhlášky č. 264/2020 Sb. a dále následující parametry: 
 

• Zajištěna trvalá koncentrace CO2 ≤ 1500 ppm 
v obytných a pobytových místnostech v souladu 
s pravidlem správné praxe HK ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze 
dne 16. 8. 2017, TPW 170 01 
 
• Průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50 
Pa n50 ≤ 1,0 h-1 
 
• Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním 

Hospodárnost 
Efektivnost 

Horizontální témata 

ANO - Projekt splňuje uvedený parametr.  

NE - Projekt nesplňuje uvedený parametr. 

NERELEVANTNÍ – Projekt neřeší novostavbu, 
ale pouze rekonstrukci nebo nákup vozidel pro 
sociální služby. 

• specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

• vyhláška č. 264/2020 Sb.., o 
energetické náročnosti 
budov 

• studie proveditelnosti 

• pravidlo správné praxe HK 
ČR r.č. HKCR/4/17/01 ze 
dne 16. 8. 2017, TPW 170 
01 

• příloha žádosti 

– průkaz energetické 
náročnosti budovy 
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období θai,max ≤ θai,max,RQ  
 

* Rozdělení projektů na nové budovy a změny dokončených 
budov se posuzuje podle § 6, odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o 
energetické náročnosti budov. 

 

– protokol k výpočtu tepelné 
stability v létě 

• příloha k realizaci: 

– protokol o měření 
průvzdušnostio měření 
průvzdušnosti 

V případě nákupu vozidel pro sociální služby se bude jednat o 
vozidla na alternativní paliva (CNG/elektro/vodík) nebo o vozidla 
na konvenční paliva (benzín/diesel) splňující emisní limit 95 g 
CO2/km. 

Efektivnost 
Horizontální témata 

ANO - Projekt splňuje uvedený parametr.  

NE - Projekt nesplňuje uvedený parametr. 

NERELEVANTNÍ – Projekt neřeší nákup vozidel 
pro sociální služby. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 
 


