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Příloha č. 1 – Technická specifikace Díla  
 

1. Předmět plnění Smlouvy 

Předmětem plnění je zpracování ex-post hodnocení implementace PRV (dále jen 
„hodnocení“) v letech 2007-2015.  

Hodnocení bude založeno na zpracování odpovědí na hodnotící otázky definované 
ve vodítkách EK  k ex-post hodnocení (Guidelines for the ex post evaluation of 2007-

2013 – Toolbox 2 Set of revised common evaluation questions), případně 
na specifické otázky podle intervenční logiky programu. Hodnocení otázek 
na programové úrovni bude podle relevance otázek provázáno se stanovením 
dosažené hodnoty dopadových ukazatelů a vyhodnocením plnění plánovaných cílů u 
dopadů, dále se strategickými prioritami Společenství a cíli Health Check.  

Veškeré odpovědi musí být založeny na důkazech, shromážděných pomocí 
ukazatelů, které jsou provázány s hodnotícími kritérii.  Hodnotící kritéria a ukazatele 
ve vazbě na hodnotící otázky musí být jasně propojeny s použitou hodnotící metodou 
a stanoveny již v úvodní zprávě. Vlastní vyhodnocení pak musí obsahovat kritickou 
diskusi ke zjištěním, na nichž je odpověď založena. 

Hodnocení posoudí dosažení plánovaných cílů PRV včetně účelnosti, efektivity 

a relevance jednotlivých opatření.   

Relevance opatření bude posouzena z hlediska řešení nejdůležitějších potřeb 

v programové oblasti. Hodnocení by mělo brát v úvahu intervenční logiku programu: 

cíle, opatření, aktivity a alokované finanční prostředky a jak opatření řeší potřeby 

v programové oblasti definované ve SWOT analýze. 

Efektivita bude hodnocena podle  dosažení výstupů a výsledků vůči vloženým 

finančním prostředkům. 

Účelnost a dosažení cílů bude posouzeno podle míry naplnění očekávaných cílů 
s posouzením faktorů, které přispěly k úspěšnému či neúspěšnému provádění 
programu., a to i vzhledem k udržitelnému rozvoji, a definuje osvědčené postupy. 
Posouzení dopadů programu určí, do jaké míry byly vyřešeny priority Společenství 
v rámci rozvoje venkova, přičemž budou zohledněny vlivy i ostatních faktorů včetně 
intervencí I. pilíře a stanoveny multiplikační efekty. 
Hodnocení zahrne posouzení výsledků PRV zhodnocením změn u skupin žadatelů, 
které nastaly díky intervenci PRV na úrovni osy či prioritní oblasti pomocí 
výsledkových ukazatelů.  
 
Nedílnou součástí hodnocení bude definice osvědčených postupů a příkladů 
dobré praxe (např. pomocí případových studií). 
 

2. Výstup práce   

Výstupem práce zhotovitele bude úvodní zpráva o hodnocení, zpráva z  ex-post 
hodnocení, její případná aktualizace na základě připomínek EK a průběžné zprávy 
o realizovaných činnostech pro Řídicí orgán PRV.  
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Předpokladem pro spolupráci se zhotovitelem jsou kontrolní termíny s prezentací 
aktuálních výstupů hodnotitele pro sledování postupu hodnocení v každém čtvrtletí 
2016. 

Nedílnou součástí předmětu Díla je popis použitých metodik a databáze všech 
relevantních údajů (včetně dotazníkových šetření a primárních dat). Dílo bude 
zahrnovat i terénní pořízení dat (monitoring, dotazníkové šetření, případové studie) 
a jejich textové, případně grafické zpracování. 

Zhotovitel se na základě výzvy objednatele účastní zasedání Monitorovacího výboru.  

 

2.1 Požadavky na předkládané zprávy 

 
Úvodní zpráva o hodnocení zahrne minimálně následující kapitoly: 
 

1 Shrnutí 

2 Úvod 

- Účel zprávy 
- Struktura zprávy 

3 Souvislosti hodnocení  

- Stručné kontextuální informace o programu: související vnitrostátní politiky, 
sociální a hospodářské potřeby zdůvodňující podporu, stanovení příjemců nebo 
jiných cílových skupin 

- Popis procesu hodnocení: shrnutí podmínek, účel a rozsah hodnocení 
- Stručné shrnutí předchozích hodnocení souvisejících s programem 
- Analýza a vyhodnocení výstupů průběžných hodnocení a střednědobého 

hodnocení, použitých metod, včetně stanovení, které metody budou využity i pro 
hodnocení ex-post (při aktualizaci vstupních dat) a které metody zamýšlí 
hodnotitel použít nově včetně požadavků na data (podrobnosti k použitým 

metodám budou dále uvedeny v kapitole metodický přístup) 

4 Metodický přístup 

- Vysvětlení návrhu hodnocení a použitých metod 
- Popis klíčových výrazů v otázkách specifických pro program a společných 

otázkách týkajících se hodnocení, posuzovacích hledisek, cílových úrovní 
- Zdroje údajů, metody shromažďování údajů (dotazníky, rozhovory, kritéria pro 

velikost a výběr vzorků); informace o způsobu stanovení ukazatelů pro posuzování 
kvality a spolehlivosti údajů a pro určení možných odchylek 

- Způsoby, jimiž jsou zodpovídány hodnotící otázky a jimiž je dosaženo závěrů 
- Problémy nebo omezení metodického přístupu 

5 Popis programu, opatření a rozpočtu 

- Provádění programu: zapojené subjekty, institucionální souvislosti 
- Složení programu; popis priorit a opatření 
- Intervenční logika jednotlivých opatření 
- Předpokládaný rozpočet na celé programové období 
- Čerpání a skutečně vyčerpaný rozpočet 
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Struktura zprávy z ex-post hodnocení (kapitola 1 – 5 bude vycházet 
ze schválené verze úvodní zprávy) 

1 Shrnutí 
- Hlavní výsledky hodnocení 
- Závěry a doporučení 

2 Úvod 
- Účel zprávy 
- Struktura zprávy 

3 Souvislosti hodnocení  
- Stručné kontextuální informace o programu: související vnitrostátní politiky, 

sociální a hospodářské potřeby zdůvodňující podporu, stanovení příjemců nebo 
jiných cílových skupin 

- Popis procesu hodnocení: shrnutí podmínek, účel a rozsah hodnocení 
- Stručné shrnutí předchozích hodnocení souvisejících s programem 

4 Metodický přístup 
- Vysvětlení návrhu hodnocení a použitých metod 
- Popis klíčových výrazů v otázkách specifických pro program a společných 

otázkách týkajících se hodnocení, posuzovacích hledisek, cílových úrovní 
- Zdroje údajů, metody shromažďování údajů (dotazníky, rozhovory, kritéria pro 

velikost a výběr vzorků); informace o způsobu stanovení ukazatelů pro posuzování 
kvality a spolehlivosti údajů a pro určení možných odchylek 

- Způsoby, jimiž jsou zodpovídány hodnotící otázky a jimiž je dosaženo závěrů 
- Problémy nebo omezení metodického přístupu 

5 Popis programu, opatření a rozpočtu 
- Provádění programu: zapojené subjekty, institucionální souvislosti 
- Složení programu; popis priorit a opatření 
- Intervenční logika jednotlivých opatření 
- Předpokládaný rozpočet na celé programové období 
- Čerpání a skutečně vyčerpaný rozpočet 

6 Odpovědi na hodnotící otázky 
- Analýza a diskuse o ukazateli (ukazatelích) se zřetelem na hodnotící kritéria 

a cílové úrovně, na něž se vztahují hodnotící otázky 
- Analýza a diskuse o kvantitativních a kvalitativních informacích z veřejných 

statistik, jednotlivých průzkumů / šetření nebo jiných zdrojů 
- Odpovědi na hodnotící otázky 

7 Závěry a doporučení 
- Soudržnost použitých opatření se sledovanými cíli; rovnováha mezi různými 

opatřeními v rámci programu 
- Míra dosažení cílů specifických pro program, jakož i cílů stanovených 

ve vnitrostátní strategii a ve strategii Společenství 
- Doporučení na základě výsledků hodnocení, včetně případných návrhů na úpravu 

programů  
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2.2  Harmonogram závazných termínů realizace Díla 

Výstup Termín 

Termín zahájení realizace  podpis smlouvy oběma smluvními stranami  

Úvodní zpráva o hodnocení dva měsíce po podpisu smlouvy  

Informace o realizovaných 
činnostech pro odbor Řídící 
orgán PRV 

- průběžně 1x za měsíc písemná zpráva o 
realizovaných činnostech a plánu prací pro 
další období, nejpozději k poslednímu 
pracovnímu dni v měsíci 
- kontrolní termíny s prezentací výstupů 
zadavateli vždy ke konci kalendářního čtvrtletí  

Zpráva z ex-post hodnocení 15. října 2016 

Zapracování připomínek 
zadavatele k předložené 
zprávě o ex-post hodnocení 

říjen – prosinec 2016                    

Případné zapracování 
připomínek EK ke zprávě 
o ex-post hodnocení 

  2017 

 
 
 

2.3 Technické požadavky na předkládané zprávy 

Jednotlivé zprávy budou zpracovatelem předkládány v termínech dle bodu 2.2 
ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení na CD-ROM v českém 
jazyce. Každá zpráva bude obsahovat shrnutí v rozsahu cca 3 strany, které bude 
předloženo v českém i anglickém jazyce.  

Zpráva se považuje za předanou a schválenou podpisem zadavatele na předávacím 
protokole spolu s uvedením data schválení. 

Zpracovatel bude prezentovat výstupy a závěry všech hodnotících zpráv v termínu 
do deseti pracovních dnů po předání výstupu zadavateli a dále na jednání 
Monitorovacího výboru PRV. 

 

 
2.4 Základní východiska pro zpracování hodnocení 

Zpracování hodnocení musí vycházet zejména z: 

- Programového dokumentu PRV a Národního strategického plánu pro rozvoj 
venkova na období 2007-2013, 

- výstupů průběžného a střednědobého hodnocení PRV na období 2007-2015 
předaných zadavatelem, 

- relevantních článků nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a nařízení Komise (ES) 
č. 1974/2006, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 
ze dne 11. března 2014 
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- vodítek EK pro ex-post hodnocení programového období 2007-2013 (verze červen 
2014) 

- pracovního dokumentu EK „Approaches for assesing the impacts of the RDPs in 
the context of multiple intervening factors“  
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Příloha č. 2 – Seznam členů týmu  
 

Jméno, příjmení titul Pozice v rámci týmu Vzdělání  Odborná kvalifikace 

Doc. Ing. Martin Pělucha, 
Ph.D. 

Vedoucí týmu  VŠE v Praze – Ing. 
VŠE v Praze – Ph.D. 
VŠE v Praze – Doc. 

Expert na evaluace a 
koordinaci týmů; 
politika rozvoje 
venkova EU v ČR 

Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D. Odborník na oblast 
zemědělství  

VŠZ v Brně – Ing. 
JČU v Českých 
Budějovicích – Ph.D. 

Expert na odborné 
analýzy v oblasti LFA a 
zemědělství 

Ing. Jan Ulrich Odborník na oblast 
zemědělství  

ČZU v Praze – Ing. Expert na odborné 
analýzy v oblasti LFA a 
zemědělství 

Mgr. Petr Birklen Odborník v oblasti 
životního prostředí  

UP v Olomouci – Mgr. Expert na biologii a 
ekobiologii 

RNDr. Tomáš Ratinger, 
Ph.D. 

Odborník na 
socioekonomické 
otázky 

UK v Praze – RNDr. 
UK v Praze – Ph.D. 
University of London – 
MSc. 

Expert na 
socioekonomické 
modelování a analýzy 

Mgr. Viktor Květoň, Ph.D. Odborník na 
socioekonomické 
otázky 

UK v Praze – RNDr. 
UK v Praze - Ph.D. 

Expert na evaluace a 
odborné analýzy 
socioekonomického 
rozvoje 

Mgr. Zdeněk Frélich Odborník na 
regionální rozvoj  

OU v Ostravě – Mgr. Expert na regionální 
rozvoj, hodnocení EIA, 
Natura 2000 

RNDr. Jana Kouřilová, 
Ph.D. 

Odborník na 
regionální rozvoj  

MU v Brně – Mgr. 
MU v Brně – RNDr. 
VŠE v Praze – Ph.D. 

Expert na evaluace, 
odborné analýzy, 
tvorba a hodnocení 
strategií a programů 

Další členové týmu: 

Bc. Jan Lehejček Projektový asistent UK v Praze – Bc. Ekonom, odborná 
asistence 
v evaluačních 
projektech 

Ing. Emil Machálek, CSc. Odborník na oblast 
zemědělství a rozvoje 
venkova 

VŠZ Praha – Ing. 
VŠZ Praha – CSc. 

Expert na evaluace a 
odborné analýzy 
v oblasti rozvoje 
venkova a zemědělství 

Ing. Petr Fanta, Ph.D. Odborník na evaluace VŠE v Praze – Ing. 
VŠE v Praze – Ph.D. 

Expert na evaluace a 
odborné analýzy 
socioekonomického 
rozvoje 

Ing. Eva Birgusová Odborník na oblast 
životního prostředí, 
specializace lesnictví a 
životní prostředí 

VŚZ v Brně – Ing. Expert na lesnictví 

Ing. Iva Vančurová Odborník na ekonomii  Ing. Expert na ekonomický 
kontext implementace 
opatření Osy I 

Mgr. David Marek, PhD. Odborník na 
zemědělství  

Mgr. 
PhD. 

Expert na inovace 
v zemědělství a 
potravinářství, 
případové studie 

Ing. Tomáš Medonos, PhD. Odborník na 
zemědělskou ekonomii 
– podpory Osy I 

Ing. 
PhD. 

Expert na 
zemědělskou ekonomii  
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Příloha č. 3 Smlouvy č.j.  861-2015-14111 - Položkový rozpočet 
 

Fáze hodnocení Předpokládané činnosti 

Závěrečný 
výstup 

hodnotící fáze 

Strukturovaná kalkulace nákladů  

cena bez 
DPH DPH  

cena včetně 
DPH  

Strukturování Vytvoření projektového týmu, 
 

330 000 69 300 399 300 

  
analýza relevantních dokumentů (včetně včetně vyhodnocení výstupů 
průběžných a střednědobého hodnocení) 

   zpracování intervenční logiky pro jednotlivá opatření PRV, Úvodní zpráva 

  
návrh metodiky pro zodpovídání hodnotících otázek včetně směrnic pro 
dotazování, souhrn potřeb zjišťování dat z databází, 

   popis programu, opatření a rozpočtu   

   
Analýzy dostupných informací se zřetelem na posouzení účinků a 
dopadů opatření /programu z hlediska cílů, podkladová 

data a 
informace pro 
zprávu z ex-

post hodnocení 

990 000 207 900 1 197 900 

Pozorování kvantifikace vybraných ukazatelů, 

Analýzy  
dílčí odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou 
zpracovány pro jednotlivá opatření i program jako celek, 

Posuzování  souhrn zjištěných obtíží při hodnocení. 

  Posouzení efektivity a účinnosti programu, odpovědi na hodnotící otázky 

Zpráva z ex-
post hodnocení 

660 000 138 600 798 600 

  
analýza a diskuse o ukazatelích s ohledem na hodnotící kritéria a cílové 
úrovně 

  
posouzení míry do jaké program přispívá k dosažení cílů stanovených v 
Národním strategickém plánu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, 

Ex-post hodnocení posouzení soudržnost použitých opatření se sledovanými cíli 

  závěry a doporučení  

Aktualizace zprávy dle 
připomínek EK   

aktualizovaná 
zpráva 

110 000 23 100 133 100 

Informace o realizovaných 
činnostech pro odbor Řídicí 
orgán PRV   

pravidelné 
měsíční zprávy 

110 000 23 100 133 100 

Celkem bez DPH 2 200 000 
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Příloha č. 4 – Metodika způsobu plnění zakázky  
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Příloha č. 5 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)  
 
 


