
 
 

 1 

S M L O U V A   O  D Í L O 
 

 č.j.: 493-2016-14114 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. a za použití § 1746 odst. 2., zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZVZ“) 
 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

S M L U V N Í  S T R A N Y  
 
1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha – Nové Město, PSČ 110 00 
IČ: 00020478 
DIČ: není plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č.ú: XXXX 
 
zastoupená ředitelem odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josefem Taberym 
(dále jen „objednatel“ nebo ,,MZe“)  

 
na straně jedné 

a 
2. dodavatelské konsorcium ve složení: 

NAVIGA 4, s.r.o. 
se sídlem:  Pobřežní 249/46, PSČ 186 00 Praha 8 
IČ :    26756102 
DIČ:    CZ26756102 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   XXXX 
Jednající:   Mgr. Miloš Blaškovan, MA, jednatel NAVIGA 4, s.r.o.  
Společnost zapsaná dne 10. 3. 2003 v obchodním rejstříku vedeném u 
rejstříkového soudu v Praze v oddíle C, vložka 91669. 
 
HOPE GROUP s.r.o. 
se sídlem:  Palackého 10, PSČ 612 00 Brno 
IČ :    25342282 
DIČ:    CZ25342282 
Bankovní spojení:  Sberbank  
Číslo účtu:   XXXX 
Jednající:   Ing. Jan Šild, jednatel, HOPE GROUP s.r.o.  
Společnost zapsaná dne 23. 6. 1997 v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně v oddíle C, vložka 83197. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

na straně druhé 
uzavírají tuto smlouvu: 
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Článek I. 

Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je zajistit zpracování hodnocení během programového 
období (průběžné hodnocení) a následné (ex-post) hodnocení Programu rozvoje 
venkova ČR pro období 2014-2020 (dále jen „PRV“) v letech 2016-2024  
v souladu s čl. 54, 56 a 57 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013, s čl. 76 a 78 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1305/2013, čl. 110 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 
a čl. 14 nařízením Komise (EU) č. 808/2014.  

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést Dílo specifikované 
v odstavci 2 až 5, 7 až 9 tohoto článku a Příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně 
zajištění souvisejících služeb specifikovaných v odstavci 7 a 8 tohoto článku 
a příloze 1 této smlouvy (dále jen „Služby“), a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli cenu za uskutečněné Dílo, včetně Služeb. 

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat hodnocení PRV (dále jen „Hodnocení“ nebo 
„Dílo“). Plnění bude probíhat v souladu s technickými podpůrnými dokumenty 
Evropské komise stanovenými v Příloze č. 1 této smlouvy v rozsahu, formou a v 
termínech stanovených v této Smlouvě včetně jejích příloh. Hodnocení se bude 
vztahovat k implementaci celého PRV v období 2014 - 2023. Výstupy dle odst. 4 
a 5 tohoto odstavce dále také společně uváděny jako ,,části Díla“ nebo ,,dílčí 
plnění“. 

3. V rámci hodnocení bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
č. (EU) 1303/2013 posouzena účinnost, efektivita a dopad PRV a dosahování cílů 
jednotlivých priorit. Cílem hodnocení je  prokázat pokrok a dosažené výsledky 
politiky rozvoje venkova realizované prostřednictvím PRV a posoudit dopad, 
účelnost, účinnost a relevantnost intervencí PRV a přispět k cílenější podpoře pro 
rozvoj venkova. 

4. Výstupem práce a předmětem plnění zhotovitele bude úvodní zpráva 
o hodnocení, průběžné zprávy o hodnocení včetně samostatných podkladů pro 
rozšířené výroční zprávy o provádění v letech 2017 a 2019 (zprávy 
o střednědobém hodnocení) a samostatná zpráva k hodnocení ex post 
předkládaná v roce 2024.   

5. Zprávy o  hodnocení budou doplněny průběžnými zprávami o realizovaných 
činnostech, které budou v termínech stanovených v příloze č. 1 smlouvy předány 
Řídícímu orgánu PRV.  

6. V případě, že dojde v průběhu programového období k podstatné změně 
právních předpisů EU nebo technických podpůrných dokumentů EK, pak budou 
použita ustanovení o opčním právu dle čl. V. této Smlouvy. V případě pochybností 
je objednatel oprávněn uvést, zda jsou výše uvedené změny podstatné.   

7. Zhotovitel bude prezentovat výstupy a závěry všech hodnotících zpráv na 
jednáních Monitorovacího výboru PRV, který je definován v čl. 47 nařízení 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (dále jen „Monitorovací výbor 
PRV“). 

8. Součástí plnění je též zajištění spolupráce a poskytnutí součinnosti při 
evaluačních aktivitách realizovaných na úrovni Dohody o partnerství či 
operačních programů EU v oblastech souvisejících s implementací PRV a I. pilíře 
SZP. Zhotovitel se také zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. VII. odst. 15 a 16 
této smlouvy. 

 

9. Nedílnou součástí předmětu Díla je popis použitých metodik a databáze 
relevantních údajů. Dílo bude zahrnovat i terénní pořízení dat a jejich textové, 
případně grafické zpracování.  

10. Smlouva stanovuje práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení Díla, 
včetně poskytování Služeb, dle nabídky zhotovitele nadlimitní veřejné zakázky na 
služby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, „Hodnocení Programu rozvoje venkova 
ČR na období 2014 – 2020“ (dále jen „veřejná zakázka“) a poskytnutí právní 
jistoty smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy. 

 
 

Článek III. 
Místo a doba plnění 

1.  
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednané době, vlastním jménem, na 

svůj náklad, na vlastní nebezpečí a předat veškeré výstupy a podklady, 
získané v průběhu realizace Díla, nutné pro provedení Díla objednateli 
na adrese uvedené v článku XIII. této smlouvy. Objednatel převezme Dílo 
nebo jeho část prostou vad a nedodělků na základě protokolu o předání 
a převzetí Díla dle odst. 4 tohoto článku (dále také jako ,,předávací protokol“). 
Dílo bude zhotovitelem prováděno na celém území ČR. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s čl. II. odst. 7 a 8 této 
smlouvy a její přílohou č. 1. 

2. Příloha č. 1 této smlouvy obsahuje Termíny pro předkládání zpráv/výstupů 
stanovující dobu plnění včetně závazných termínů realizace zakázky, kterými je 
zhotovitel povinen se řídit. Změna termínu ukončení dané části podléhá schválení 
objednatelem formou dodatku ke smlouvě a je možné k ní přistoupit jen ve 
výjimečných případech daných objektivními skutečnostmi neovlivnitelnými 
objednatelem. 

3. Termínem realizace je den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí návrhu 
Díla mezi objednatelem a zhotovitelem dle odst. 4 tohoto článku. Postup 
schvalování je uveden v odst. 4 tohoto článku. Termíny uvedené ve smlouvě jsou 
limitní termíny. 

4. O předání a převzetí návrhu Díla, resp. jeho části, bude smluvními stranami 
ve dvojím vyhotovení sepsán předávací protokol. Pro posouzení, zda dílo splňuje 
požadavky objednatele (schválení díla), bude stanovena lhůta 10 pracovních dnů 
od předání a převzetí díla. Po této lhůtě bude zhotovitel informován o požadavku 
ze strany objednatele na odstranění případných vad a nedodělků, s termínem 
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pro jejich odstranění do 10 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku. 
V případě, že Dílo nebude zpracováno dle požadavků objednatele na odstranění 
vad a nedodělků, daný postup se bude opakovat, a to do okamžiku předání Díla 
bez vad a nedodělků. Dílo se považuje za předané a schválené podpisem 
objednatele na finálním předávacím protokolu spolu s uvedením data konečného 
schválení. Finální předávací protokol bude obsahovat potvrzení zhotovitele o 
vložení závěrů a výstupů zprávy do IS KP14+ (Informační systém koncového 
příjemce) dle čl. VII. odst. 16 smlouvy. Podpisem objednatele na finálním 
předávacím protokolu bude Dílo považováno za schválené a předané bez vad a 
nedodělků. 

5. Proces připomínkování uvedený v odst. 4 tohoto článku je možné opakovat 
maximálně třikrát. Pokud ani po třetím kole nebudou uspokojivě vypořádány 
a zapracovány připomínky objednatele, bude přistoupeno k jednání o krácení 
ceny za dílčí plnění až do výše 100 %. 

6. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část, které vykazuje jakékoliv 
vady.  

7. Předávací protokol spolu s uvedeným datem schválení Díla, resp. jeho části, bez 
vad a nedodělků musí být podepsán nejpozději v den předání následující části 
Díla. 

8. Zhotovitel dále předkládá objednateli v souladu s  Termíny pro předkládání 
zpráv/výstupů uvedenými v příloze č. 1 smlouvy 1x za měsíc písemnou zpráva o 
realizovaných činnostech a plánu prací pro další období. Tato zpráva podléhá 
schvalování ze strany objednatele. V případě nedostatků musí být tyto odstraněny 
do termínu předložení další písemné zprávy. 

 
 

Článek IV. 
Cena 

1. Cena je stanovená dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a zahrnuje veškeré práce a náklady nutné ke kvalitnímu 
provedení Díla včetně zisku zhotovitele a je obsažena v položkovém rozpočtu, 
který tvoří nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy. 

 

2. Cena za Dílo dle nabídky zhotovitele bez DPH:   8 328 000 Kč  
DPH 21%:          1 748 880 Kč                                      
Celková cena Díla včetně DPH činí:            10 076 880 Kč 
slovy: Desetmilionůsedmdesátšesttisícosmsetosmdesát korun českých 

 

3. Uvedená cena je sjednána jako maximálně možná a nepřekročitelná a zahrnuje 
veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné k provedení celého Díla v rozsahu, 
kvalitě a způsobem specifikovaným čl. II. Předmět smlouvy. Změna ceny je 
možná pouze v případě, že v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb 
DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb 
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
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4. Ceny jednotlivých dílčích plnění jsou stanoveny následovně: 

Úvodní zpráva o hodnocení:         775 000 Kč bez DPH 

Průběžné zprávy o hodnocení       5 311 000 Kč bez DPH 

z toho zpráva v roce 2017      1 633 000 Kč bez DPH 

z toho zpráva v roce 2019      1 707 000 Kč bez DPH 

Zpráva z ex-post hodnocení      1 553 000 Kč bez DPH   

Zprávy o realizovaných činnostech     689 000 Kč bez DPH 

Strukturovaná kalkulace nákladů je podrobněji specifikována v příloze č. 3 této 
Smlouvy.  

 
Článek V. 

Opční právo 
 

1. Objednateli je vyhrazeno opční právo ve smyslu § 99 ZVZ na služby ve věci 
vyhodnocování implementace PRV dle potřeb objednatele, které nejsou v 
okamžiku zadání veřejné zakázky objednateli přesně známy, tzn. navýšení 
objemu plnění specifikovaného v čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

2. Objednatel není oprávněn opčního práva využít, pokud nebudou splněny 
podmínky podle § 99 odst. 3 ZVZ ve znění účinném ke dni uplatnění opčního 
práva (nebo jiného příslušného ustanovení zákona upravujícího zadávání 
veřejných zakázek účinného ke dni uplatnění opčního práva). 

3. Veřejná zakázka týkající se opčního práva bude zadána v jednacím řízení bez 
uveřejnění ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel si 
vyhrazuje právo uplatnit opční právo do 3 let ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Objednatel má právo opční právo neuplatnit anebo uplatnit jen ve 
sníženém rozsahu. 

4. V případě, že objednatel uplatní opční právo, zavazuje se zhotovitel poskytnout 
objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby došlo k poskytnutí plnění 
v souladu s požadavky objednatele uvedenými v rámci uplatnění opčního práva. 

5. V případě, že objednatel uplatní opční právo dle tohoto článku V. smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel poskytnout plnění, které bude předmětem opčního práva, 
ve stejné kvalitě jako plnění dle této smlouvy. 

6. Objednatel je oprávněn prostřednictvím opčního práva realizovat navýšení 
objemu plnění veřejné zakázky maximálně do výše 2.000.000,- Kč bez DPH. 

 
 

Článek VI. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Úhrada poskytnutých činností bude probíhat na základě předložených daňových 
dokladů - faktur, které je zhotovitel oprávněn vystavit vzhledem k poskytovanému 
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plnění veřejné zakázky vždy po vypracování, předání a odsouhlasení dané části 
Díla dle čl. III. smlouvy a dle stanovených Termínů pro předkládání zpráv/výstupů 
pro plnění Díla (viz příloha č. 1, bod 3.). Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne 
doručení na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Faktura bude hrazena 
z finančních prostředků podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě 
CSV) z Programu rozvoje venkova ČR 2014-2020. Jednotlivé položky faktury 
budou odpovídat struktuře přiloženého rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy). 
Přílohou faktur bude seznam provedených činností a finální předávací protokol 
za jednotlivé dílčí plnění potvrzený oběma stranami. Příloha poslední (konečné) 
faktury bude obsahovat podrobné vyúčtování celkové ceny Díla. Úhrada bude 
provedena odepsáním z účtu objednatele. 

2. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené 
v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Nebude-li účetní doklad – faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta 
splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo 
nově vystavené faktury.  

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele. 

 
 

Článek VII. 
Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen:  

1. provádět Dílo ve smyslu čl. II. této smlouvy; 

2. respektovat zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů; 

3. ke smlouvě doložit detailní harmonogram prací obsahující jednotlivé kroky, 
které povedou k naplnění dílčích plnění uvedených v čl. II a příloze č. 1 
smlouvy, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami; 

4. akceptovat požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy; 

5. akceptovat právo objednatele na provádění kontroly realizace veřejné zakázky 
a všech dokladů, souvisejících s veřejnou zakázkou a ověřování vstupních dat 
určených pro realizaci Díla; 

6. na základě připomínek EK provést nápravu a odstranit vady a nedostatky 
v průběhu realizace díla, termín odstranění vad bude stanoven objednatelem 
v souladu s pokyny EK; 

7. poskytnout informace Monitorovacímu výboru PRV; 

8. mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ vzniku 
odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči objednateli nebo třetím osobám 
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v souvislosti s plněním smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 
15 000 000,- Kč bez DPH (slovy patnáct milionů korun českých), a doklad o 
pojištění předložit na žádost objednatele do 3 pracovních dní. 

9. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou 
v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly 
právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené 
zhotovitelem v souvislosti s plněním smlouvy.  

10. předat objednateli nejpozději v den uzavření smlouvy úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu. Ověřená kopie pojistné smlouvy 
(pojistného certifikátu) bude součástí smlouvy jako příloha č. 5. 

11. průběžně objednatele informovat o veškerých důležitých skutečnostech 
týkajících se sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho 
stanovisko; 

12. uvést seznam všech osob, které se budou podílet na realizaci Díla (dále jen 
„Odborný tým“). Seznam bude součástí smlouvy jako příloha č. 2. Změna člena 
odborného týmu je přípustná pouze po předchozím souhlasu objednatele za 
předpokladu, že nový člen odborného týmu bude splňovat všechny kvalifikační 
požadavky stanovené na danou pozici. Objednatel bude akceptovat změnu 
člena realizačního týmu pouze z objektivních důvodů, kterými zejména není 
zapojení člena odborného týmu do jiného projektu plněného vybraným 
uchazečem souběžně s veřejnou zakázkou. 

13. Zajistit, aby se osoby uvedené v seznamu členů Odborného týmu fakticky 
přímo podílely na realizaci této smlouvy, a to ve vztahu k požadovaným 
pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem 
a potřebám při plnění této smlouvy. Členové odborného týmu se musí přímo 
podílet na realizaci této smlouvy i v případě, že by zhotovitel poskytoval část 
plnění prostřednictvím třetí osoby; poskytuje-li zhotovitel plnění prostřednictvím 
třetí osoby, odpovídá dle této smlouvy jako by plnil sám. 
 
14. Zhotovitel umožní v průběhu plnění předmětu této smlouvy absolvovat 
stáž každoročně minimálně dvěma (2) studentům magisterského studijního 
programu v oboru zemědělství nebo v jiném příbuzném oboru, případně 
absolventům magisterského studijního programu v témže oboru, pokud tito 
absolventi ukončili svá studia do 12 měsíců před nástupem na stáž. Stáží se 
pro účely této smlouvy rozumí absolvování praxe u zhotovitele za účelem 
získání praktických zkušeností v oboru, který studují, případně vystudovali 
(dále jen „stáž“), a to v minimální délce 10 pracovních dnů. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen objednateli prokázat, že požadovanému 
počtu studentů, příp. absolventů, umožnil absolvování stáže. Splnění této 
povinnosti doloží Zhotovitel svým čestným prohlášením, že požadovanému 
počtu studentů, resp. absolventů, umožnil absolvování stáže, a potvrzením 
studenta, resp. absolventa, o tom že je, resp. byl, studentem oboru uvedeném 
v tomto odstavci. 

15. Zhotovitel se bude řídit Etickým kodexem evaluátora, který byl vydán Českou 
evaluační společností, o.s. 
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16. Zhotovitel má povinnost zřídit si vstup do portálu IS KP 14+ (Informační systém 
koncového příjemce) - součást MS 2014+ (monitorovací systém Ministerstva 
pro místní rozvoj), do kterého bude vkládat závěry a doporučení evaluace, 
které budou následně zveřejněny.   

 
 

Článek VIII. 
Povinnosti objednatele 

Objednatel je povinen:  

1. uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v čl. IV. této smlouvy na základě 
předložených faktur včetně příloh ve lhůtách a způsobem ve smlouvě 
ujednaných;   

2. poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost pro realizaci díla. 

 
 

Článek IX. 
Licenční ujednání 

1. Zhotovitel Díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva autorů k Dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujícího 
licenčního ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by 
vytvořením Díla teprve vznikla. 

2. Zhotovitel Díla poskytuje objednateli Díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití Díla a bez jakéhokoliv omezení, a to 
zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již 
zahrnuta v ceně Díla podle čl. IV. této smlouvy. 

4. Zhotovitel Díla poskytuje licenci objednateli Díla (nabyvateli licence) jako 
výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít. 

5. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít. 

6. Objednatel Díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence 
zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnou třetí osobě neomezeně. 

7. Objednatel Díla (nabyvatel licence), stejně jako nabyvatel podlicence, je oprávněn 
upravit či jinak měnit Dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit 
Dílo s jiným dílem nebo zařadit Dílo do díla souborného, a to přímo nebo 
prostřednictvím třetích osob.   

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a § 2378 
občanského zákoníku.  

9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této 
smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze 
dle § 89 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,autorský zákon“), a objednateli tak svědčí všechna 
práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její 
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kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění 
k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez 
souhlasu a vědomí zhotovitele. 

10. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, 
zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na objednatele a 
objednatel tato práva přijímá. 

11. Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva 
pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto 
smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona 
na objednatele a objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá. 

12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k 
databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně Díla 
podle čl. IV. této smlouvy. 

 

 
Článek X. 

Sankční ustanovení, náhrada škody 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou dobu jednotlivých dílčích plnění 
v souladu s Termíny pro předkládání zpráv/výstupů Díla (čl. III. této smlouvy), se 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (včetně DPH) za 
každý i započatý den prodlení. Při překročení, resp. nedodržení doby plnění 
sjednané v čl. III. smlouvy o 40 a více pracovních dnů včetně zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (včetně DPH) za 
každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním příslušné povinnosti 
do dne jejího dodatečného splnění. 

2. V případě zjištění objednatele při ověřování dle čl. VII. odst. 5 této smlouvy, že 
vstupní data, získaná zhotovitelem v průběhu realizace Díla, nutná pro realizaci 
Díla jsou nereálná, nepravdivá nebo jinak zkreslená a mají vliv na předmět 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (včetně 
DPH) za každé jednotlivé zjištění objednatele. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží čl. II. odst. 7 této smlouvy (prezentace výstupů 
na jednáních Monitorovacího výboru PRV) nebo že nedodrží čl. II odst. 8 této 
smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(včetně DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky do 10 pracovních dnů od 
obdržení písemného požadavku (dle čl. III. odst. 4 a následujících této smlouvy), 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (včetně DPH) 
za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že vady a nedodělky Díla připomínkované objednatelem dle čl. III. 
odst. 4 této smlouvy nebudou ani po třetím kole připomínkování odstraněny 
(čl. III. odst. 5 této smlouvy), zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení s plněním této 
povinnosti. Tímto není dotčeno ustanovení čl. III. odst. 5 této smlouvy. 
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6. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky na základě reklamace dle 
čl. XII. odst. 3 této smlouvy do 30 kalendářních dnů od uplatnění reklamace, 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (včetně DPH) 
za každý i započatý den prodlení.  

7. V případě, že zhotovitel nedodrží čl. VII. odst. 6 této smlouvy, tedy na základě 
připomínek EK neprovede nápravu a neodstraní vady a nedostatky v průběhu 
realizace Díla, a to v termínu stanoveném objednatelem, zavazuje se uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (včetně DPH) za každý i započatý 
den prodlení. 

8. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 
v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem 
vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od smlouvy, ani povinnost 
zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel 
výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 

9. V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, 
uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

10. Za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VII. odst. 8 až 11 (týkající se 
pojištění) nebo v čl. VII. odst. 12 a 13 (týkající se Odborného týmu) této smlouvy 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 
Kč (včetně DPH), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

11. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 14 této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč (včetně DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

12. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku XI. odst. 1 této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- 
Kč (včetně DPH), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazením 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody. 

13. Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je organizační 
složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě 
daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních 
prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná zaviněná časová prodleva 
nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících 
považována za zaviněné prodlení na straně objednatele v rámci platebních 
podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné 
sankce. 

14. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, 
na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení 
čl. VI. této smlouvy. Pokud by zhotovitel nestačil smluvní pokutu krýt dle čl. VI., 
zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne 
převzetí písemné výzvy objednatele.  

15. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn zveřejnit smlouvu na 
svých webových stránkách a dále je povinen uveřejnit dle § 147a odst. 1 písm. a) 
ZVZ na svém profilu, který se nachází na internetové adrese 
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html (dále jen „profil“), tuto smlouvu 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html
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včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle 
§ 147a odst. 1 písm. b) ZVZ je objednatel povinen uveřejnit na Profilu výši 
skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dle § 147a odst. 1 písm. c) 
ZVZ též seznam subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel tímto uděluje souhlas 
objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto 
odstavci a těch, k jejichž uveřejnění vyplývá pro objednatele povinnost dle 
právních předpisů. 

 
Článek XI. 

Mlčenlivost a finanční kontrola 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech v souvislosti s plněním smlouvy. 

2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

 
 

Článek XII. 
Vady díla, záruka za dílo 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jednotlivá dílčí plnění v délce trvání 
60 měsíců. 

2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez 
vad a nedodělků (dílčí plnění dle Termínů pro předkládání zpráv/výstupů 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy) objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady 
a nedostatky Díla, které se projeví v záruční době. 

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. Rozhodující je datum uvedené na razítku pošty na obálce a podacím 
lístku. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky vytýkané objednatelem 
v jeho reklamaci do 30 kalendářních dnů od uplatnění této reklamace. 

4. Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit 
zhotovitel, zahrnují veškeré náklady související s úplným odstraněním vady. 

5. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady, vyjma odstavců 1 až 4 
tohoto článku se řídí obecnou právní úpravou. 

 
 

Článek XIII. 
Sdělení 

1. Vzájemná sdělení smluvních stran budou zasílána na níže uvedené adresy 
doporučeným dopisem, e-mailem apod. s následným potvrzením doporučeným 
dopisem. Objednatel a zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter 
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oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat 
telefonicky nebo emailem. 

2. Všechny skutečnosti mající vliv na věcné a finanční plnění smlouvy musí mít 
písemnou formu a musí být podepsány osobami pověřenými jednáním ve věcech 
smlouvy obou smluvních stran. 

 

Adresa objednatele:    Adresa zhotovitele: 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství NAVIGA 4, s.r.o.    

Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1   Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 
kontaktní osoba:  Ing. Josef Tabery   kontaktní osoba: Mgr.Lukáš Bumbálek 
telefon:  +420 XXX     telefon: XXX 
e-mail: XXX       e-mail: XXX 
 
       HOPE GROUP s.r.o. 
       Palackého tř. 10, 612 00 Brno 
       kontaktní osoba: Ing. Jan Šild 
       telefon: XXX 
       email: XXX 
 
 

Článek XIV. 
Společná ujednání 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, 
umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy. 

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není 
vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se objednatele 
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. 
o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

3. Smlouva může být ukončena odstoupením ze strany objednatele v případě změn 
státního rozpočtu a z nich vyplývajícího nezabezpečení finančních prostředků pro 
plnění Díla bez jakýchkoliv sankcí pro objednatele (objednateli nebudou přiděleny 
finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rozpočtovou kapitolu MZe ČR). 

4. Od smlouvy lze odstoupit pouze ze závažných důvodů. Závažnými důvody se 
rozumí prodlení s předáním dílčího plnění nebo odstranění vad delší než 20 dnů 
od termínů stanovených v příloze č. 1 smlouvy. Za závažné porušení se rovněž 
považuje situace, kdy ani po třetím kole nebudou uspokojivě vypořádány a 
zapracovány připomínky objednatele podle čl. III odst. 5 smlouvy.  

5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že 

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen úpadek nebo 

b) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo 

c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

mailto:XXX
mailto:bumbalek@naviga4.cz
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a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů) nebo 

d) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

6. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je vždy bez jakýchkoliv sankcí vůči 
objednateli. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. 

 

7. Smlouva může být oboustranně vypovězena bez udání důvodu s 6 měsíční 
výpovědní lhůtou, která počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího 
po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

8. Zhotovitel může pověřit zhotovením části Díla třetí osobu. Při provádění Díla touto 
třetí osobou má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

9. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny 
objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými 
platnými právními předpisy.  

10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou 
a se všemi aktuálně platnými právními předpisy.  

11. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést 
u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění 
smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich 
realizace, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této 
kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi zúčastněnými.  

12. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k obsahu i rozsahu Díla. 

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto 
smlouvou, řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku 
a subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.  

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě 
smluvních stran formou písemných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Případné dodatky budou vyhotoveny ve stejném počtu 
stejnopisů jako smlouva. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu 
a souhlasí s ním, a dále že potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli 
podmínek znevýhodňujících jednu ze stran. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

6. Smlouva zaniká jejím splněním. Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku na náhradu škody, 
nároky z odpovědnosti za vady, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, 
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licenční ujednání, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti 
smlouvy. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace díla  
Příloha č. 2 – Seznam členů týmu  
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet  
Příloha č. 4 – Metodika způsobu plnění zakázky  
Příloha č. 5 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)   
 

 
 
V Praze dne:  ………………………  V Praze dne: …………………….. 
  
 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
  
Ing. Josef Tabery  Mgr. Miloš Blaškovan, MA 
ředitel odboru Řídící orgán PRV  jednatel 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství NAVIGA 4, s.r.o. 
 
 
 
Podpis:…………………………………       Podpis:……………………………… 
 
 
       Ing. Jan Šild 
       jednatel 
       HOPE GROUP s.r.o. 
 
 
 
 
       Podpis:……………………………… 
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Příloha č. 1 – Technická specifikace Díla  
 
1. Předmět plnění Smlouvy 

Předmětem plnění Smlouvy je vyhodnocení pokroku a dosažených výsledků politiky rozvoje 
venkova a posouzení efektivity dosažených cílů, dopadu, účelnosti, účinnosti a relevance 
intervencí Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „PRV“).  

Vyhodnocení bude zpracováno pomocí odpovědí na společné a specifické hodnotící otázky 
a na základě indikátorové soustavy spolu se zhodnocením dosažených cílů na úrovni 
výstupových a výsledkových indikátorů, vedlejších efektů pomocí doplňkových indikátorů a 
čistých efektů pomocí dopadových indikátorů.  

Společné hodnotící otázky jsou definované v příloze V. prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova a EZFRV, specifické hodnotící otázky jsou 
definované Řídícím orgánem MZe (případně mohou být doplňkové dílčí otázky navržené 
hodnotitelem). Seznam povinných hodnotících otázek vztažených k PRV je uveden v bodě 7. 
Níže uvedené tabulky k výčtu hodnotících otázek zahrnují minimální rozsah hodnotících 
otázek včetně požadovaného minima zahrnutých hodnotících metod pro jednotlivé otázky a 
orientační přehled dat, která budou pro hodnocení zajištěna ze strany řídícího orgánu PRV.  

Zpracování odpovědí na hodnotící otázky bude předloženo v následujících termínech/ 
výstupech minimálně v popsaném rozsahu: 

– Úvodní zpráva - Návrh systému pro odpovídání hodnotící otázky včetně stanovení 
potřebných dat po její zodpovězení a postupu pro stanovení výsledkových a 
dopadových ukazatelů  

– První průběžná zpráva v roce 2017 - Návrh kompletního systému pro odpovídání 
hodnotící otázky včetně stanovení potřebných ukazatelů/ Zpracování odpovědi na 
hodnotící otázku dle formátu požadovaného EK ve vodítkách pro reporting v roce 2017 
(minimálně popis nastavení systému pro odpovídání otázky) 

– První průběžná zpráva v roce 2019 - Zpracování odpovědi na hodnotící otázku dle 
formátu požadovaného EK (formát bude dopřesněn)  - odpověď na hodnotící otázku na 
základě disponibilních dat 

– Ex - post hodnocení 2024 – aktualizace odpovědi na hodnotící otázku podle 
aktuálních dat o implementaci 

Indikátorová soustava je obecně určena souborem kontextových ukazatelů a ukazatelů 
výsledků a výstupů v příloze IV nařízení (EU) č. 808/2014, specifické ukazatele a jejich 
cílové hodnoty jsou navrženy v programovém dokumentu, po posouzení hodnotitelem 
mohou být doplněny další nezbytné ukazatele.  

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 se bude vztahovat k implementaci celého programového dokumentu v období 
2014-2023. 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 zejména podle dosažení výstupů a výsledků vůči vloženým 
finančním prostředkům. 
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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. 

Posouzení dopadů programu určí, do jaké míry byly vyřešeny priority Unie v rámci rozvoje 
venkova, přičemž budou zohledněny vlivy i ostatních faktorů včetně intervencí I. pilíře a 
stanoveny multiplikační efekty, případně i protichůdné efekty jednotlivých operací/opatření.  

Hodnocení zahrne i vyhodnocení mrtvé váhy a efektu vymístění u relevantních opatření.  

 

2. Výstup práce 
 

Výstupem práce zhotovitele bude úvodní zpráva o hodnocení, průběžné zprávy o hodnocení 
(obsahující manažerské shrnutí prováděných aktivit a hlavních dílčích závěrů) včetně 
samostatných podkladů pro rozšířené výroční zprávy o provádění v letech 2017 a 2019 
(zprávy o střednědobém hodnocení, které budou v souladu s Evaluačním plánem Dohody o 
partnerství (dále jen „DoP“) sloužit jako podklad pro Zprávu o pokroku DoP 2017 a 2019) a 
samostatné hodnocení ex post předkládané v roce 2024. 
Nad rámec hodnotících zpráv budou pravidelně zpracovávány informace o realizovaných 
činnostech pro Řídicí orgán PRV. Výsledky hodnocení budou pravidelně prezentovány 
Monitorovacímu výboru PRV (včetně jednání tematické pracovní skupiny) a konzultovány 
s hodnotitelem DoP, případně s Národním orgánem pro koordinaci (evaluační jednotkou 
NOK) a hodnotiteli operačních programů financovaných z Evropských strukturálních a 
investičních fondů. 
Souhrnné výstupy hodnocení budou poskytovány každoročně zpravidla k 31. 3. a k 30. 9., 
ve zprávách odevzdávaných v roce n bude hodnocen kumulativní stav implementace 
k 31. 12. roku n-1, resp. k 30. 6. roku n. Přehled termínů pro překládání zpráv/výstupů je 
uveden v kapitole 3 tohoto dokumentu. 
Předpokladem pro spolupráci se zhotovitelem jsou kontrolní termíny pro sledování přípravy 
hodnocení (např. finalizace instrumentů pro sběr dat), postupu hodnocení a k prezentaci 
aktuálních výstupů hodnotitele v každém pololetí. 
Součástí práce hodnotitele bude i spolupráce při nastavení a vyhodnocení ročních 
evaluačních plánů PRV. 
Nedílnou součástí předmětu díla je popis použitých metod sběru a analýzy dat, evaluačních 
přístupů a databáze relevantních údajů (včetně dat z dotazníkových šetření a primárních 
dat). Dílo bude zahrnovat i případné terénní pořízení dat (monitoring, dotazníkové šetření, 
případové studie) a jejich textové nebo grafické zpracování.  

Komunikace zadavatele s hodnotitelem bude probíhat v českém jazyce. 

 
2.1. Obsah a struktura úvodní zprávy 
Úvodní zpráva o hodnocení zahrne minimálně následující kapitoly a strukturu: 
 

1. Shrnutí (bude předloženo i v AJ) 
2. Úvod (účel zprávy) 
3. Souvislosti hodnocení  

– analýza výchozího stavu pro PRV se zahrnutím výsledků ex-ante hodnocení 
(rozsah cca 10 normostran) 

– popis intervenční logiky pro jednotlivá opatření PRV 

obsah kapitoly: 
stručné kontextuální informace o programu založené na kontextových indikátorech: 
související vnitrostátní politiky, sociální a hospodářské potřeby zdůvodňující podporu, 



 
 

 17 

struktura programu; popis priorit a operací, stanovení příjemců nebo jiných cílových 
skupin 
4. Metodický přístup 

– návrh podrobné metodiky pro zodpovídání všech hodnotících otázek, stanovení 
ukazatelů a požadavků na informace či dílčí studie umožňující posouzení 

– posouzení relevance dat sbíraných v rámci informačního systému SZIF a 
případný návrh na doplnění žádostí o podporu a žádostí o platbu, definice 
ukazatelů sbíraných prostřednictvím monitorovacích listů 

U každé hodnotící otázky bude specifikováno, ke kterému/kterým opatření/operaci se 
váže. Základní schéma pro odpovídání hodnotících otázek (včetně vazby na hodnotící 
kritéria a ukazatele) bude zpracováno podle vzorové šablony vodítek EK. Zahrne popis 
systému pro odpovídání na hodnotící otázky, ukazatele použité pro tento účel / případně 
vzorec pro jejich výpočet, popis metody a dalších použitých dat včetně odůvodnění 
zvoleného přístupu.  V průběhu hodnocení pak bude u hodnoty použitých ukazatelů 
uveden komentář k jejich výpočtu, včetně triangulace a interpretace hodnoty v kontextu 
programu. V případě, že nebude možné zjistit (vypočítat) hodnotu indikátoru vzhledem 
k rané fázi implementace (nízkému počtu realizovaných projektů / hodnotitelných operací) 
je možné odpovědět alternativním způsobem (např. za použití studií, expertním odhadem, 
teorií změny). 
 
5. Návrh harmonogramu hodnotících aktivit s popisem dílčích činností a termíny 

plnění 
Po odsouhlasení dalšího postupu prací v jednotlivých zprávách a na základě přípravy 
ročního evaluačního plánu bude upřesněn další harmonogram pro aktualizaci 
hodnocení.   

2.2. Obsah a struktura zpráv o hodnocení 
 
Průběžné zprávy o hodnocení budou zpracovány minimálně v následující struktuře (struktura 
může být upravena na základě vydaných vodítek/ doporučení EK): 
 

1. Shrnutí (bude předloženo i v AJ) 
2. Úvod (účel zprávy) 
3. Souvislosti hodnocení  

 
– Provádění programu: 

stručné informace o implementaci programu - termíny příjmu pro jednotlivé 
operace/opatření, aktuální stav výstupových ukazatelů u zaregistrovaných 
/schválených/ realizovaných operací  

finanční čerpání 

4. Zodpovídání hodnotících otázek 
– analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů 

operací/ opatření /programu z hlediska cílů 
– kvantifikace výsledkových, případně dopadových ukazatelů 
– odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány 

pro jednotlivé operace/ opatření i program jako celek 
– kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám 
– souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění 
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– stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění 
programu 

– analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů  
– závěry a doporučení pro případné úpravy programu. 

 
5. Návrh harmonogramu hodnotících aktivit pro příští hodnocené období 

s popisem dílčích činností a termíny plnění 
 
 
3. Termíny pro předkládání zpráv/výstupů 
 

Hodnotitel bude předkládat výstupy svých aktivit v následujících termínech: 

Výstup Termín 

Předpokládaný termín 
zahájení realizace zakázky 

Září 2016 

Úvodní zpráva o hodnocení Tři měsíce po podpisu smlouvy 

Průběžné zprávy o hodnocení   
31. 3. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023  
30. 9. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

z toho zprávy o 
střednědobém hodnocení 

31. 3. 2017, 2019 

prezentace výstupů 
řídícímu orgánu PRV a 

Monitorovacímu výboru PRV 

- do deseti pracovních dnů po odevzdání zprávy 
prezentace ŘO PRV 

- odevzdání podkladů pro MV PRV 15 pracovních 
dní před konáním MV  

- vlastní prezentace v termínu konání MV PRV 
(zpravidla polovina června a polovina listopadu 
každoročně) 

Informace o realizovaných 
činnostech pro odbor Řídící 
orgán PRV 

Průběžně 1x za tři měsíce písemná zpráva nejpozději 
k poslednímu pracovnímu dni v měsíci 

Spolupráce při nastavení 
ročních evaluačních plánů 
PRV 

Každoročně před jednáním tematické pracovní skupiny 
k monitoringu a hodnocení MV PRV (předpoklad 
září/říjen) 

Zpráva z ex-post hodnocení 30. 10. 2024 

případná aktualizace  
zprávy z ex-post hodnocení na 

základě připomínek EK 

  V závislosti na obdržení připomínek EK 

 
 
4. Formát předkládaných zpráv 
Veškeré požadované zprávy budou předloženy odboru Řídící orgán PRV ve vytištěné 
podobě ve třech vyhotoveních v  českém jazyce a v elektronické verzi na nosiči datových 
informací (CD, USB apod.). Každá z předložených zpráv (kromě zpráv o realizovaných 
činnostech pro řídící orgán PRV) bude obsahovat abstrakt (shrnutí) v anglickém jazyce, 
přičemž bude zajištěn soulad s odbornou terminologií. Veškeré výstupy budou podepsány 
osobou zodpovědnou za kvalitu odevzdávaného díla.  
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Ve výročních zprávách o implementaci budou výsledky hodnocení prezentovány dle formátu 
požadovaného EK ve vodítkách pro reporting v roce 2017 (v roce 2017 minimálně popis 
nastavení systému pro odpovídání hodnotící otázky). 
 
Závěry a doporučení z dílčích fází hodnocení budou ze strany hodnotitele vloženy 
do aplikace v rámci Monitorovacího systému MS 2014+, a to modulu Evaluace v IS KP14+. 
 

 
5. Základní východiska pro zpracování hodnocení 
Zpracování hodnocení musí vycházet zejména z: 
 
- Programového dokumentu PRV 2014-2020 v aktuální schválené verzi včetně modifikací 
- Ročních evaluačních plánů PRV  
- Národních prováděcích předpisů (Pravidla pro žadatele, Nařízení vlády) 
- Ex-ante hodnocení PRV 2014-2020 
- Relevantních právních předpisů EU (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 a nařízení Komise (EU) č. 
808/2014)  

- Aktuálních vodítek EK, která se vztahují k monitoringu a hodnocení PRV  

 Technical Handbook on the Monitoring and Evaluation Framework of the 
Common Agricultural Policy 2014 – 2020 

 Guidelines for strategic programming for the period 2014 – 2020 

 Context indicator fiches 

 Impact indicator fiches 

 Target indicator fiches 

 Complementary Result Indicator fiches for Pilar II 

 Working document - Rural Development Monitoring (2014-2020) – 
Implementation Report tables 

 Working paper – Common evaluation questions for Rural Development 
Programmes 2014-2020 

 Assessment of RDP results: how to prepare for reporting on evaluation in 2017 

 Guidelines – “Establishing and implementing the evaluation plan of 2014-2020 
RDPs”  

 Guidelines – „Evaluation of national Rural Networks 2014-2020“ 

 Working Document – “Evaluation-related Queries”  

 Etický kodex evaluátora 
 

případně dalších vodítek vydaných/aktualizovaných EK v průběhu programového 
období 

 
- Data z Informačního systému SZIF 

 pro projektová opatření jsou aktuálně k dispozici žádosti o podporu pro 1. a 2. 
kolo výzev projektových opatření, návrh žádosti o platbu pro 1. kolo, žádost 
o podporu pro pozemkové úpravy) 

 data k vyhodnocení výzev na plošná opatření za rok 2015 (příjem žádostí) a 
podklady k žádostem vyplaceným v průběhu roků 2015 a 2016 (žadatel dle 
podopatření, finanční prostředky, plošný rozsah) 
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6. Položkový rozpočet – k zadávací dokumentaci 

Předpokládané činnosti Výstup 

vytvoření projektového týmu, nastavení systému spolupráce s Řídícím 
orgánem PRV 

Úvodní 
zpráva 

o hodnocení 
 

analýza relevantních dokumentů (včetně analýzy výchozího stavu se 
zahrnutím výsledků ex ante hodnocení PRV) 

zpracování intervenční logiky pro jednotlivá opatření/operace PRV 

návrh metodiky pro zodpovídání hodnotících otázek, stanovení ukazatelů a 
požadavků na informace či dílčí studie umožňující posouzení 

analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů 
operací/ opatření /programu z hlediska cílů 

Průběžné 
zprávy o 

hodnocení/ex- 
post 

hodnocení 

kvantifikace ukazatelů 

odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány 
pro jednotlivé operace/ opatření i program jako celek 

kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám 

souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění 

stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění 
programu 

analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů 

závěry a doporučení pro případné úpravy programu. 

stručný popis realizovaných a plánovaných činností ve vazbě na roční 
evaluační plán PRV 

Zprávy o 
realizovaných 

činnostech 

 
7. Seznam povinných hodnotících otázek vztažených k PRV1 
 
Hodnotící otázky vztažené k prioritním oblastem jsou vztaženy k cílům programovaných 
prioritních oblastí. Zachycují přínos intervencí v rámci dané prioritní oblasti (soubor 
relevantních opatření/operací), pokud jde o výsledky programu. Z tohoto důvodu je 
posouzení provedeno na základě hodnotících kritérií a důkazů poskytnutých na základě 
společných /specifických cílových ukazatelů a doplňkových ukazatelů výsledků. V případech, 
kdy nejsou společné ukazatele dostatečné k zajištění řádné odpovědi, budou doplněny další 
konkrétní požadavky na dodatečné údaje spolu se specifikací zdroje. Pro každou prioritní 
oblast zahrnutou v programu rozvoje venkova je třeba zodpovědět příslušnou otázku 
v rozšířených výročních zprávách o provádění v roce 2017 a v roce 2019 a ve zprávě 
o hodnocení ex post. 

 
Hodnotící otázky vztažené k dalším aspektům PRV jsou vztaženy k technické pomoci, 
národní síti pro rozvoje venkova a komplementaritám a synergiím mezi prioritami 

                                            
1
 Číslování vychází z nařízení EK (EU) č. 808/2014, v případě zařazení specifické otázky, je číslo 

doplněno písmenem 
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a prioritními oblastmi. Jejich posouzení je provedeno na základě hodnotících kritérií a důkazů 
poskytnutých na základě společných /specifických cílových ukazatelů. V případech, kdy 
nejsou společné ukazatele dostatečné k zajištění řádné odpovědi, budou doplněny další 
konkrétní požadavky na dodatečné údaje spolu se specifikací zdroje. Tyto otázky je třeba 
zodpovědět v rozšířených výročních zprávách o provádění, které budou předloženy v roce 
2017 a 2019, a ve zprávě o hodnocení ex post. 
 
Hodnotící otázky vztažené k cílům na úrovni EU jsou propojeny s obecnými politickými cíli 
(cíle Strategie EU 2020 a cíle SZP) zachycují příspěvek programu pomocí dopadových 
ukazatelů. Jejich zodpovězení je provedeno na základě hodnotících kritérií ve vazbě 
na dopadové ukazatele, kontextové ukazatele a doplňkové výsledkové ukazatele. 
V případech, kdy nejsou společné ukazatele dostatečné k zajištění řádné odpovědi, budou 
doplněny další konkrétní požadavky na dodatečné údaje spolu se specifikací zdroje. 
Uvedené otázky je třeba zodpovědět v rozšířené výroční zprávě o provádění, která bude 
předložena v roce 2019, a ve zprávě o hodnocení ex post. 
 

Hodnotící otázka č. 1 k prioritní oblasti 1A: Do jaké míry podpořily intervence 
programu rozvoje venkova inovace, spolupráci a rozvoj znalostní základny ve 
venkovských oblastech? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  relevantních 
k prioritní oblasti 1 A (tj. opatření 1, 2 a 16) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Inovace, spolupráce a rozvoj znalostní základny bude hodnocena 
především prostřednictvím výstupových a výsledkových indikátorů za 
jednotlivé operace s přihlédnutím k příspěvku pro relevantní prioritní oblast 
2A - 5E) 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, dotazníkové šetření, případové 
studie 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů. 2 

 
 

Hodnotící otázka č. 2 k prioritní oblasti 1B: Do jaké míry podpořily intervence 
programu rozvoje venkova posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a 
lesnictvím a výzkumem a inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšeného řízení v oblasti 
životního prostředí a environmentálního profilu? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  relevantních 
k prioritní oblasti 1 B (tj. zejména opatření 16) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocení zahrne posouzení operací spolupráce, jednotlivých 
kooperačních partnerství včetně analýzy partnerství 

Předpokládané Analýza výstupů informačního systému, případové studie  

                                            
2
 Příklad dostupných dat z žádostí o podporu a platbu zahrnující indikátory i data o žadateli a projektu 

viz bod 5 Základní východiska pro zpracování hodnocení. Obecně jsou data ze žádosti o dotaci 
dostupná o zaregistrovaných projektech po ukončení příjmu žádosti, data o schválených projektech 
cca do 1 roku po ukončení příjmu žádostí, délka realizace projektu je zpravidla dva roky – data 
z žádostí o platbu budou tedy k dispozici cca tři roky po příjmu žádostí o podporu. 
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metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů 

 
 

Hodnotící otázka č. 3 k prioritní oblasti 1C: Do jaké míry podpořily intervence 
programu rozvoje venkova celoživotní vzdělávání a odbornou přípravu v odvětvích 
zemědělství a lesnictví? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních k prioritní oblasti 1 C (tj. zejména opatření 1) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Celoživotní vzdělávání a odborná příprava v odvětvích zemědělství a 
lesnictví bude hodnocena prostřednictvím analýzy podpořených 
vzdělávacích a informačních akcí a jejich přínosu k dílčím prioritním 
oblastem  

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, případové studie, dotazníkové 
šetření 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů 

 
 

Hodnotící otázka č. 4a) k prioritní oblasti 2A: Do jaké míry přispěly intervence 
programu rozvoje venkova k zlepšení hospodářské výkonnosti podpořených 
zemědělských podniků a jejich restrukturalizaci a modernizaci, zejména zvýšením 
míry účasti na trhu, jakož i diverzifikací zemědělských činností? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních k prioritní oblasti 2A (tj. zejména opatření 4 a vedlejší efekty 
opatření 6, 14 a 16) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Změna hospodářské výkonnosti v důsledku podpory opatření 4.1 bude 
hodnocena např. prostřednictvím indikátorů Změna hodnoty zemědělské 
produkce v přepočtu na plný ekvivalent pracovní síly (pro monitoring ze 
žádostí o proplacení a pro hodnocení v kontrafaktuální situaci na datech 
FADN nebo databázi Albertina), zvýšení hodnoty výkonů, aktiv a přidané 
hodnoty, dále pomocí změny hrubé přidané hodnoty u podpořených 
podniků oproti nepodpořeným.  

K hodnocení příspěvku programu k celkovému posílení investic bude 
využito výstupových indikátorů o počtu podpořených podniků a rozsahu 
investičních výdajů na celkové tvorbě hrubého fixního kapitálu sektoru. 

Pro posouzení strukturálních změn podpořených podniků v důsledku 
působení programu bude využito podkladů ze žádosti o proplacení 
(výpočet hodnoty standardní produkce před podporou a s časovým 
odstupem po podpoře). 

Předpokládané Analýza výstupů informačního systému, statistická analýza sektoru, 
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metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

kontrafaktuální analýza, input/output model pro posouzení dopadu, 
kvalitativní šetření, případové studie 

Kvalitativní šetření u vzorku (cca 5 %) podpořených podniků, případně 
ověření z jiných zdrojů pro údaje poskytnuté žadatelem v monitorovacích 
zprávách. 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5. 

Data z účetnictví podniku pro monitoring budou k dispozici v IS SZIF ze 
žádosti o proplacení pro stanovení HPH, změny standardní produkce na 
AWU atd. Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5. 

Dále lze pro evaluace využít data pro podpořené a nepodpořené podniky 
z databáze FADN (zajistí ŘO PRV ve spolupráci s ÚZEI) případně 
z databáze Albertina (nezajišťuje ŘO PRV). 

Předpoklad doplnění dat dotazníkovým šetřením provedeným 
hodnotitelem po konzultaci s ŘO PRV.  

Monitoring bude možné realizovat po podání prvních žádosti o proplacení. 
Monitorovací zprávy budou následovat v ročním intervalu nebo v etapách 
2. a 5. rok po podání ŽoP. První žádosti o proplacení budou předloženy 
nejdříve ve 3. čtvrtletí roku 2016 a první monitorovací zprávy nejdříve 
v roce 2017 resp. 2018 pokud budou následovat 2. rokem po předložení 
žádosti o proplacení. 

 

 

Specifická hodnotící otázka č. 4b) k prioritní oblasti 2A: Jak realizace komplexních 
pozemkových úprav přispěla k uspořádání vlastnických vztahů a zlepšení stavu 
krajiny? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních k prioritní oblasti 2A (tj. zejména opatření 4)  

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Podpora uspořádání vlastnických vztahů bude hodnocena na základě 
podkladů GIS a výstupových indikátorů z projektů a dále pomocí 
výběrového šetření. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, kvalitativní šetření, případové 
studie 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

Disponibilní data pro projekty registrované v roce 2016 viz bod 5. 

Data ze Státního pozemkového úřadu 

 
 

Hodnotící otázka č. 5a) k prioritní oblasti 2B: Do jaké míry podpořily intervence 
programu rozvoje venkova vstup dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví 
zemědělství, a zejména generační obnovu v tomto odvětví? 



 
 

 24 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních k prioritní oblasti 2B (tj. zejména opatření 6 a 4) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocení příspěvku opatření ke zvýšení kvalifikace a generační obměně 
v sektoru bude hodnoceno pomocí věkové struktury a kvalifikace 
podpořených zemědělců na celkové sektorové struktuře. Hodnocení 
stability a rozvoje podnikání bude provedeno pomocí vyhodnocení 
realizace podnikatelského plánu - změny rozsahu produkce, počtu nově 
vytvořených pracovních míst, výměry obhospodařované zemědělské 
půdy, počtu zvířat a dosaženého příjmu. K vyhodnocení příspěvku 
opatření k rozvoji podnikání bude využito indikátoru podíl podpořených 
investic na celkových investicích a doplněno o synergické efekty v rámci 
podpory z opatření 4.1. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, dotazníkové šetření (včetně 
srovnávací skupiny), případové studie  

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů.  

Disponibilní data pro projekty 2. kola v roce 2016 viz bod 5. 

 
 

Specifická hodnotící otázka č. 5b) k prioritní oblasti 2C: Do jaké míry přispěly 
intervence programu rozvoje venkova k zvýšení hospodářské výkonnosti všech 
lesnických podniků, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních ke specifické prioritní oblasti 2C (tj. zejména opatření 4 a 8)   

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hospodářská výkonnost bude hodnocena zejména prostřednictvím 
indikátoru hrubá přidaná hodnota a zlepšení techniky či technologie 
žadatele.  

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, statistická analýza sektoru, 
kontrafaktuální analýza, input/output model pro posouzení dopadu, 
kvalitativní šetření, případové studie 

Kvalitativní šetření u vzorku (cca 5 %) podpořených podniků, případně 
ověření z jiných zdrojů pro  údaje poskytnuté žadatelem v monitorovacích 
zprávách. 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

Data z účetnictví podniku pro monitoring budou k dispozici v IS SZIF 
V souhrnných reportech budou předána hodnotiteli ze strany ŘO PRV. 
Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5. 

Pro evaluace lze využít data z databáze Albertina (nezajišťuje ŘO PRV). 

 

 
 



 
 

 25 

Specifická hodnotící otázka 5c) k prioritní oblasti 2C: Do jaké míry přispěly intervence 
programu rozvoje venkova ke zvýšení hustoty lesní dopravní sítě? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních ke specifické prioritní oblasti 2C (tj. zejména opatření 4)   

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Pro prokázání efektivního využití dotací do infrastruktury lze využít 
zhodnocení základních parametrů lesní dopravní sítě. Hodnocení bude 
vždy vázáno na konkrétní majetek a na konkrétní LHC, v kterém se 
posuzovaná cesta nachází. 
Posuzovány budou tyto veličiny 

- Změna hustoty lesní dopravní sítě 
- Změna účinnosti lesní dopravní sítě (hospodárnost rozložení 

lesních odvozních cest po zpřístupňovaném terénu) 
- Změna objemu zpřístupněného dříví v závislosti na vhodné 

technologii 
- Posouzení erozní ohroženosti území - potenciální a skutečné 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, analýza dat ÚHÚL, komparace 
v čase, případové studie 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5. 

Data z OPRL, LHPO   

 
 

Hodnotící otázka č. 6a) k prioritní oblasti 3A: Do jaké míry přispěly intervence 
programu rozvoje venkova k zlepšení konkurenceschopnosti podpořených 
prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce 
prostřednictvím programů jakosti, přidáváním hodnoty zemědělských produktů a 
podporou místních trhů a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací 
producentů a mezioborových organizací? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních ke specifické prioritní oblasti 3A (tj. zejména opatření 4 a 16)   

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Konkurenceschopnost bude hodnocena prostřednictvím indikátoru hrubá 
přidaná hodnota. Dále bude hodnoceno využití inovací a úspěšnost 
vstupu a odbytu na trhu. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, statistická analýza sektoru, 
kontrafaktuální analýza, input/output model pro posouzení dopadu, 
kvalitativní šetření, případové studie kvalitativní šetření 

Kvalitativní šetření u vzorku (cca 5 %) podpořených podniků, případně 
ověření z jiných zdrojů pro údaje poskytnuté žadatelem v monitorovacích 
zprávách. 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  



 
 

 26 

Disponibilní data pro projekty 1. kola v roce 2015 viz bod 5. 

 

 
 

Specifická hodnotící otázka č. 6b) k prioritní oblasti 3A: Do jaké míry přispěly 
intervence programu rozvoje venkova k zlepšení dobrých životních podmínek zvířat  

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních ke specifické prioritní oblasti 3A (tj. zejména opatření 14, 
případně vedlejší efekt opatření 4)   
Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Podpora dobrých životních podmínek zvířat bude hodnocena podle 
zlepšení zdravotního stavu a pohody zvířat 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Základní statistika 

Standardizované metodiky pro posouzení dobrých životních podmínek 
zvířat – vícekriteriální hodnocení 

Kvalitativní šetření – hodnocení míry pohody zvířat definované na základě 
výsledků výzkumné studie a aproximovaný na všechny stáje zapojené do 
opatření - sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační 
statistiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli 
(hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel 
provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví 
odpověď na hodnotící otázku. 

Dotazníkové šetření  

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Data z IZR 

Evidence od žadatelů o podporu - stájové záznamy, veterinární záznamy 

Studie chování zvířat (studie zpracovaná ÚZEI + externím subjektem) –  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

 
 

Hodnotící otázka č. 8 k prioritní oblasti 4A: Do jaké míry podpořily intervence 

programu rozvoje venkova obnovu, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti 

(včetně oblastí sítě Natura 2000, v oblastech s přírodními či jinými zvláštními 

omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty a stav evropské krajiny? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací 
PRV  relevantních k prioritní oblasti 4A (tj. opatření 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15 
(v souladu s intervenční logikou PRV)) 
Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Příspěvek ke zachování/zvýšení biodiverzity a stavu krajiny v důsledku 
podpory opatření bude hodnocen prostřednictvím realizace více 
hodnotících aktivit (dle dílčích evaluačních otázek)  
 
Dílčí hodnotící otázky: 
1. Jaký podíl oblastí vysoké přírodní hodnoty, oblastí Natura 2000 a 

jiných cenných lokalit pokrývají podporované plochy? 
Vyhodnocení bude provedeno zvlášť pro lesnická a zemědělská 
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opatření. 
Hodnocení bude prováděno s ohledem na plošné poskytování podpor 
prostřednictvím GIS analýz  

2. Liší se biologická rozmanitost mezi plochami podporovanými a 
nepodporovanými? Udržuje se či zvyšuje se v průběhu let početnost 
cílových skupin organismů? 
Sběr dat o výskytu vybraných organismů v terénu (cílových, nebo 
bioindikačních druhů, výskyt cílových druhů apod.) dle dokumentů 
Metodika monitoringu agro-environmentálních opatření (Beleco, 2014) 
a Úprava metodiky monitoringu agro-environmentálních opatření 
(Juniperia, 2015) - zajistí ŘO  
Vyhodnocení sběru dat pomocí popisné a interpretační statistiky dle 
výše uvedených dokumentů (také dle metodiky Beleco, 2014; 
Juniperia, 2015) -  zajistí ŘO  

3. Jaké jsou celospolečenské funkce lesa? 
Kvantifikace funkcí bioprodukčních a ekologicko-stabilizačních dle 
předem stanovené metodiky (operace 8.5.1, 8.5.3, 15.1.1 a 15.2.1). 

4. Jak se zvýšila kvalita a rozloha vhodných zdrojů pro ochranu a 
reprodukci genofondu lesních dřevin? 

5. Jak přispěla realizace společných ekologických zařízení v rámci KPÚ 
ke zlepšení stavu krajiny? 

6. Souhrn statistického a kvalitativního vyhodnocení na jednotlivých 
programovaných úrovních. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

1. GIS analýza – bude provedena dodavatelem (hodnotitelem) v rámci 
realizace VZ (vstupní podklady pro o zastoupení opatření ve vazbě na 
konkrétní lokality, na které je poskytována dotace x konsolidovaná 
vrstva ekosystémů, podíl zapojených podniků) 

2. Hodnocení biodiverzity - dle Metodika monitoringu agro-
environmentálních opatření (Beleco, 2014) a Úprava metodiky 
monitoringu agro-environmentálních opatření (Juniperia, 2015) – sběr 
dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky dle 
výše uvedených dokumentů bude provedeno externím subjektem 
(mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní 
zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě 
výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. Dále 
dodavatel doplní vyhodnocení opatření v kontextu prioritní oblasti. 

3. Kvantifikace funkcí bioprodukčních a ekologicko-stabilizačních dle 
vytvořené metodiky Vyhodnocení příspěvku k plnění 
celospolečenských funkcí lesa dle zpracované metodiky (předá MZe)  

4. Porovnání podílu (poměr), počtu (kusy), výměry uznaných jednotek 
(ha) zařazených do Národního programu (ze softwaru ERMA) oproti 
uznaným jednotkám, které nejsou zařazeny do Národního programu 
(15.2.1) 

5. Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné 
výsledky - na úrovni jednotlivých operací) a na časovou a prostorovou 
kontinuitu a na regionální rozdíly. 

Data zajištěná 
ŘO PRV 

1. GIS vrstvy (plochy podpořené (zdroj LPIS, IS SZIF), vrstvy 
ekosystémů, biotopů (AOPK), stav lesních porostů + data z IS SZIF a 
z žádosti o podporu technický indikátor dle typu projektu (např.: délka 
toku, retenční kapacita, dotčená plocha)) 

2. Studie zpracovaná na základě monitoringu in-situ v souladu s 
Metodikou monitoringu agro-environmentálních opatření (Beleco, 
2014) a Úpravou metodiky monitoringu agro-environmentálních 
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opatření (Juniperia, 2015). 
3. Metodika příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa, data 

ÚHÚL) 
4. Data z IS SZIF, Evidence reprodukčního materiálu  (data o genofondu) 
5. Data o schválených a realizovaných společných ekologických 

zařízeních v rámci KPÚ 

 
 

Hodnotící otázka č. 9 k prioritní oblasti 4B: Do jaké míry podpořily intervence 
programu rozvoje venkova lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a 
pesticidy? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací 
PRV  relevantních k prioritní oblasti 4B (tj. opatření 4, 8, 10, 11, 15 (v 
souladu s intervenční logikou PRV)) 
Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management) 
Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné 
výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální rozdíly. 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Příspěvek k lepšímu hospodaření s vodou, nakládání s hnojivy a pesticidy 
v důsledku podpory opatření bude hodnocen prostřednictvím realizace 
více hodnotících aktivit (dle dílčích evaluačních otázek)  

Dílčí hodnotící otázky: 

1. Jaký podíl oblastí zranitelných dusičnany pokrývají podporované 
plochy? 
Hodnocení bude provedeno ze strany dodavatele (hodnotitele) 
prostřednictvím GIS analýzy vrstvy půdních bloků, na které je 
poskytována dotace, a plochou oblastí zranitelných dusičnany, 
(případně dalšími mapovými podklady o stavu kvality povrchových a 
podzemních vodních zdrojů). 

2. Jak přispělo zapojení do AEKO PRV k zlepšování stavu vody? 
Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody - sběr dat v terénu dle 
upravené metodiky pro sběr a zpracování dat pro monitoring účinnosti 
Nitrátové směrnice. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a 
interpretační statistiky dle výše uvedených dokumentů bude 
provedeno externím subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) 
bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede 
rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na 
hodnotící otázku. 

3. Jak přispěla lesní opatření k lepšímu hospodaření s vodou? 
Kvantifikace funkcí bioprodukčních a ekologicko-stabilizačních dle 
vytvořené metodiky Vyhodnocení příspěvku k plnění 
celospolečenských funkcí lesa dle zpracované metodiky (předá MZe)  

4. Dále dodavatel doplní vyhodnocení opatření v kontextu prioritní 
oblasti. 

5. Jak přispěla realizace vodohospodářských opatření v rámci KPÚ ke 
zlepšení stavu vody v krajině? 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

1. GIS analýza – bude provedena dodavatelem (hodnotitelem) v rámci 
realizace VZ (vrstva půdních bloků, na které je poskytována dotace a 
plochy zranitelných oblastí (databáze SZIF, registr půdy LPIS), data o 
stavu kvality povrchových a podzemních vodních zdrojů)) 

2. Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody – sběr dat a jeho 
vyhodnocení pomocí popisné a interpretační statistiky dle předem 
stanovené metodiky bude provedeno externím subjektem (mimo VZ); 
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dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní zpracovaná studie – 
dodavatel provede rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie 
sestaví odpověď na hodnotící otázku. 

3. Vyhodnocení příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa dle 
zpracované metodiky (předá MZe)  

4. Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné 
výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální 
rozdíly. 

5. Souhrn statistického a kvalitativního vyhodnocení na jednotlivých 
programovaných úrovních. 

Data zajištěná 
ŘO PRV 

1. GIS vrstvy (vrstva půdních bloků, na které je poskytována dotace a 
plochy zranitelných oblastí (databáze SZIF, registr půdy LPIS), data o 
stavu kvality povrchových a podzemních vodních zdrojů) 

2. Studie Kvalitativní monitoring čistoty a množství vody; výsledky 
terénního monitoringu vody (data VÚV, VÚRV, případně další). 

3. Metodika příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa, data 
ÚHÚL) 

4. Data o realizovaných vodohospodářských opatřeních v rámci KPÚ a v 
lesnicko-environmentálních opatřeních 

 
 

Hodnotící otázka č. 10 k prioritní oblasti 4C: Do jaké míry podpořily intervence 
programu rozvoje venkova předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací 
PRV  relevantních k prioritní oblasti 4C (tj. opatření 4, 8, 10, 11, 15 (v 
souladu s intervenční logikou PRV)) 
Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management) 
Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné 
výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální rozdíly. 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Příspěvek k lepšímu hospodaření s půdou a předcházení erozi v důsledku 
podpory opatření bude hodnocen prostřednictvím realizace více 
hodnotících aktivit (dle dílčích evaluačních otázek)  

Dílčí hodnotící otázky: 

1. Jaký podíl oblastí ohrožených erozí pokrývají podporované plochy? 
Hodnocení bude provedeno ze strany dodavatele (hodnotitele) 
prostřednictvím GIS analýzy vrstvy dílů půdních bloků, na které je 
poskytována dotace, a plochou oblastí silně a mírně erozně 
ohrožených 

2. Jak přispělo zapojení do AEKO PRV k zlepšování ochrany půdy? 
Kvalitativní monitoring eroze - sběr dat v terénu dle upravené 
metodiky. Sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí popisné a interpretační 
statistiky dle výše uvedených dokumentů bude provedeno externím 
subjektem (mimo VZ), dodavateli (hodnotiteli) bude předána kompletní 
zpracovaná studie – dodavatel provede rešerši textu, na základě 
výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na hodnotící otázku. 
Jak přispěla lesní opatření k lepšímu hospodaření s půdou a snižování 
eroze? 

3. Kvantifikace funkcí bioprodukčních a ekologicko-stabilizačních dle 
vytvořené metodiky Vyhodnocení příspěvku k plnění 
celospolečenských funkcí lesa dle zpracované metodiky (předá MZe)  
ÚHÚL navrhne výpočet snížení eroze v závislosti na zkrácení cest k 
těžební aktivitě v lese (4.3.2). 
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4. Jak přispěla realizace KPÚ k ochraně zemědělské půdy před erozí? 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

1. GIS analýza – bude provedena dodavatelem (hodnotitelem) v rámci 
realizace VZ (vrstva dílů půdních bloků, na které je poskytována 
dotace a ploch ohrožených erozí (databáze SZIF, registr půdy LPIS), 
monitoring eroze, data o stavu kvality půdy) 

2. Kvalitativní monitoring eroze – sběr dat a jeho vyhodnocení pomocí 
popisné a interpretační statistiky dle předem stanovené metodiky bude 
provedeno externím subjektem (mimo VZ); dodavateli (hodnotiteli) 
bude předána kompletní zpracovaná studie – dodavatel provede 
rešerši textu, na základě výsledků a závěrů studie sestaví odpověď na 
hodnotící otázku. 

3. Vyhodnocení příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa dle 
zpracované metodiky (předá MZe)  

Panelová diskuze se žadateli – hodnocení příspěvku k prioritě z 
pohledu hospodáře   

4. Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné 
výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální 
rozdíly. 

5. Souhrn statistického a kvalitativního vyhodnocení na jednotlivých 
programovaných úrovních, 

Data zajištěná 
ŘO PRV 

1. GIS vrstvy (vrstva dílů půdních bloků, na které je poskytována dotace 
a plochy náchylných oblastí (databáze SZIF, registr půdy LPIS), data o 
stavu kvality povrchových a podzemních vodních zdrojů) 

2. Studie Kvalitativní monitoring eroze; výsledky terénního monitoringu 
vody (data VÚV, VÚRV, VÚMOP, případně další) 

3. Metodika příspěvku k plnění celospolečenských funkcí lesa, data 
ÚHÚL 

Kontaktní údaje na žadatele z IS SZIF 

Data pro výpočet snížení eroze v závislosti na zkrácení cest k těžební 
aktivitě v lese. 

4. Data o realizovaných protierozních opatřeních v rámci KPÚ a v 
lesnicko-environmentálních opatřeních 

 
 

Hodnotící otázka č. 11 k prioritní oblasti 5A: Do jaké míry přispěly intervence 
programu rozvoje venkova k efektivnějšímu využívání vody v zemědělství? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních k prioritní oblasti 5A (tj. zejména opatření 4 a 16) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Efektivnější využívání vody v zemědělství a potravinářství bude 
hodnoceno spotřebou vody a její úsporou dosaženou v zemědělských a 
potravinářských provozech vztaženo na jednotku produkce i absolutně 
(jedná se ale pouze o hodnocení vedlejšího efektu). 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, komparace v čase, případová 
studie 

Nezbytné je vytvoření metodiky pro výpočet doplňkového ukazatele R13 
hodnotitelem. 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 



 
 

 31 

proplacení/ monitorovacích listů (množství spotřebované vody a objem 
produkce – stav před investicí a po ní). 

 
 

Hodnotící otázka č. 12 k prioritní oblasti 5B: Do jaké míry přispěly intervence 
programu rozvoje venkova k efektivnějšímu využívání energie v zemědělství a při 
zpracování potravin? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  

relevantních k prioritní oblasti 5B (tj. zejména opatření 4 a 16) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Efektivita využívání energie v zemědělství a zpracování potravin bude 
hodnocena na základě spotřeby energií a dosažení jejich úspory na 
jednotku produkce u podpořených investičních projektů PRV (jedná se ale 
pouze o hodnocení vedlejšího efektu) 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, komparace v čase, případová 
studie 

Nezbytné je vytvoření metodiky pro výpočet doplňkového ukazatele R14 
hodnotitelem. 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

 

 

Hodnotící otázka č. 13 k prioritní oblasti 5C: Do jaké míry přispěly intervence 
programu rozvoje venkova k usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných 
zdrojů, vedlejších produktů, odpadů a reziduí a z jiných nepotravinářských surovin pro 
účely biologického hospodářství?  

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  

relevantních k prioritní oblasti 5C (tj. zejména opatření 4, 6 a 16) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Využívání energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) v zemědělství, 
lesnictví a v potravinářském průmyslu bude hodnoceno na základě 
množství produkce energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v rámci 
podpořených projektů a podílu této energie na celkové spotřebě energie 
v těchto odvětvích. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, komparace v čase, případová 
studie 

Nezbytné je vytvoření metodiky pro výpočet doplňkového ukazatele R15 
hodnotitelem. 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

 

 

Hodnotící otázka č. 14 k prioritní oblasti 5D: Do jaké míry přispěly intervence 
programu rozvoje venkova k snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku ze 
zemědělství? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  relevantních 
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k prioritní oblasti 5C (tj. zejména opatření 4) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocení příspěvku opatření ke snižování emisí skleníkových plynů 
(metanu a oxidů dusíku) a amoniaku ze zemědělství bude hodnoceno na 
základě dat o změnách rozsahů skladovacích kapacit na statková hnojiva, 
počtu zvířat a technologií ustájení na základě parametrů investičních 
projektů s dopadem na emise. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, komparace v čase, případová 
studie 

Nezbytné je zajištění metodiky pro výpočet doplňkového ukazatele 19 
hodnotitelem. Metodika pro hodnocení vlivu PRV na emise skleníkových 
plynů (R16, R18) s využitím software Holos a GLEAM (popř. jiného) bude 
předána zadavatelem. 

 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů 

 
 

Hodnotící otázka č. 15 k prioritní oblasti 5E: Do jaké míry podpořily intervence 
programu rozvoje venkova ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  relevantních 
k prioritní oblasti 5E (tj. opatření 8 a 10 (v souladu s intervenční logikou 
PRV)) 
Ověřit správnosti výchozích předpokladů (cílenost, management) 
Vyhodnocení ve vazbě na kontext (vliv ostatních faktorů na zjištěné 
výsledky) a na časovou a prostorovou kontinuitu a na regionální rozdíly. 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Podpora ukládání a pohlcování uhlíku bude hodnocena: 

1. v oboru lesnictví kvantifikací mitigačního potenciálu dle dřevinné 
skladby stávajících a zakládaných lesních porostů 

2. v opatření AEKO jako vedlejší efekt operace 10.1.5 Zatravňování orné 
půdy a 10.1.8 Dráhy soustředěného odtoku dle mitigačního potenciálu 
travních porostů ve srovnání s ornou půdou 

3. dále dodavatel doplní vyhodnocení opatření v kontextu prioritní oblasti. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Modely potenciálu ukládání a pohlcování uhlíku  
GIS analýza  
Souhrn statistického a kvalitativního vyhodnocení na jednotlivých 
programovaných úrovních 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Data z IS SZIF, mapové vrstvy  

Analýzy hodnotící sekvestrační potenciál zalesněných/zatravněných ploch 
(s dodavatelem (hodnotitelem) bude diskutován metodický přístup pro 
hodnocení). 

 

 
Hodnotící otázka č. 16 k prioritní oblasti 6A: Do jaké míry podpořily intervence 

programu rozvoje venkova diverzifikaci, vytváření a rozvoj malých podniků, jakož i 

pracovních míst? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
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relevantních ke specifické prioritní oblasti 6A (tj. zejména opatření 6) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocena bude míra diverzifikace a rozvoje podniků především podle 
hrubé přidané hodnoty, trendu podílu nezemědělských aktivit na příjmech 
vlastních výrobků a služeb a zaměření diverzifikace dle kódů CZ NACE. 

Tvorba pracovních míst bude posouzena počtem i charakteristikou 
vytvořeného pracovního místa. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Dotazníkové šetření, kvalitativní šetření, kontrafaktuální analýza, 
případová studie 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů (data z účetnictví podniku - např.: výkony, 
výkonová spotřeba, příjmy z nezemědělských činností) pro stanovení 
nezemědělské HPH atd. 

Pro evaluace lze využít data z databáze Albertina (nezajišťuje ŘO PRV). 

 

 

Hodnotící otázka č. 17 k prioritní oblasti 6B: Do jaké míry podpořily intervence 
programu rozvoje venkova místní rozvoj ve venkovských oblastech? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady opatření/operací PRV  
relevantních ke specifické prioritní oblasti 6A (tj. zejména opatření 19) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Posílení místního rozvoje pomocí realizace SCLLD přináší řadů efektů, 
mezi které patří jako hodnocený cílový ukazatel vytvoření pracovních míst 
v rámci podpořených projektů. Realizace projektů přispívat rovněž 
k dalším prioritám PRV hodnocen tedy bude i příspěvek k ostatním 
prioritám/prioritním oblastem pomocí indikátorů zvolených MAS. Nedílnou 
součástí hodnocení  přidané hodnoty realizace prostřednictvím CLLD, 
zapojení účastníků do realizace místní rozvojové strategie šíření 
zkušeností a dobré praxe. V rámci hodnocení kontextu bude posouzeno 
pokrytí populace a území strategiemi MAS podpořenými z EZFRV včetně 
posouzení příspěvku ostatních EU fondů. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, kvalitativní šetření – dotazníkové 
šetření, Delphi metoda – expertní panel 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

 
 

Hodnotící otázka č. 19a): Do jaké míry zvýšily synergie mezi prioritami a prioritními 
oblastmi účelnost programu rozvoje venkova? 

Cíl Vyhodnotit synergické a komplementární vazby mezi opatřeními 
/operacemi PRV a případný multiplikační efekt podpor 

Předmět a Synergie mezi prioritami a prioritními oblastmi bude hodnocena 
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průběh 
hodnocení 

prostřednictvím hodnocení vedlejších efektů jednotlivých priorit a 
prioritních oblastí 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Analýza výstupů informačního systému, expertní panel, desk reserch, 
případové studie 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

 

 

Hodnotící otázka č. 19b): Je nastavený proces implementace S/K vazeb dostatečný? 
Jaké jsou bariéry v implementaci? Lze proces implementace zefektivnit? Byly 
realizovány všechny předpokládané synergie/komplementarity?  

Cíl Vyhodnotit synergické a komplementární vazby (S/K) mezi opatřeními 
/operacemi PRV a dalšími podporami ESI fondů a I. pilíře SZP ESI  

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocení nastavení S/K, které může být součástí jednotlivých typů 
evaluací např. procesní, hodnocení relevance a výsledkového hodnocení. 
Vyhodnoceny budou dílčí otázky: 

 Přispívají S/K vazby definované v programu k dosahování cílů s 
větší efektivitou? A jakým způsobem? 

 Je proces řízení a sledování S/K vazeb funkčně nastaven? 
(předchází duplicitám a podporuje vyšší efekt navrhovaných 
intervencí) 

 Jaké byly identifikovány ze strany ŘO bariéry a nepokrytá místa z 
pohledu metodického nastavení a dokumentů na úrovni OP (i s 
ohledem na JMP a MS2014+)? 

 Jsou nastavené mechanismy koordinace dostatečné? Jak jsou 
jednotlivé mechanismy využívány?  Který druh mechanismu je 
nejúčinnější, který nejméně včetně  odůvodnění? Jak konkrétně 
probíhá aplikace jednotlivých používaných mechanismů 
koordinace v praxi? 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Desk research, expertní panel 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o projektech generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ 
monitorovacích listů  

 
 

Hodnotící otázka č. 20: Do jaké míry přispěla technická pomoc k dosažení cílů 
stanovených v článku 59 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. 
1305/2013? 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady podopatření 20.1  

Předmět a 
průběh 

Zhodnocení míry, kterou technická pomoc (TP) přispěla ke zlepšení 
provádění programu, k publicitě programu, k monitoringu a evaluaci. 
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hodnocení 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Základní statistika, případové studie 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o projektech generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ 
monitorovacích listů 

 
 

Hodnotící otázka č. 21: Do jaké míry přispěla celostátní síť pro venkov k dosažení cílů 
stanovených v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) č. 1305/2013 

Cíl Vyhodnotit výstupy, výsledky a dopady podopatření 20.1 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Míra příspěvku celostátní sítě pro venkov (CSV) bude hodnocena 
prostřednictvím šetření CSV a tematickými pracovními skupinami (dále 
TPS) a případovými studiemi.  

Dílčí otázky: 

 Jak zvýšilo zapojení zúčastněných stran (partnerů sítě) provádění 
politiky rozvoje venkova? 

 Jakým způsobem zvýšila CSV kvalitu provádění programů rozvoje 
venkova? 

 Jak přispěla CSV k informovanosti širší veřejnost a potenciální 
příjemce o politice rozvoje venkova a o možnostech financování? 

 Jak přispěla CSV k rozšíření inovací v zemědělství, produkci 
potravin, lesnictví a rozvoji ve venkovských oblastech? 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Případové studie, dotazníkové šetření, základní statistika 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o projektech generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o proplacení/ 
monitorovacích listů 

 
 

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 22: Do jaké míry přispěl program 
rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se zvýšení 
míry zaměstnanosti u osob ve věku 20 až 64 let na nejméně 75 %? 

Cíl Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV  

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Zvýšení míry zaměstnanosti u osob ve věku 20 až 64 let vlivem PRV bude 
hodnocena zejména prostřednictvím indikátoru R21/T20 (Pracovní místa 
vytvořená v rámci podpořených projektů) a R24/T23 (Pracovní místa 
vytvořená v rámci podpořených projektů Leader) vůči kontextovým 
ukazatelům zaměstnanosti. Posouzen bude rovněž dopadový ukazatel I 
14. 

Předpokládané 
metody sběru 

Desk research, metaevaluace, kontrafaktuální analýza 
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a vyhodnocení 
dat 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku pro relevantní operace (viz programový 
dokument) z informačního systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů 

 
 

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 23: Do jaké míry přispěl program 
rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se investic do 
výzkumu, vývoje a inovací ve výši 3 % HDP EU? 

Cíl Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocení bude navazovat na vyhodnocení priority 1, případně inovací 
v rámci priority 2 a 3 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Obsahová analýza na základě desk research, analýza výstupů 
informačního systému, dotazníkové šetření, případové studie  

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku pro relevantní operace (viz programový 
dokument) z informačního systému SZIF (zejména celkové veřejné 
výdaje, celkové výdaje projektu, počet operací spolupráce). 

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

 
 

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 24: Do jaké míry přispěl program 
rozvoje venkova k zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a k 
plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se snížení emisí skleníkových 
plynů oproti úrovním roku 1990 nejméně o 20 % nebo pokud budou podmínky 
příznivé, o 30 %, k zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě 
energie na 20 % a k zvýšení energetické účinnosti o 20 %? 

Cíl Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocení bude vycházet z posouzení vedlejších efektů investičních 
opatření 4 (návaznost na hodnocení prioritních oblastí 5B, 5C a 5D), 
posouzení efektu opatření 6 a 16 v rámci prioritní oblasti 5C a opatření 8 
(prioritní oblast 5E). Zahrne rovněž syntézu kvantifikace doplňkových 
výsledkových ukazatelů ke zvýšení účinnosti využití energie v zemědělství 
a potravinářství, produkci energie z obnovitelných zdrojů u podpořených 
projektů a snížení emisí skleníkových plynů a amoniaku. Posouzen bude 
rovněž dopadový ukazatel I 7. 

Vyhodnocení mitigačních a adaptačních efektů jednotlivých opatření. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Desk research, případové studie/šetření, metaevaluace 

 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku pro relevantní operace (viz programový 
dokument) z informačního systému SZIF (zejména celkové veřejné 
výdaje, celkové výdaje projektu, počet operací spolupráce). 
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Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů 

Případové studie/šetření k vyhodnocení dopadu popatření 8 v oblasti 
sekvestrace. 

 
 

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 25: Do jaké míry přispěl program 
rozvoje venkova k plnění hlavního cíle strategie Evropa 2020 týkajícího se snížení 
počtu Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby? 

Cíl Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Snížení počtu obyvatel, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, bude 
hodnoceno prostřednictvím indikátorů  R21/T20 (Pracovní místa vytvořená 
v rámci podpořených projektů), R24/T23  (pracovní místa vytvořená v 
rámci podpořených projektů a samostatně v rámci Leader),  C9/ resp. I15 
(míra chudoby ve venkovské oblasti) a doplňkových hodnotících kritérií dle 
návrhu hodnotitele.  

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Základní statistika, šetření, případové studie 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku pro relevantní operace (viz programový 
dokument) z informačního systému SZIF (zejména celkové veřejné 
výdaje, celkové výdaje projektu, počet operací spolupráce). 

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů 

 
 

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 26: Do jaké míry přispěl program 
rozvoje venkova k zlepšení životního prostředí a k dosažení cíle strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti týkajícího se zastavení úbytku biologické rozmanitosti a 
degradace ekosystémových služeb a jejich obnovení? 

Cíl Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV v oblasti zachování či zlepšení 
biodiverzity 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Míra příspěvku programu ke zlepšení životního prostředí a zastavení 
úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb a 
jejich obnovení bude hodnoceno prostřednictvím šetření zpracovaných 
pro prioritu 4 

Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí indikátorů dopadu (I 7 – 
I 13).  

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Rešerše již zpracovaných studií 

Desk research, případové studie/šetření, metaevaluace 

 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Data získaná pro hodnocení priority 4 

Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení jednotlivých opatření  

Zpracované studie v oblasti hodnocení biodiverzity. 

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  
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Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 27: Do jaké míry přispěl program 
rozvoje venkova k cíli SZP týkajícímu se podpory konkurenceschopnosti zemědělství? 

Cíl Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV podporujících 
konkurenceschopnost  

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí socio-ekonomických  
indikátorů dopadu (I 1 – I 3). Míra příspěvku programu k zlepšení 
konkurenceschopnosti zemědělství bude hodnocena prostřednictvím 
hodnocení provedených v prioritě 2, 3 a prioritní oblasti 6A. Základem je 
posouzení zlepšení tvorby přidané hodnoty, zvýšení rozsahu produkce, 
zlepšení celkové produktivity faktorů, investiční aktivity a míry diverzifikace 
a stability příjmu u podpořených podniků oproti nepodpořeným. 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Obsahová analýza na základě desk research pro prioritní oblasti 2A, 2B, 
2C, 3A, 6A. 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

 

 

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 28: Do jaké míry přispěl program 
rozvoje venkova k cíli SZP týkajícímu se zajištění udržitelného hospodaření s 
přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu? 

Cíl Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV s ohledem na dopad na 
udržitelné hospodaření a klima 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocení zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a 
opatření v oblasti klimatu bude prováděno prostřednictvím šetření 
zpracovaných pro prioritu 4 a 5. 

Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí indikátorů dopadu (I 7 – 
I 13). 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Rešerše již zpracovaných studií 

Desk research, případové studie/šetření, metaevaluace 

 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data získaná pro hodnocení priority 4 a 5 

Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení jednotlivých opatření  

Zpracované studie v oblasti hodnocení biodiverzity. 

  

 

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 29: Do jaké míry přispěl program 
rozvoje venkova k cíli SZP týkajícímu se dosažení vyváženého územního rozvoje 
venkovských hospodářství a komunit, včetně vytváření a udržení pracovních míst? 

Cíl Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV podporujících vyvážený územní 
rozvoje a tvorbu a udržení pracovních míst  

Předmět a Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí socio-ekonomických  
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průběh 
hodnocení 

indikátorů dopadu (I 14 – I 16). Vyhodnocen by měl být příspěvek k růstu 
míry zaměstnanosti, snížení míry chudoby a zvýšení HDP na obyvatele 

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Obsahová analýza na základě desk research, analýza výstupů 
informačního systému 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

 

 

Hodnotící otázka související s cíli na úrovni Unie č. 30: Do jaké míry přispěl program 
rozvoje venkova k podpoře inovací? 

Cíl Vyhodnotit dopady opatření/operací PRV  podporujících inovace (tj. 
zejména opatření 16 a 4) 

Předmět a 
průběh 
hodnocení 

Hodnocení bude prováděno zejména s pomocí výsledkových ukazatelů 
pro prioritu 1 a kvalitativním posouzením inovací.  

Předpokládané 
metody sběru 
a vyhodnocení 
dat 

Obsahová analýza na základě desk research, analýza výstupů 
informačního systému, dotazníkové šetření, případové studie, 
metaevaluace 

Data zajištěná 
ŘO PRV  

Indikátory výstupu, výsledku (viz programový dokument) z informačního 
systému SZIF  

Data o žadateli/ projektu generovaná ze Žádosti o podporu/ žádosti o 
proplacení/ monitorovacích listů  

 

 
  



 
 

 40 

Příloha č. 2 – Seznam členů týmu  
 
 

Jméno, příjmení titul Pozice v rámci týmu Vzdělání Odborná kvalifikace 

Mgr. Lukáš Bumbálek 
projektový manažer - 
vedoucí týmu, člen 
evaluačního týmu 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) 

min. 3letá praxe s 
hodnocením projektů 

nebo dotačních 
programů (včetně 
předvstupních), 

min. 3letá zkušenost s 
řízením týmu 

RnDr. Martina Hartlová 
člen evaluačního týmu, 
odborník na regionální 

rozvoj 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) 

min. 3letá praxe v 
oblasti tvorby nebo 

hodnocení 
regionálních strategií 

Jana Garay, MA 
člen evaluačního týmu, 

odborník socio-
ekonomické otázky 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) 
ekonomického nebo 
humanitního směru 

min. 3letá praxe v 
oblasti hodnocení 

projektů nebo 
dotačních programů, 
znalost anglického 

jazyka min. na úrovni 
B2 

Mgr. Klára Šustrová 
člen evaluačního týmu, 
odborník na regionální 

rozvoj 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) 

min. 3letá praxe v 
oblasti tvorby nebo 

hodnocení 
regionálních strategií 

Ing. Jan Vavřina, Ph.D. 
člen expertního týmu, 

odborník na oblast 
zemědělství 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) 
zemědělského nebo 

ekonomického směru 
se zaměřením na 

zemědělství 

min. 3letá praxe v 
oblasti hodnocení 

projektů nebo 
dotačních programů 

Ing. Petr Volek, Ph.D. 
člen expertního týmu, 

odborník na oblast 
zemědělství 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) 
zemědělského nebo 

ekonomického směru 
se zaměřením na 

zemědělství 

min. 3letá praxe v 
oblasti hodnocení 

projektů nebo 
dotačních programů 

Dr. Ing. Petr Marada 
člen expertního týmu, 

odborník v oblasti 
lesního hospodářství 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) v 

oblasti lesního 
hospodářství nebo 
ochrany životního 

prostředí nebo 
zemědělství nebo 

přírodních věd 

min. 3letá praxe v 
oblasti hodnocení 

projektů nebo 
dotačních programů 

Ing. Pavel Uhlíř 
člen expertního týmu, 

odborník v oblasti 
lesního hospodářství 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) v 

oblasti lesního 
hospodářství nebo 
ochrany životního 

prostředí nebo 
zemědělství nebo 

přírodních věd 

min. 3letá praxe v 
oblasti hodnocení 

projektů nebo 
dotačních programů 

Dr. Čestmír Hrdinka 
člen expertního týmu, 

odborník v oblasti 
životního prostředí 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) v 

oblasti ochrany 
životního prostředí nebo 

min. 3letá praxe v 
oblasti hodnocení 

projektů nebo 
dotačních programů 
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Jméno, příjmení titul Pozice v rámci týmu Vzdělání Odborná kvalifikace 

zemědělství nebo 
přírodních věd 

Ing. Jan Šild 
člen expertního týmu, 

odborník socio-
ekonomické otázky 

vysokoškolské vzdělání 
(magisterský stupeň) 
ekonomického nebo 
humanitního směru 

min. 3letá praxe v 
oblasti hodnocení 

projektů nebo 
dotačních programů 

Další členové týmu: 

Ondřej Štefek, MA člen evaluačního týmu 
vysokoškolské vzdělání 

(magisterský stupeň) 

znalost anglického 
jazyka min. na úrovni 

B2 

Mgr. Martina Jílková člen analytického týmu 
vysokoškolské vzdělání 

(magisterský stupeň) 
- 

Bc. Jan Podestát člen analytického týmu 
vysokoškolské vzdělání 

(bakalářský stupeň) 
- 
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Příloha č. 3 - Položkový rozpočet 
 
 

Předpokládané činnosti Výstup 

Strukturovaná kalkulace nákladů 

cena bez 
DPH 

DPH 
cena 

včetně 
DPH 

1. vytvoření projektového týmu, nastavení systému spolupráce s Řídícím orgánem PRV 

Úvodní zpráva 
o hodnocení 

 

77 500 
Kč 

21% 93 775 Kč 

2. 
analýza relevantních dokumentů (včetně analýzy výchozího stavu se zahrnutím výsledků ex 
ante hodnocení PRV) 

155 000 
Kč 

21% 
187 550 

Kč 

3. zpracování intervenční logiky pro jednotlivá opatření/operace PRV 
155 000 

Kč 
21% 

187 550 
Kč 

4. 
návrh metodiky pro zodpovídání hodnotících otázek, stanovení ukazatelů a požadavků na 
informace či dílčí studie umožňující posouzení 

387 500 
Kč 

21% 
468 875 

Kč 

1. 
analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů operací/ 
opatření /programu z hlediska cílů 

Průběžná 
zpráva o 

hodnocení 
v roce 2017 

  

326 600 
Kč 

21% 
395 186 

Kč 

2. kvantifikace ukazatelů 
326 600 

Kč 
21% 

395 186 
Kč 

3. 
odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivé 
operace/ opatření i program jako celek 

326 600 
Kč 

21% 
395 186 

Kč 

4. kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám 
163 300 

Kč 
21% 

197 593 
Kč 

5. 
 
souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění 

81 650 
Kč 

21% 98 797 Kč 
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6. 
 
stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění programu 

81 650 
Kč 

21% 98 797 Kč 

7. analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů 
244 950 

Kč 
21% 

296 390 
Kč 

8. závěry a doporučení pro případné úpravy programu 
81 650 

Kč 
21% 98 797 Kč 

1. 
analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů  
operací/ opatření /programu z hlediska cílů 

Průběžná 
zpráva o 

hodnocení 
v roce 2019 

 

341 400 
Kč 

21% 
413 094 

Kč 

2. kvantifikace ukazatelů 
341 400 

Kč 
21% 

413 094 
Kč 

3. 
odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivé 
operace/ opatření i program jako celek 

341 400 
Kč 

21% 
413 094 

Kč 

4. kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám 
170 700 

Kč 
21% 

206 547 
Kč 

5. souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění 
85 350 

Kč 
21% 

103 274 
Kč 

6. stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění programu 
85 350 

Kč 
21% 

103 274 
Kč 

7. analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů 
256 050 

Kč 
21% 

309 821 
Kč 

8. závěry a doporučení pro případné úpravy programu 
85 350 

Kč 
21% 

103 274 
Kč 

1. 
 
analýza dostupných informací se zřetelem na posouzení výsledků a dopadů operací/ 
opatření /programu z hlediska cílů Zpráva o ex-

post hodnocení 

310 600 
Kč 

21% 
375 826 

Kč 

2. kvantifikace ukazatelů 
310 600 

Kč 
21% 

375 826 
Kč 
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3. 
odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivé 
operace/ opatření i program jako celek 

310 600 
Kč 

21% 
375 826 

Kč 

4. kritická diskuse k jednotlivým hodnotícím otázkám 
155 300 

Kč 
21% 

187 913 
Kč 

5. souhrn zjištěných obtíží při hodnocení a návrhy na jejich odstranění 
77 650 

Kč 
21% 93 957 Kč 

6. stanovení faktorů, které vedly k úspěšnému / neúspěšnému provádění programu 
77 650 

Kč 
21% 93 957 Kč 

7. analýza důvodů, které vedly k nedosažení očekávaných výsledků a dopadů 
232 950 

Kč 
21% 

281 870 
Kč 

8. závěry a doporučení pro případné úpravy programu 
77 650 

Kč 
21% 93 957 Kč 

1. stručný popis realizovaných a plánovaných činností ve vazbě na roční evaluační plán PRV 
Zprávy o 

realizovaných 
činnostech 

689 000 
Kč 

21% 
833 690 

Kč 

 
 
Pozn.: 
Pro účely fakturace za průběžné zprávy bude použita struktura položkového rozpočtu pro zprávy o hodnocení 2017, 2019, ex-post. 
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Příloha č. 4 – Metodika způsobu plnění zakázky  
Jedná se o obchodní tajemství společností. 
 
  



 
 

 46 

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)  
 
Sken smlouvy s anonymizovanými údaji. 

 




