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ČRA, CZDA Česká rozvojová agentura 

DAC Development assistance cooperation of OECD 
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MZV, MFA Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

MŽP, MoE Ministerstvo životního prostředí České republiky 

NIS Neftochemijska industria Srbija 

OŽP Ochrana životního prostředí 

Referenční skupina Zástupci UNDP BRC, MZV ČR, MPO ČR, Velvyslanectví ČR v Bělehradě, ČRA. 

Relevance Relevance 

SEIO Srbská kancelář pro evropskou integraci 

Sustainability Udržitelnost 

TOR Terms of Reference 

UNDP BRC United Nations Development Programme, Bratislava Regional Centre 

ZRS ČR, CDC Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 
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E X E C U T I V E  S U M M A R Y  -  E N  

The scope of this Evaluation Report is the evaluation of three projects of Development Cooperation of the 
Czech Republic in Serbia in the environment sector. Description of the projects, context and purpose of the 
evaluation and main conclusions, recommendations and lessons learned are summarized below. 

1 . 1  B r i e f  d e s c r i p t i o n s  o f  e v a l u a t e d  p r o j e c t s  

1 . 1 . 1  B o r i c e v a c  P r o j e c t   

The aim of this project was to increase the capacity of potable water supply to citizens of the Valjevo city and its 
district of Boricevac bycreating technical conditions enabling the connection of over 7000 citizens to water 
supply network. The project output will enable further extensions of water supply to villages in the vicinity of 
Valjevo Municipality. 
Work performed by project contractor included a proposal of technical solution to extending capacity of the 
network, network capacity extension, rehabilitating a pumping station and the Boricevac reservoir, supply of 
equipment for the reservoire as well as of equipment and materials for reconstruction of the Gradac pumping 
station. It also included reconstruction of water supply pipelines including supply of materials, implementation of 
a measuring and regulation system, construction works and overall technical support to the beneficiary 
throughout the duration of project implementation. 
The project was implemented during the three-year-period of 2008 through 2010 in cooperation with 
representatives of the Municipality and Municipality-owned  enterprise JKP Vodovod Valjevo. 
The total cost of the project (contracted by MoE) was 17 383 309.-Kč. 

1 . 1 . 2  A d a  H u j a  P r o j e c t   

The project “Site investigation and remediation of the region of Ada Huja” commissioned by Czech MoE and 
implemented by Dekonta a.s was implemented in 2008-2010. 
The aim of the project was the improvement of environment and health in the Serbian capital of Beograde by 
means of creating conditions for the rehabilitation of the Ada Huja penninsula region.  
By the time of the project start no data was available as regards quantity and type of materials deposited in Ada 
Huja. Untreated wastewater released in the Dunavac bay located in the east of the penninsula caused clogging 
of the bay by contaminated sediments and water eutrophisation and degrading of the whole water ecosystem.  
 
Project objectives:  
 

1. Establishing the extent and intensity of contamination. A survey was implemented at the area of 
contamination source (analytical sampling of soil, water and bay sediments, etc.) 

2. Evaluation of environmental and health risk  
3. Designing and pilot-testing of site-specific remediatial measures: sanitation, solidification, composting 
5. Raising awareness among professional public as regards environmental damage cleanup and waste 

management; trainings for state and local administration personnel 
 

The project output therefore was a concept for follow-up interventions to rehabilitate theAda Huja area – 
a prerequisite for any possible options of future land use and development of the area. A key components of the 
concepti are (i) solution to sediment contamination and (ii) the elimination of contamination sources. 
The total cost of the project (contracted by MoE) was 12 467 000.-Kč. 

1 . 1 . 3   E c o l o g i z a t i o n  P r o j e c t s  

Only a part of the "Ecologization of petroleum and chemical substance management and hazardous waste 
management (AAD Consortium)" project,namely sub-project of "Oil Sludges" at NIS Panchevo refinery oil 
sludge disposal site was carried out by Dekonta a.s. in 2006 to 2009. The other sub-projects aimed at NIS Novy 
Sad refinery have not been implemented due to separation of this refinery and its privatization and lack of 
interest at the side of the new owner. 
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The following work has been completed: 
 

1. Petroleum waste identification  

2. Laboratory assays of waste treatability, pilot scale verification of petroleum product removal by 
excavation 

3. Pilot tests of petroleum waste treatability via thermal desorption technique 

4. Recommendation of suitable technology for petroleum product treatment in NIS Panchevo refinery 
 

The project output was a complex technical, chemical and logistical know – how compiled in the sub-project’s 
final report which included solution to the broad waste spectrum that is present and continues to be created 
during the operation of the Panchevo refinery. 
The total cost of the project (contracted by MIT) was 15 995 343.-Kč. 

1 . 2   S c o p e  a n d  A i m  o f  E v a l u a t i o n  

This evaluation has been initiated by UNDP Regional Centre for Europe and CIS in Bratislava on behalf of 
Czech Ministry of Foreign Affairs.  

The main purpose of this evaluation is to obtain information to be used in decision-making as regards future 
interventions of Czech Development Cooperation in the respective country and sector, i.e. Serbia, the 
environment sector. The evaluation team has assessed the three above-mentioned projects implemented in 
Serbia in 2006-2010 and their impact on the environment and potable water supply in the years to follow. 
The evaluation process was based on the approved Inception Report. Methodology is presented in section 
2 below. In Section 3 presents basic data for each project and findings of site inspections (project 
implementation sites and/or project output implementation sites - project impact sites). 

Evaluation conclusions and major recommendations are presented in this Report and, after submission of the 
Report, will be verbally presented to the Reference Group.The Ministry of Foreign Affairs, Czech Development 
Agency, Ministry of Environment, Ministry of Industry and Trade, Czech Embassy in Belgrade and other 
members of Development Cooperation Council as well as other relevant stakeholders will receive information on 
the three  evaluated projects and on lessons learned  that may be used for further projects and activities of 
Czech Development Cooperation. 

 

1 . 3  M a i n  c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  
( p r o j e c t  l e v e l )   

1 . 3 . 1  E v a l u a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  

Methodology included analyses of relevant documents, site inspections and interviews with stakeholders. 
Comprehensive description of methodology is provided in section 2. The evaluation reflects the evaluation 
questions stipulated in the TOR. This section   provides a summary of major conclusions.Details for each project 
are presented in section 4. 

Table 1.1: Evaluation table for the Boricevac project   
 

Boricevac Project   

Relevance The implemented project is among top priorities of the Valjevo Municipality. In line 
with priorities of the Serbian government and the EC this project has contributed to 
improved quality of the environment and human health. 

4 

Effectiveness This project, the proposed technical solution for reconstructing a pumping station, 
water supply pipelines and related equipment, has, to all our knowledge and 
information obtained, substantially contributed to improved capacity for supply of 
potable water  in Boricevac and the whole Valjevo municipality. 

4 

Efficiency Project funds were used in line with the project implementation Contract and 
Annexes thereof. Project budget and accounting reflect the project scope, type of 
expertise and technical works. 

4 

Sustainability 
 

Project implementer has, in full cooperation and consultation with State and 
Municipal administration and related institutions, created an opportunity for follow-up 

3 
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Sustainability on technical solutions that would eventually lead to establishing a regional system 
for potable water supply and distribution.The evaluation team concluded that this 
project has the potential for long term sustainability, which will be further enhanced 
by its inclusion in the regional system of water supply. 

Good governance Project implementation had a positive effect on transparency of the Valjevo 
Municipality. 

3 

 
Table 1.2: Evaluation table for the Ada Huja project   

 

Ada Huja Project  
Relevance The project addressed stipulated priorities of the City of Belgrade, the Serbian 

Government and the EU and has, to a large extend, been complementary to 
activities of the City of Belgrade, Serbia’s National Government as well as the 
private sector.By establishing the risks, recommending mitigation measures and 
disseminating information in the form of a dialogue and consultations with 
stakeholders, the project contributed to improving the quality of the environment 
and health and was relevant. 

4 

Effectiveness The project contributed to attaining the outcome of creating conditions for 
rehabilitation of the Ada Huja area. The degree to which the project contributed to 
attaining the outcome can be considered as sufficient 

3 

Efficiency The project cost reflect the scope, and type of expertize, and technical and 
laboratory works. 

4 

Sustainability / 
Impact 

Evidence suggests that  the implementing organization succeeded in fostering 
interest in follow-up on project results on the part of Belgrade city hall and the 
Palilula municipality as well as of other stakeholders and that the project output of 
increased awareness contributed to the ownership of project results by Belgrade 
City administration.  
Increased awareness is important for follow up but in itself not sufficient. 
Commitment on the part of the decision makers, funds and other factors need to be 
in place. 

2 

Good governance The project implementation had a positive effect on increasing transparency of 
Belgrade City Hall. 

3 

 
Table 1.3: Evaluation table for the Ecologization project 

 

Ecologization Project  
Relevance The project was implemented in relative isolation from local key stakeholders (i.e. 

Panchevo City Hall, Provincial Secretariat - Urban Construction and Raw 
Materials), and therefore its complementarity to activities of the Serbian 
government and/or the region is quite limited. However, from a more general 
viewpoint, the project output is generally beneficial as it offers safe remedies to 
old environmental damage and decrease of harmful emissions. 

3 

Effectiveness No works proposed within the oil sludge subproject have been carried out; the 
actual benefit for air quality protection cannot be evaluated, since no 
corresponding emission monitoring takes place. However, if these measures 
were implemented at any site, the emission burden from volatile petroleum 
hydrocarbons would decrease. 

3 

Efficiency The implementation cost of the oil sludge subproject itself can be regarded as 
fully corresponding to the project output and scope of works done. The 
shortening of the project duration did not affect the project/cost. 

3 

Sustainability Sustainability of outputs of the oil sludge sub-project cannot be evaluated as the 
evaluation team was  (due to changed ownership and management practices in 
NIS Panchevo) unable  to identify the strategy of dealing with old environmental 
damage. From short-term viewpoint the sustainability is zero. 

1 

Good governance This question cannot be evaluated due to the fact that local authorities were not 
involved or informed. The evaluation team perceives that environment protection 
status in NIS Panchevo currently does not represent a priority for its owners. 

n/a 

Values assigned: 1 = lowest, 4 = highest 
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Based on the evaluation exercise, information from site inspections and other sources of information, the 
evaluation team formulated conclusions and recommendations for future Development Cooperation and project 
evaluation. Summary is provided below. Full description is provided in section 5 of this Report. 

1 . 3 . 2  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  C z e c h  D e v e l o p m e n t  
C o o p e r a t i o n  

These recommendations are particularly relevant to the CZDA as a contractual party of the implementer of the 
CDC projects (or for the relevant ministries), assessment of IR or any communication with the prospective 
supervision of the project will also cover the MFA and the Embassy. 
 

• An Inception Report (IR) should be prepared for long- and medium term projects during the first phase 
of implementation. This should, apart from details of technical and financial scope of the project, include 
also the assessment of risks to sustainability of outcomes and of the potential for practical use of project 
outputs. The IR would  help to verify risks and assumptions, to establish the actual status at the 
beginning of the project and to introduce possible modifications at an early stage.  The draft IR should 
be presented to the CZDA, the client and to key stakeholders to obtain their feedback to be 
incorporated in the final version. Relevant to CZDA, MFA. 

• Systematic financial and technical project supervision and monitoring should be established to obtain, 
on an expert and independent basis, effective feedback on design and technical solution of the given 
project and at the same time to serve the purpose of independent control of fund utilization in the course 
of implementation. The advantage of this supervision process should be consistent monitoring of the 
whole project duration. It could serve as good, relevant and complementary source of informations for 
CZDA monitoring as well. Recommendations for project evaluation 

From the experience of the evaluation team, namely from the evaluation of these three development projects in 
Serbia it is apparent that evaluation carried out upon project finalization and aimed namely at the evaluation of 
the project implementation phase and the project output sustainability is undoubtedly meaningful. The 
evaluation process is a prerequisite for cost-effectivity of a given project as well as its implementation, either 
ongoing or prospective. 
 
Based on the evaluation activity performed regarding the development projects in Serbia we find it useful to 
mention the following findings and recommendations of the evaluation team. 
 

• Verification of project outputs and the state of their implementation, name in the long term, is possible 
only if there is communication with a wide and representative spectrum of stakeholders, while it is 
necessary to cross-compare the individual outputs to one another and to secondary data sources 
(reports and final reports) and to the findings of the site survey. Relevant to UNDP BRC, MFA and 
Embassy. 

• Site survey is crucial for the evaluation of project outputs and the state of their implementation, 
especially if the project implementors or their local partners are present. It is advisable to perform the 
site survey in a favourable season of the year (winter is generally not a good season for site surveying) 
and to obtain all necessary permits and approvals in advance so that the limited timeframe of the 
mission is used efficiently. Relevant to UNDP BRC, MFA and Embassy. 

• Wherever relevant to the project scope and outputs, it is beneficial to require contact with 
representatives of the local community who are either direct or indirect or intended beneficiaries of the 
project and include the findings in the evaluation outputs. Relevant to UNDP BRC, MFA and Embassy. 

• There is no universally adoptable timing of project output evaluation with respect to project completion 
(on site or formal). The evaluation of projects that consist in providing technical support (like the 
Borichevac project) evaluation can be done quite soon upon project completion, while for projects that 
provide a survey or a design (like designing technology know-how) it seems necessary to give the 
project beneficiary more time to launch the implementation phase and thus postpone the evaluation to 
a more long-term horizon. Relevant to UNDP BRC, MFA and Embassy. 
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E X E C U T I V E  S U M M A R Y  -  C Z   

Předmětem předkládané Evaluation Report (hodnotící zprávy) je evaluace tří projektů rozvojové spolupráce ČR 
v Srbsku v sektoru životního prostředí, stručně popsaných v následujících subkapitolách. 

1 . 1  S t r u č n ý  p o p i s  p r o j e k t ů  

1 . 1 . 1  P r o j e k t  B o r i č e v a c  

Cílem rozvojového projektu bylo rozšíření kapacity dodávek pitné vody pro obyvatelstvo města Valjevo a jeho 
městské části Boričevac, a to vytvořením technických podmínek pro napojení více než sedmi tisíc obyvatel na 
dodávky pitné vody. Výstupy projektu dále umožní budoucí rozšíření zásobování vodou dalších vesnic v okolí 
Valjeva. 
Projektové práce, které byly uskutečněny realizátorem, zahrnovaly návrh technického řešení rozšíření kapacity 
dodávek pitné vody pro čerpací stanici a rezervoár Boričevac, vystrojení rezervoáru, dodávky technologie 
a materiálu pro rekonstrukci čerpací stanice Gradac, rekonstrukci této stanice, dodávky materiálu a vybudování 
trasy napájecího porubí, zavedení systému měření a regulace, montážní práce a všestrannou technickou 
pomoc příjemci po dobu implementace projektu. 
Projekt byl zrealizován během tříletého období v letech 2008 až 2010. Projekt byl implementován ve spolupráci 
se zástupci města a komunálním podnikem JKP Vodovod Valjevo. 
Celková cena projektu zadaného MŽP činila 17 383 309.-Kč. 

1 . 1 . 2  P r o j e k t  A d a  H u j a  

Projekt “Průzkum a rehabilitace oblasti Ada Huja” zadaný MŽP a prováděný firmou Dekonta a.s. byl plánován 
na období 2008-2010. 
Rozvojovým záměrem projektu bylo zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel v hlavním města Srbska - 
Bělehradu - vytvořením podmínek pro rehabilitaci oblasti poloostrova Ada Huja.  
V době zahájení prací nebyly dostupné jakékoliv údaje o množství a složení uloženého materiálu na 
poloostrově Ada Huja. Do přilehlého dunajského zálivu Dunavac, který se nachází ve východní části 
poloostrova, byla po dlouhou dobu vypouštěna neupravená odpadní voda, která způsobila zanesení zálivu 
kontaminovanými sedimenty, eutrofizaci vody a degradaci celého vodního ekosystému.  
 
Cíle projektu:  
 

1. Stanovení rozsahu a intenzity kontaminace, nad rámec původního probíhal průzkum v oblasti zdroje 
kontaminace (vzorkování zemin, vod, sedimentů v zálivu, apod.) 

2. Zhodnocení environmentálních a zdravotních rizik  

3. Návrh a pilotní ověření konkrétních sanačních opatření – hygienizace, solidifikace, kompostování) 

4. Zvyšování povědomí odborné veřejnosti o problematice sanací ekologických zátěží a nakládání 
s odpady - školení pracovníků státní správy a samosprávy 

 
Výstupem projektu bylo tedy předložení základní koncepce pro navazující rehabilitaci zájmové oblasti Ada Huja 
s tím, že se jedná o nutné podmínky pro všechny možné navazující alternativy využití předmětného území. 
Základní součástí koncepce je řešení kontaminovaných sedimentů a eliminace zdrojů jejich kontaminace. 
Celková cena projektu zadaného MŽP činila 12 467 000.-Kč. 

1 . 1 . 3  P r o j e k t  E k o l o g i z a c e  

V letech 2006 až 2009 byl v rámci projektu „Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami 
a s nebezpečnými odpady“ (Sdružení AAD) – realizován společností Dekonta a.s. pouze subprojekt „Ropné 
kaly“ na úložištích ropných kalů v rafinerii NIS Pančevo. Ostatní subprojekty, které byly směřovány na rafinérii 
NIS Nový Sad nebyly v důsledku vyčlenění této rafinérie a její následné privatizace v důsledku nezájmu nového 
vlastníka realizovány. 
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Provedeny byly následující práce: 
 

• Identifikace ropných odpadů  

• Laboratorní zkoušky zpracovatelnosti odpadů  

• Pilotní ověření odtěžby ropných odpadů 

• Pilotní testy zpracování ropných odpadů pomocí technologie termální desorpce 

• Doporučení technologie pro zpracování ropných odpadů v rafinérii NIS Pančevo 

Výsledkem prací bylo tedy kompletní technologické chemické a logistické know-how shrnuté v závěrečné 
zprávě a obsahující řešení širokého matričního spektra odpadů nacházejících se a vznikajících v rámci provozu 
rafinerie Pančevo. 
Celková cena projektu zadaného MPO činila 15 995 343.-Kč. 

1 . 2  Ú č e l  a  c í l e  h o d n o c e n í  

Toto hodnocení bylo iniciováno ze strany Regionálního centra UNDP pro Evropu a CIS v Bratislavě z pověření 
Ministerstva zahraničních věcí ČR.  

Hlavním účelem tohoto hodnocení je získat informace, které budou sloužit pro rozhodování o budoucích 
intervencích ZRS ČR v dané zemi a sektoru, tj. Srbsku, sektoru životního prostředí. Evaluační tým posuzoval tři 
výše uvedené vybrané projekty ZRS ČR v Srbsku v časovém rámci 2006-2010 a jejich dopad na sektor 
životního prostředí a zásobování pitnou vodou v Srbsku v období následujících několika let. Hodnocení bylo 
prováděno na základě schválené Inception Report a v souladu s metodikou, která je prezentována v kapitole 
2 zprávy. V kapitole 3 jsou shrnuty základní informace o jednotlivých projektech a výstupy z místních šetření na 
dotčených lokalitách (místech realizace projektů či předpokládaného dopadu - implementace výstupů). 

Závěry hodnocení jednotlivých projektů jsou shrnuty v kapitole 4  zprávy a budou rovněž prezentovány návazně 
na předložení Evaluation Report členům referenční skupiny s cílem poskytnout Ministerstvu zahraničních věcí, 
České rozvojové agentuře, Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Velvyslanectví 
ČR v Bělehradě, dalším členům Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci a dalším dotčeným subjektům 
relevantní informace o realizovaných hodnocených projektech a poznatky pro další činnost v oblasti rozvojové 
spolupráce. 

1 . 3  Z á k l a d n í  z á v ě r y  a  d o p o r u č e n í   

1 . 3 . 1  H o d n o c e n í  p r o j e k t ů  r o z v o j o v é  s p o l u p r á c e  

K jednotlivým projektům vypracoval evaluační tým v souladu s  metodikou (viz kapitola 2) a na základě 
vyhodnocení dostupných podkladů, místního šetření, rozhovorů/jednání s dotčenými účastníky jejich hodnocení. 
Hodnocení je provedeno v souladu s okruhem otázek (reflexí) stanovených v TOR (hodnocení je detailně 
zpracováno v kapitole 4), přičemž zde jsou uvedeny pouze základní výstupy hodnocení vztažené k TOR. 
 

Tabulka 1.1: Hodnotící tabulka projektu Bori čevac   
 

Projekt Boričevac   
Relevance Realizovaný projekt je prioritou města Valjevo, v souladu s prioritami vlády Srbska 

a EU a přispěl naplněním svých cílů ke zlepšení kvality životního prostředí a zdraví 
obyvatelstva 

4 

Effectiveness Projekt, jeho navržené technické řešení rekonstrukce čerpací stanice, vodovodních 
řadů a souvisejících technologických zařízení, podle všech zjištění zásadním 
způsobem přispěl k rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou v regionu města 
Valjevo/Boričevac 

4 

Efficiency Finanční prostředky projektu byly vynaloženy v souladu se smlouvou o realizaci 
projektu rozvojové spolupráce ve znění jejich dodatků, finanční rámec projektů a 
způsob jeho účtování odpovídá zadání, náplni a charakteru provedených odborných 
technických prací 

4 
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Sustainability Realizátor projektu vytvořil prostor pro návazná technická řešení směřující pro 
vybudování regionálního systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou, a to v plné 
součinnosti a kooperaci s orgány státní správy a jimi zřízenými organizacemi 
Lze konstatovat, že projekt disponuje potenciálem pro dlouhodobou udržitelnost, 
která bude ještě posílena včleněním do regionálního systému zásobování 
obyvatelstva vodou 

3 

Good governance Realizace projektu má pozitivní efekt na zlepšení transparentnosti Úřadu města 
Valjevo 

3 

Přidělené hodnoty: 1 = nejnižší, 4 = nejvyšší; 
 

Tabulka 1.2: Hodnotící tabulka projektu Ada Huja   
 

Ada Huja Project  
Relevance Tento projekt se věnuje vytyčeným prioritám města Bělehradu, vlády Srbska a EU a 

do značné míry se překrývá s aktivitami Magistrátu města Bělehradu, vlády Srbska 
i soukromého sektoru. Tím, že projekt stanovil rizika, doporučil opatření k jejich 
zmírnění a formou dialogu a konzultací s dotčenými subjekty šířil informace projekt 
přispěl ke zlepšení kvality životního prostředí a zdraví a byl relevantní 

4 

Effectiveness Projekt přispěl k nastavení základních podmínek pro obnovu oblasti Ada Huja. 
Míru, kterou projekt přispěl k dosažení výsledku, lze považovat za dostatečnou 

3 

Efficiency Z hlediska vynaložených nákladů lze pokládat finanční rámec projektů a způsob 
jeho účtování za odpovídající zadání, náplni a charakteru provedených odborných, 
technických a laboratorních prací 

4 

Sustainability/Impact Skutečnosti ukazují, že nositel projektu úspěšně posílil zájem Magistrátu města 
Bělehradu, městské části Palilula a dalších dotčených subjektů o navazující 
výsledky projektu, a že výstup projektu v podobě zvýšení informovanosti přispěl k 
informovanosti Magistrátu města Bělehradu.  
Zvyšování informovanosti je pro pokračování projektu důležité, ale samo 
nepostačuje. Je třeba rozhodnutí odpovědných subjektů, finančních prostředků 
i dalších faktorů 

2 

Good governance Realizace projektu má pozitivní efekt na zlepšení transparentnosti Magistrátu 
Bělehradu 

3 

Přidělené hodnoty: 1 = nejnižší, 4 = nejvyšší; 
 

Tabulka 1.3: Hodnotící tabulka projektu Ekologizace (Subprojekt ropné kaly)   
 

Projekt Ekologizace/Subprojekt ropné kaly   
Relevance Projekt probíhal do značné míry izolovaně od významných lokálních účastníků 

(Úřad města Pančevo), z toho důvodu je nutno vnímat jeho komplementaritu 
s aktivitami srbské vlády i místního regionu jako velmi omezenou, nicméně 
z obecného hlediska jsou výstupy projektu nasměrovány na obecně žádoucí stav 
bezpečného řešení starých ekologických zátěží a omezování emisí škodlivých 
látek. 

3 

Effectiveness Vzhledem k tomu že nebyly realizovány žádné práce navrhované ve výstupech 
z projektu ropné kaly, nelze hodnotit reálný přínos k ochraně ovzduší, zejména 
pokud neprobíhá odpovídající imisní monitoring. Nicméně v případě realizace na 
kterékoli lokalitě by došlo k snížení i emisní zátěže těkavými ropnými uhlovodíky 

3 

Efficiency Náklady na vlastní realizaci subprojektu ropné kaly je možno považovat za plně 
odpovídající výstupům i rozsahu provedených prací. Zkrácení projektu nemělo 
žádný vliv na výpovědní schopnost závěrečné zprávy/náklady projektu. 

3 

Sustainability Udržitelnost výstupů subprojektu nelze v dlouhodobém horizontu hodnotit, neboť 
evaluačnímu týmu se nepodařilo vzhledem k změněné rozhodovací hierarchii v NIS 
Pančevo zjistit strategii řešení starých ekologických zátěží. Z krátkodobého 
podhledu je nutno hodnotit udržitelnost jako nulovou. 

1 

Good governance Tento okruh otázek nelze vyhodnotit vzhledem k nulové informovanosti lokálních 
autorit. Stav ochrany ŽP v NIS Pančevo v praktické rovinně nevnímá evaluační tým 
v tomto časovém horizontu jako zásadní prioritu vlastníků. 

n/a 

Přidělené hodnoty: 1 = nejnižší, 4 = nejvyšší; 
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Na základě provedeného hodnocení, informací z místního šetření a dalších vstupů návazně formuloval 
evaluační tým v kapitole 5 této zprávy doporučení pro další činnost ZRS a evaluační hodnocení projektů. 

1 . 3 . 2  D o p o r u č e n í  p r o  b u d o u c í  r e a l i z a c i  p r o j e k t ů  Z R S  Č R  

Tato doporučení jsou relevantní zejména pro ČRA jako smluvní stranu s realizátorem konkrétního projektu ZRS 
(případně pro odborně příslušná ministerstva), posouzení IR respektive komunikace s případnou supervizí 
projektu se bude také týkat MZV a příslušného zastupitelského úřadu. 
 

• Vypracovávání Inception Reportu realizátorem prací (prováděcího projektu) v průběhu první fáze 
realizace středně dlouhodobého projektu, jehož součástí, mimo upřesnění technického/finančního 
rámce, bude zejména vyhodnocení rizik udržitelnosti výstupů projektu a pravděpodobnosti jeho 
praktického využití. Zpracování IR umožní verifikovat reálný stav projektu a aktuálních podmínek 
realizace/implementace výstupů na straně příjemce a získat tak zpětnou vazbu pro zadavatele, 
zejména pro vlastní řízení a kontrolu projektu ZRS. Relevantní pro ČRA, MZV. 

 
• Stanovení finanční a technické supervize projektu, která odborně a nezávisle umožní účinné vytvoření 

zpětné vazby o projektovém i technickém řešení konkrétního projektu a současně i reprezentuje 
nezávislou kontrolu způsobu a rozsahu čerpání finančních prostředků v průběhu jednotlivých fází 
realizace projektu ZRS ČR. Výhodou této supervize by byl i časově a věcně konsistentní monitoring 
celého průběhu projektu, který může být podpůrným i komplementárním zrojem informací pro 
monitoring zajišťovaný poskytovatelem zahraniční pomoci  Relevantní pro ČRA, MZV. 

1 . 3 . 3  D o p o r u č e n í  p r o  e v a l u a c e  p r o j e k t ů  

Ze zkušeností evaluačního týmu mj. z hodnocení tří projektů rozvojové spolupráce v Srbsku je zřejmé, že 
evaluace prováděná po ukončení projektu a zaměřená zejména na implementační fázi a posouzení udržitelnosti 
výstupů projektu má jednoznačně smysl, a to bez ohledu na rozsah a úroveň průběžné technické a finanční 
kontroly v průběhu realizace vlastních projektů. Evaluační proces je základní podmínkou pro vyhodnocení 
finanční efektivity konkrétního projektu i reálného stavu jeho současné či případné budoucí implementace.  
 
Na základě realizované evaluační činnosti projektů ZRS v Srbsku považujeme za vhodné zmínit následující 
poznatky či doporučení evaluačního týmu: 
 

• Verifikace výstupů projektu a stavu jejich implementace, zejména z dlouhodobého hlediska, je možná 
jedině v případě komunikace s dostatečně širokým a z hlediska vazby na projekt i reprezentativním 
spektrem účastníků (stakeholders) s tím, že je nutno provádět průběžné srovnání jednotlivých výstupů, 
a to jak ve vzájemné souvislosti, tak vůči sekundárním zdrojům dat (dílčí a závěrečné zprávy) 
a zjištěním z místního pozorování. Relevantní pro UNDP BRC, MZV a Velvyslanectví ČR. 

• Místní šetření má zásadní význam pro vyhodnocení výstupů projektu a stavu jejich implementace, a to 
nejlépe za účasti realizátorů projektu, resp. jejich místních partnerů. Místní šetření je potřebné 
realizovat za příznivých klimatických podmínek (zimní období je pro místní šetření většinou nevhodné) 
a současně je nutno v předstihu zajistit veškerá potřebná povolení pro vstupy apod., tak aby při 
plánování časově omezené mise v zemi příjemce nedocházelo k neefektivnímu využití času 
evaluačního týmu. Relevantní pro UNDP BRC, MZV a Velvyslanectví ČR. 

• Tam, kde je to relevantní vzhledem k charakteru a výstupům projektu, je účelné vyžadovat i kontakt se 
zástupci obyvatel teoreticky či prakticky dotčenými (či potenciálně dotčenými) výstupy projektu a toto 
hodnocení vzít v úvahu při formulování závěrů evaluace. Relevantní pro UNDP BRC, MZV 
a Velvyslanectví ČR. 

• Neexistuje univerzální optimální načasování evaluace výstupů konkrétního projektu ve vztahu k termínu 
jeho formálního a věcného ukončení. U projektů, které mají charakter technické dodávky (Boričevac) je 
možné provádět evaluaci již v relativně krátkodobém časovém horizontu navazujícím na ukončení 
projektu; u projektů, kde je výstupem studie – technologické know-how je zřejmě nutno poskytnout 
příjemci výstupů delší čas na zahájení implementační fáze a realizaci evaluace uskutečnit spíše 
v déledobém horizontu. Relevantní pro UNDP BRC, MZV a Velvyslanectví ČR. 
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2  Ú V O D  

Evaluation Report (Hodnotící zpráva) je předkládán na základě smlouvy uzavřené mezi společností 
4G consite s.r.o. a UNDP, Bratislava Regional Centre, Europe and CIS ze dne 24.8.2011 s předmětem plnění 
evaluace tří projektů České rozvojové spolupráce v Srbsku v sektoru životního prostředí: 

• Rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou v regionu města Boričevac, realizátor VHS Brno, a.s. (dále 
také jen Projekt Boričevac) 

• Průzkum a rehabilitace oblasti Ada Huja, realizátor DEKONTA a.s. (dále také jen Projekt Ada Huja) 

• Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a s nebezpečnými odpady, realizátor Sdružení 
AAD, Praha (dále také jen Projekt Ekologizace) 
V rámci projektu Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a s nebezpečnými odpady byl realizován 
pouze díl čí projekt „Ropné kaly“ na úložištích ropných kal ů v rafinerii NIS Pan čevo . Další dva dílčí projekty, 
které byly směřovány na rafinérii NIS Nový Sad nebyly v důsledku vyčlenění této rafinérie a její následné privatizace 
v důsledku nezájmu nového vlastníka realizovány a nejsou v Evaluation Report dále podrobněji komentovány. 

 
Evaluační činnost byla realizována týmem ve složení:  
 
Marie Korner, Hlavní evaluátor  
Jiří Pištora, Technický konzultant – hydrogeologie a vodní hospodářství, staré ekologické zátěže 
Jaromír Obdržálek, Technický konzultant – nebezpečné odpady 
Karel Bičovský, Technický konzultant – nebezpečné odpady, staré ekologické zátěže 
 
Administrativní řízení projektu, technické zajištění projektu, QA (Quality Assurance): 
 
Jiří Tomášek – administrativní řízení projektu, metodická podpora 
Dana Pištorová – QA a technická podpora 
 
Přílohy Evaluation Report jsou zpracovány v českém nebo v anglickém jazyce v závislosti na jejich následném 
užití, resp. s přihlédnutím k terminologické ustálenosti. 
 
Tato zpráva představuje názory konzultantů. Tyto názory nemusejí souhlasit s názory UNDP Bratislava 
Regional Centre, České Rozvojové Agentury, vlády, nebo jiné strany. Veškerá uvedená doporučení podléhají 
schválení příslušnými subjekty. 

2 . 1  C í l  e v a l u a c e   

Toto hodnocení bylo iniciováno ze strany Regionálního Centra UNDP pro Evropu a CIS v Bratislavě jménem 
Ministerstva Zahraničí ČR.  

Hlavní účel tohoto hodnocení je získat informace, které budou sloužit jako vodítko pro rozhodování o budoucích 
intervencích ZRS ČR v dané zemi a sektoru, tj. Srbsku a sektoru životního prostředí. Co se týče rozsahu tohoto 
hodnocení, jsou posuzovány tři výše uvedené projekty ZRS ČR v Srbsku  v časovém rámci 2006-2010 a jejich 
dopad na sektor životního prostředí v Srbsku v období následujících několika let.  

Závěry tohoto hodnocení využije Ministerstvo Zahraničí ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, 
Ministerstvem Životního Prostředí, Ministerstvem Průmyslu a Obchodu, Velvyslanectvím ČR  v Bělehradě 
i dalšími členy Rady pro Rozvojovou Spolupráci. 

Toto hodnocení bylo provedeno s využitím Kritérií OECD-DAC pro hodnocení Rozvojové pomoci1, Hodnotící 

Strategie UNDP2 a Etickými pravidly hodnocení UNDP3.  

                                                      
1 viz http://www.oecd.org/document/22/0,2340,en_2649_34435_2086550_1_1_1_1,00.html 
2 viz http://www.undp.org/evaluation/methodologies.htm 
3 dokumenty poskytnuté UNDP BRC na základě vyžádání 
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2 . 2  H l a v n í  d o t č e n é  s u b j e k t y  

Přehled hlavních dotčených subjektů z České republiky, se kterými bylo komunikováno, v členění na hlavní 
dotčené subjekty v České republice a v Srbsku jsou uvedeny v příloze Y. 

2 . 3  M e t o d i k a  e v a l u a c e  

Tato evaluace byla provedena v souladu se Standardy a Normami pro hodnocení v rámci systému Spojených 

Národů4. Zvolené přístupy jsou v souladu s mezinárodními kritérii i profesionálními normami a standardy 
(přijatými a používanými Hodnotící Skupinou Spojených Národů). Hodnocení respektovalo UNDP Etický Kodex. 

Postup hodnocení  byl srovnávací, neexperimentální: oblasti intervence/realizace projektů a příjemci projektů 
byli srovnáváni před a po implementaci projektů. Údaje o výchozím stavu byly srovnávány s údaji k stavu po 
dokončení projektu - v době provádění hodnocení. Tento postup neumožňuje přesvědčivě demonstrovat vztah 
mezi hodnocenou intervencí a koncovým stavem jako výstupem projektu (jeho kauzalitu), avšak je to jediný 
proveditelný přístup k hodnocení, pokud není k dispozici žádná oblast nebo skupina jako referenční.  

Metodika hodnocení vychází, s ohledem na otázky definované v zadávacích podmínkách, v hlavní míře 
z Inception Report vytvořeného na základě vyhodnocení dostupných sekundárních informací a diskuze 
s dotčenými účastníky v České republice. Byly zohledněny požadavky na hodnocení podložené důkazy; zvolený 
přístup vycházel z konzultací (s aktivním zapojením účastníků), a tak bylo dosaženo úzkého propojení hlavních 
účastníků a dalších příslušných zdrojů informací jak z veřejného, tak i ze soukromého sektoru. Všechny 
předložené závěry jsou doplněny odkazem na informační zdroj, resp. zjištění během hodnocení. Vlastní 
komentáře evaluátorů jsou jako takové jasně označeny a odpovídajícím způsobem vysvětleny. Informace 
vztahující se k jedné zadané otázce jsou shromážděny s využitím různých metodických postupů a z různých 
zdrojů a údaje jsou mezi sebou porovnány (triangulace pro lepší věrohodnost výsledků). 

Evaluace byla provád ěna ve 3 jednotlivých fázích: 
-  Přípravná fáze, která proběhla před fází terénního šetření a zaměřila se na pochopení strategických otázek 

a shromažďování podkladů pomocí rešerše informací a rozhovorů. 
 Tato fáze zahrnovala přípravu Inception Report a jeho prezentaci Referenční skupině. 
-  Terénní část, kde byla ověřena platnost poznatků a strategických informací získaných během přípravné fáze 

evaluace a kde byly shromážděny další konkrétní údaje na úrovni programu i jednotlivých projektů, aby bylo 
možné podrobně zodpovědět zadané otázky.  

-  Závěrečná fáze, ve které byly údaje získané v přípravné a terénní části analyzovány, tříděny a posuzovány 
ve vztahu k položeným otázkám. Tato fáze zahrnuje přípravu Evaluation Report se závěry a doporučeními 
evaluačního týmu. Na Evaluation Report naváže ústní prezentace výstupů hodnocení před zástupci 
referenční skupiny.  

 
Jazyky použité při provádění hodnocení: čeština, srbština, angličtina.   

2 . 4   M e t o d y  S h r o m a ž ď o v á n í  i n f o r m a c í   

2 . 4 . 1  S h r o m a ž ď o v á n í  s e k u n d á r n í c h  i n f o r m a c í  

Shromažďování sekundárních informací probíhalo během počáteční přípravné fáze a pokračovalo  v průběhu 
terénní části. Jeho součástí bylo detailní studium podkladů: základních dokumentů, strategických dokumentů, 
dokumentace (dokumentace projektů, návrhy projektů, průběžné zprávy, závěrečné zprávy, zprávy 
z monitorování a finanční zprávy, rozpočtové části); přípravné studium, studium dostupných map, literatury, 
přehled podobných projektů v daném regionu nebo projektů podobného zaměření. Přehled prostudovaných 
dokumentů je uveden v příloze B. Mezi zdroje sekundárních údajů patří Bratislavské regionální centrum UNDP 
pro Evropu a SNS (UNDP BRC), členové referenční skupiny, řešitelé předmětných tří projektů, srbští partneři 
a další dotčení účastníci, jiné zdroje informací a internet.  
 
Sekundární údaje poskytují informace o stavu před a po implementaci projektu. 

                                                      
4 viz http://unevaluation.org.papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22 a 

http://unevaluation.org.papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=21 
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2 . 4 . 2   S h r o m a ž ď o v á n í  p r i m á r n í c h  i n f o r m a c í  

Tato část zahrnovala pohovory s klíčovými subjekty a dalšími klíčovými zdroji informací včetně UNDP BRC 
a dalších členů referenční skupiny, řešitelů předmětných tří projektů, srbských partnerů a dalších klíčových 
dotčených subjektů a zdrojů informací. Program schůzek s hlavními účastníky v České republice je uveden 
v příloze D. Příloha E shrnuje program návštěv lokalit a jednání v Srbsku. 
 
 Informační zdroje a metodické nástroje viz níže. 

2 . 4 . 3   P r o h l í d k y  l o k a l i t  a  m í s t n í  š e t ř e n í  

Velmi důležitou složkou hodnocení je vlastní místní šetření na všech dotčených lokalitách, a to zejména 
u projektů Ada Huja a Ekologizace, ale také u projektu Boričevac 
 
V případě prohlídek lokalit a místních šetření je zdrojem informací aktuální stav na lokalitách.  

2 . 4 . 4  Z d r o j e  i n f o r m a c í  

Zdroji jak sekundárních tak primárních informací jsou hlavní účastníci, kteří jsou rozděleni do následujících 
skupin: 
 

1. Hlavní účastníci v České republice 
2. Hlavní účastníci v Srbsku 

Hlavní účastníci - Rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou v region města Boričevac 
Hlavní účastníci - Průzkum a rehabilitace oblasti Ada Huja 
Hlavní účastníci - Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a s nebezpečnými odpady 

 

Detailní výčet hlavních účastníků / informačních zdrojů rozčleněných dle výše uvedených skupin je uveden 
v kapitole 2.2 / příloze A a Y. 

2 . 4 . 5   M e t o d i c k é  n á s t r o j e  p r o  s h r o m a ž ď o v á n í  p r i m á r n í c h  
d a t  

Informace z prohlídek lokalit a místních šet ření byly shromažďovány s využitím checklistů - viz příloha F. 
Okruhy, kterým byla věnována pozornost, odpovídají otázkám požadovaným v hodnocení a byla provedena 
jejich triangulace a systematická analýza a syntéza na programové úrovni.  
 

Informace od hlavních ú častník ů v České republice byly rovněž shromažďovány s využitím checklistů 
(součástí přílohy D). 
 

Informace od hlavních ú častník ů a z jiných zdroj ů v Srbsku byly shromažďovány s využitím dotazníků. 
Otázky byly zpracovány pro každý projekt zvlášť tak, aby pokrývaly všechny požadované otázky a odkazovaly 
se na daný zdroj informací. Evaluační otázky byly připraveny s ohledem na pozici jednotlivých účastníků a jejich 
vztah k danému projektu včetně specifických znalostí a pochopení rozdílných aspektů a vazeb implementace 
projektů. Tabulka č.2.6 zařazená dále v textu obsahuje seznam dotazníků vázaných k jednotlivým účastníkům 
(názvy účastníků i dotazníky jsou uvedeny v angličtině jako oficiálním jednacím jazyku mise v Srbsku). 
 

Tabulka 2.6: Seznam dotazník ů pro ú častníky v Srbsku  
 

STAKEHOLDER  ANNEX WITH QUESTIONNAIRE 
Donors and donor representatives   

UNDP Serbia G 

Embassy of the Czech Republic in Serbia H 

Boricevac Project   

Ministry of Agriculture, Trade, Forestry and Water Management (MATFWM), Water 
Directorate 

I 

Kolubara Regional Water Supply System Stubo-Rovni J 
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Opština (Municipality) Valjevo K 

JKP VODOVOD Valjevo  K 

VHS Moravia d.o.o. L 

Households connected to the Valjevo Vodovod system M 

Households not connected to the Valjevo Vodovod system N 

Ada Huja Project   

Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning O 

Belgrade Municipality, Secretariat for Environmental Protection P 

Palilula Municipality, Secretariat for Environment Q 

Dekonta d.o.o R 

Company Ekozona Ada Huja S 

NGO Ekopokret Stedisa T 

NGO Development Centre “Fokus” T 

Ecologization Project   

Ministry of Environment, Mining and Spatial Planning U 

Pancevo Municipality  V 

Provinciální Sekretariát pro městskou výstavbu a suroviny  V 

NIS Panchevo/ Gasprom Neft  W 

Dekonta d.o.o. X 

2 . 5  A n a l ý z a  i n f o r m a c í  

2 . 5 . 1   R y c h l á  a n a l ý z a  i n f o r m a c í  

Během terénních prací byla provedena rychlá analýza informací získaných v Srbsku – pro každý projekt zvlášť 
a s využitím triangulační matice. Matrice pro každý projekt je uvedena v kapitolách 4.1, 4.2 a 4.3 Výstupy 
z jednání a rozhovorů byly shrnuty za každou zadanou otázku hodnocení a každý informační zdroj. Na základě 
údajů z rozhovorů, druhotných dat a výstupů z místních šetření byly zformulovány předběžné závěry pro každý 
projekt se zřetelem na zodpovězení evaluačních otázek.  

2 . 5 . 2   A n a l ý z a  a  s y n t é z a  z j i š t ě n í  

Informace o všech třech projektech včetně sekundárních zdrojů byly nejdříve detailně analyzovány s využitím 
triangulačních matic. Následně byly formulovány technické a obecné závěry pro každý z hodnocených projektů. 
Závěry a doporučení reflektují v relevantním rozsahu hodnotící otázky vycházející z TOR, a jsou formulovány 
v souladu s kritérii DAC (Development assistance cooperation of OECD) a vyhodnocují též vnější faktory 
a problémy vzniklé během implementace projektů.  
 
Hodnotící zpráva shrnuje hypotézy z Inception Report i závěry z terénních šetření na projektové úrovni. 
 
Shromažďování a analýza dat v chronologickém pořadí: 
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Evaluace byla provád ěna ve t řech díl čích fázích ve dvou úrovních: 
 
Přípravná fáze: Programová úroveň (všechny tři projekty) 22. srpen-9.září 
 

• Shromažďování informací, studium podkladů – analýza dostupných údajů včetně základních 
statistických údajů; relevantní environmentální legislativy; dokumentace projektů a jejich průběžných, 
závěrečných zpráv a finančních zpráv/rozpočtů; strategických dokumentů o české rozvojové spolupráci, 
srbských strategických dokumentů a dalších dostupných relevantních dokumentů 

• Příprava prostředků (dotazníky, seznamy bodů k řešení - checklisty) pro shromažďování informací od 
místních úřadů, příjemců projektů, soukromého sektoru a dalších stran 

• Zpracování a prezentace Inception Report referenční skupině. 
 
Terénní část – shromažďování informací v Srbsku: Projektová úroveň (zvlášť pro každý ze tří projektů) 
11.-20. září 

• Rozhovory s dotčenými subjekty na centrální úrovni – ministerstva, Velvyslanectví České republiky 
v Bělehradě 

• Studium podkladů – analýza dostupných současných statistických údajů, výsledků technické 
analýzy, strategických plánů, map a zpráv týkajících se hodnocených projektů, srbských 
strategických dokumentů a dalších dostupných relevantních dokumentů  

• Rozhovory s hlavními účastníky na regionální a místní úrovni včetně relevantních institucí 
a organizací, příjemců projektů, zástupců soukromého sektoru a souvisejících projektů 
a dotovaných aktivit, klíčových zdrojů informací a dalších relevantních subjektů  

• Prohlídky lokalit a místní šetření  
• Rychlá analýza informací 
• Shromáždění chybějících informací 
• Informace Velvyslanectví České republiky v Bělehradě o průběhu evaluace 

 
Analýza údajů a reporting: Programová úroveň (všechny tři projekty) 22.- 5. října 
 

• Analýzy a syntézy poznatků  
• Vypracování Evaluation Report a formulace zjištění a doporučení (pokrývající jak technické tak 

i projektové aspekty)  
• Prezentace Evaluation Report a závěrů UNDP BRC a referenční skupině (datum bude upřesněno 

ze strany UNDP) 
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3  P O P I S  P R O J E K T Ů  A  J E J I C H  R O Z V O J O V É H O  
R Á M C E  

3 . 1  P r o j e k t  B o r i č e v a c   

Cílem rozvojového projektu bylo rozšíření kapacity dodávek pitné vody pro obyvatelstvo města Valjevo a jeho 
městské části Boričevac, a to vytvořením technických podmínek pro napojení více než sedmi tisíc obyvatel na 
dodávky vody. Z projektu bude rovněž profitovat 35-40 tisíc obyvatel města v důsledku zlepšené kvality 
dodávek vody a rozšířené kapacity vodárenských zařízení, které jsou součástí regionálního systému 
zásobování pitnou vodou. Dílčími cíli projektu bylo přispět k budování regionálního systému zásobování pitnou 
vodou a k celkovému zkvalitnění dodávek vody a řídicího systému. Výstupy projektu dále umožní budoucí 
rozšíření zásobování vodou dalších vesnic v okolí Valjeva. 
Projektové práce, které byly uskutečněny realizátorem, zahrnovaly návrh technického řešení rozšíření kapacity 
dodávek pitné vody pro čerpací stanici a rezervoár Boričevac, vystrojení rezervoáru, dodávky technologie 
a materiálu pro rekonstrukci čerpací stanice Gradac, rekonstrukci této stanice, dodávky materiálu a vybudování 
trasy napájecího porubí, zavedení systému měření a regulace, montážní práce a všestrannou technickou 
pomoc příjemci po dobu implementace projektu. 
Projekt “ Rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou v regionu města Boričevac” zadaný MŽP a prováděný 
firmou VHS Brno a.s. byl realizován během tříletého období v letech 2008 až 2010. Město Valjevo se podílelo 
finančně na projektu formou vlastních materiálních vstupů, finančních prostředků a investičními prostředky 
srbského ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství. Projekt byl implementován ve spolupráci 
se zástupci města a komunálním podnikem JKP Vodovod Valjevo. 
 
Místní šetření v místě realizace projektu Boričevac proběhlo ve dnech 15-17.9.2011 s cílem ověřit aktuální stav 
objektů a instalovaných technologií realizovaných v rámci projektu a jejich reálné zapojení do systému 
regionálního zásobování v oblasti Kolubara. Terénní prohlídka byla provedena za účasti zástupců JKP Vodovod 
Valjevo a realizátora VHS Brno a.s., kteří byli přímo odpovědní za realizaci projektu. 
V rámci místního šetření byly navštíveny a prohlédnuty objekty realizované v rámci projektu Boričevac a také 
objekty mající přímý vliv na provoz a udržitelnost zásobování města Valjevo pitnou vodou a realizované v rámci 
projektů ZRS ČR - „Zásobování pitnou vodou v oblasti města Valjeva/Regionální vodopřiváděcí systém Rovni“ 
(prohlídka velkokapacitní čerpací stanice Paklje; čerpací technika a technologické vybavení), Budování 
přivaděče surové vody – páteřního potrubního řádu do rekonstruované úpravny vody Pěčina v západní části 
Srbska a Černé Hory, jihozápadně od hlavního města Bělehradu (Úpravna vody Pěčina; technická pomoc při 
budování propojovacího trubního řadu pro přívod surové vody z čerpací stanice Paklje a příprava jeho napojení 
na budoucí přivaděč surové vody z přehrady Rovni do kapacitně zvětšené a rekonstruované úpravny vody 
Pěčina) a dalších projektů financovaných z jiných prostředků než ZRS ČR - rekonstrukce ČS Boričevac 
(původně předmětem projektu Boričevac, v důsledku havárie v  8/2009 z projektu vyčleněna a realizována JKP 
Vodovod Valjevo) a přehrada Rovni se souvisejícími technologickými celky (ve výstavbě od 80ých let 20.století) 
a přivaděčem vody od přehrady Rovni až do úpravny vody Pěčina v délce cca 11,8 km a následně napojení 
zdroje Paklje jako alternativního zdroje. 
 

Na základě místního šetření lze konstatovat následující: 
 

Objekty realizované v rámci projektu Boričevac jsou 
v rozsahu definovaném projektem stavebně 
i technologicky dokončeny a v provozu. Technologické 
zařízení je plně funkční a jeho koncepce odpovídá 
požadovaným výstupům. 
 
Objekty jsou zapojeny do systému místního zásobování 
a připraveny na předpokládané budoucí zvýšení kapacity 
zásobování vodou a připojení do regionálního systému. 
V současné době probíhá výstavba souvisejících 
regionálních prvků pro zásobování (přehrada Rovni) 
s předpokladem zprovoznění (napuštění přehrady) v roce 
2013 a předpokladem realizace připojení do systému 
v roce 2015. 

Obr. 3.1: Technologické vybavení ČS Gradac   
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Jednotlivé objekty realizované v rámci rozvojové pomoci České republiky jsou viditelně označeny informační 
tabulí s uvedením subjektů, které se podílely na realizaci/financování projektu. 
 

  
 

Obr. 3.2: Panel p ři vstupu do ČS Gradac        Obr. 3.3: Kontejnerová ČS Bori čevac  

3 . 2  P r o j e k t  A d a  H u j a   

Projekt “Průzkum a rehabilitace oblasti Ada Huja” zadaný MŽP a prováděný firmou Dekonta a.s. byl projektován 
na období 2008-2010. 
 
Rozvojovým záměrem projektu bylo zlepšení životního prostředí a zdraví obyvatel v hlavním města Srbska – 
Bělehradu - vytvořením podmínek pro rehabilitaci oblasti poloostrova Ada Huja. V polovině 60. let se Magistrát 
města Bělehrad rozhodl propojit ostrov Ada Huja  s pravým břehem Dunaje, který byl následně nekoordinovaně 
zavážen odpadním materiálem nekontrolované kvality, čímž vznikla nezabezpečená skládka komunálního 
odpadu. 

V době zahájení prací nebyly dostupné jakékoliv údaje 
o množství a složení uloženého materiálu na 
poloostrově Ada Huja. Do přilehlého dunajského zálivu 
Dunavac, který se nachází ve východní části 
poloostrova, byla po dlouhou dobu vypouštěna 
neupravená odpadní voda, která způsobila zanesení 
zálivu kontaminovanými sedimenty, eutrofizaci vody 
a degradaci celého vodního ekosystému.  
 
Západní část je v současné zastavěna množstvím 
průmyslových a skladových budov, přičemž velké 
plochy jsou zasypány stavebními odpady (sutě, 
kamení). Ve východní části se nacházejí některá 
z největších průmyslových zařízení dané oblasti. 
V západní až střední části poloostrova se nacházejí 
osady romského etnika, které žijí v nehygienických 

Obr. 3.4: Zátoka u poloostrova Ada Huja podmínkách. 
 
Cíle projektu: 
 

1. Stanovení rozsahu a intenzity kontaminace-splněno v 2. roce realizace projektu, nad rámec původního 
projektu probíhal průzkum v oblasti primárních zdrojů kontaminace (vzorkování zemin, vod) 

2. Zhodnocení environmentálních a zdravotních rizik- splněno v 2. roce realizace projektu     

3. Návrh a pilotní ověření konkrétních sanačních opatření (v posledním roce projektu) – hygienizace, 
solidifikace, kompostování 
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4. Zvyšování povědomí odborné veřejnosti o problematice sanací ekologických zátěží a nakládání 
s odpady - školení pracovníků státní správy a samosprávy 

 

Výstupem projektu bylo předložení základní koncepce pro navazující rehabilitaci zájmové oblasti Ada Huja, 
která je nezbytnou úvodní podmínkou pro všechny možné navazující alternativy využití předmětného území. 
Základní součástí koncepce je řešení kontaminovaných sedimentů a eliminace primárních zdrojů jejich 
kontaminace. 
Místní šetření na lokalitě Ada Huja s cílem zjištění aktuálního stavu, resp. identifikace případných změn od doby 
realizace projektu Dekonta a.s. proběhlo za účasti evaluačního týmu a pracovníků Dekonta d.o.o., kteří se 
podíleli na realizaci projektu. Místní šetření proběhlo opakovaně ve dnech 12 a 13.9. V první fázi se jednalo 
základní seznámení s lokalitou způsobem drive in, druhý den následovala detailní inspekce celého zájmového 
území poloostrova Ada Huja včetně projížďky lodí po vnitřní laguně za účelem zmapování senzorických projevů 
kontaminace. Mimo zájmovou lokalitu byla též navštívena část municipality Palilula – prostor autobusového 
depa a dílen, které byly identifikovány jako primární zdroj ropné kontaminace sedimentů v zálivu Ada Huja. 
Z místního šetření byla pořízena fotodokumentace, která je součástí primární dokumentace evaluačního týmu. 
Na základě místního šetření vyplynuly evaluačnímu týmu následující závěry: 
V zájmovém území Ada Huja v současné době neprobíhají žádné aktivity, které by měly přímou či nepřímou 
návaznost na výstupy a doporučení projektu Dekonta a.s.. 
Na lokalitě neprobíhají ani žádné jiné další aktivity s cílem dílčí rehabilitace či přizpůsobení lokality budoucímu 
využití pro rekreační či jiné definované účely. 
Rovněž v oblasti zálivu či zaústění recipientu ropného a biologického znečištění Miroveckého potoka nejsou 
patrné žádné aktivity, stejně jako podél jeho toku v prostoru, kde prochází zdroji primární kontaminace. 
Na lokalitě byly ponechány zbytky technologického zázemí– kontejnerové laboratoře a  úpravna materiálu, které 
jsou majetkem Dekonta d.o.o.. Toto zařízení má potenciál možného budoucího využití na některém z projektů 
podobného charakteru. Malá biodegradační plocha není užívána, technologické zázemí je oploceno a zajištěno. 
Na lokalitě probíhá, stejně jako v  době realizace projektu omezená průmyslová činnost, skládkování a recykláž 
bez zaznamenaného vlivu na životní prostření, na části území je romské osada a opuštěné objekty neznámého 
určení. 

Velmi nedobrou úroveň řešení nakládání s odpadními 
vodami komunálního charakteru ilustrovalo řízené 
přímé vypouštění kontaminovaných odpadních vod 
z fekálních vozů přímo do Dunaje a to ve značné 
frekvenci (cca 1 vůz/15 min). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.5: Vypoušt ění kontaminovaných vod do Dunaje  

3 . 3  P r o j e k t  E k o l o g i z a c e  ( H a z a r d o u s  W a s t e s )  

Projekt “ Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a s nebezpečnými odpady ” zadaný MPO byl 
projektován na období 2006-2010, následně pak o 1 rok zkrácen. V letech 2006-2009 byl v rámci projektu 
„Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a s nebezpečnými odpady“ realizovaném Sdružením 
AAD uskutečněn pouze subprojekt „Ropné kaly“ na úložištích ropných kalů v rafinerii NIS Pančevo (realizátor 
účastník sdružení Dekonta a.s.). Ostatní dílčí projekty, jejichž realizace byla projektována v rafinérii NIS Nový 
Sad nebyly v důsledku privatizace rafinérie a nezájmu nového vlastníka realizovány. 
  

V rámci projektu „Ropné kaly“ byly provedeny následující práce: 
 

• Identifikace ropných odpadů  

• Laboratorní zkoušky zpracovatelnosti odpadů 
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• Pilotní ověření odtěžby ropných odpadů 

• Pilotní testy zpracování ropných odpadů pomocí technologie termální desorpce 

• Doporučení technologie pro zpracování ropných odpadů v rafinérii NIS Pančevo 
Výsledkem prací bylo kompletní technologické chemické a logistické know – how shrnuté v závěrečné zprávě 
a obsahující řešení širokého matričního spektra odpadů nacházejících se a vznikajících v rámci provozu 
rafinerie Pančevo. 
Místní šetření evaluačního týmu – prohlídka zájmového území v rafinerii NIS Pančevo proběhla dne 14.9.2011 
za přítomnosti specialistů Dekonta d.o.o. a pana Darko Vlajkoviče, který je vedoucím pracovníkem pro 
technickou podporu externích dodavatelů NIS a z této pozice kooperoval při realizaci subprojektu Ropné kaly. 
V rámci prohlídek jednotlivých lokalit byla pořízena fotodokumentace, která je součástí primární dokumentace 
evaluačního týmu. 
 
V rámci prohlídky byl dokumentován aktuální stav všech oblastí (zásobníků, jímek, nádrží a mezideponií), které 
byly předmětem prací projektovaných a realizovaných v rámci ZRS ČR. Dle členění závěrečné zprávy 
subprojektu Ropné kaly se jednalo o pět oblastí nazvaných site 1 až site 5 (dílčí lokality 1 až 5). 
 
Stav na jednotlivých lokalitách a je možná charakterizovat následujícím způsobem: 
 

• Lokalita 1 válcovitá nádrž byla v době realizace projektu vyprázdněná, nyní je zaplněná cca z 70% 
viskozním ropným produktem s minoritní příměsí dalších nespecifikovaných odpadů 

• Lokalita 2 jsou nezabezpečené oblasti rozlivu a neřízeného vypouštění kapalných ropných odpadů 
a odpadních vod, lokalizováno po obou stranách lokality 1. Oproti období realizace projektu stav nezměněn 

• Lokalita 3 Na části lokality 3 probíhaly přímo v době návštěvy zemní práce s cílem rozšířit zahloubený 
prostor k následnému využití pro ukládání solidifikátů ze souběžně probíhajícího zpracování ropných kalů 
na instalované jednotce specializované společnosti  Ekotank.  

• Lokalita 4 je tvořena zemními kazetami s obsahem ropných kalů. V rámci prohlídky byla identifikována 
pouze kontrolní šachta s průměrem cca 2 metry zcela (po okraj) zaplněná polotekutými ropnými kaly, 
v jejím okolí byly patrné na povrch vytlačené ztuhlé zbytky ropných produktů 

• Lokalita 5 tvoří dva velké podzemní betonové bazény o rozměrech cca 20 krát 35 metrů a hloubce cca 3m. 
První z těchto bazénů byl ke dni prohlídky zcela prázdný a to z důvodů probíhající stavební přípravy území 
pro navazující rozšíření technologického provozu. Druhý bazén byl naplněn až po okraj směsí ropných 
odpadů s vyšším obsahem kapalné olejové fáze. V některých místech dochází masivnímu přetoku ropných 
odpadů na navazující betonovou plochu, na které v poslední době dochází také k ukládání a vylévání 
dalších ropných odpadů svážených na tuto lokalitu z míst probíhající výstavby. 

 

  
Obr. 3.5: Lokalita 5, druhý bazén          Obr. 3.5: Lokalita 3 – zemní práce    
 

Souhrnně lze konstatovat, že z hlediska výstupů realizovaného projektu, tj. vytvoření logistického 
a technologického schématu pro řešení ropných odpadů a kontaminovaných zemin na jednotlivých dílčích 
lokalitách v rafinérii došlo k nulovému využití těchto výstupů. Navíc je zřejmé, že současná manipulace 
a nakládání s ropnými odpady vedou k rozšíření kontaminovaných oblastí resp. zvýšení objemu rizikového 
odpadu, který bude nutno v budoucnosti v souladu s platnou legislativou řešit. Aktivity realizované v zájmovém 
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území rafinerie Pančevo jsou podřízeny primárně výstavbě nových technologických souborů a existující odpady 
a kontaminované oblasti, které jsou v kolizi se stavební přípravou těchto souborů jsou přemísťovány do 
nejbližších volných prostorů a jímek. 
 

Solidifikace na zařízení fy. Ekotank které je instalováno v sousedství lokality 5 je v současné době mimo provoz 
v důsledku probíhající výstavby a odpojení technologických vstupů, což ještě zvyšuje problémy s řešením 
vznikajících i skladovaných ropných odpadů. 
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4  Z Á V ĚR Y  

K jednotlivým hodnoceným projektům byly v souladu s uvedenou metodikou evaluačního hodnocení zpracovány 
závěry, vycházející zejména z: 
 

• vyhodnocení dostupných podkladů a dokumentů 

• výstupů místního šetření  

• rozhovorů s dotčenými účastníky 

• dalších relevantních informací 
 

Hodnocení jednotlivých projektů je strukturováno podle otázek (okruhů hodnocení) stanovených v TOR, 
ke každému projektu je zpracována i tabelární část – triangulační matice srovnání výstupů jednotlivých 
dotčených účastníků a uveden souhrnný závěr. 

4 . 1  P r o j e k t  B o r i č e v a c   

Projekt “ Rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou v region města Boričevac ” realizovaný společností VHS 
Brno byl projektován na 3 leté období 2008-2010 s celkovým rozpočtem 18 350 880 Kč financovaných ze ZRS 
ČR a se spoluúčastí ekvivalentu 3 900 000 Kč ze strany příjemce, města Valjevo. 
V roce 2010 byl předpokládaný finanční rámec projektu ZRS ČR krácen o 955 880.-Kč, celková cena projektu 
tedy činí 17 395 000 Kč. Konečná cena projektu byla 17 383 309.-Kč. 
Matice logického rámce projektu realizátora VHS Brno a.s. je součástí Projektového dokumentu z 2008, 
v dílčích částech byla v průběhu realizace projektu upravena tak, aby respektovala nově vzniklé skutečnosti.  
Rozvojovým záměrem projektu je přispět ke zlepšení zdraví obyvatelstva prostřednictvím dlouhodobého 
zajištění dodávek kvalitní pitné vody v republice Srbsko/region Boričevac. 

4 . 1 . 1  R e l e v a n c e  

 
 
 
Česká republika se ve své rozvojové spolupráci řídí principem primárního významu požadavku ze strany 
příjemce pomoci, směřujícím v daném případě k dosažení Cíle tisíciletí č. 7 – zajištění udržitelného stavu 
životního prostředí a zlepšení zdravotní situace obyvatelstva vyplývající ze  života v trvale nevyhovujících 
zdravotních podmínkách.   
Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je sektorovou prioritou Srbska, mj. z důvodu omezeného množství 
nezávadných zdrojů pitné vody, zastaralých vodovodních systémů a technologií, které v důsledku vedou 
k neefektivnímu využívání zásob vody a vytváří prostor pro potenciální zdravotní rizika.  
V oblasti Kolubara je 18 systémů regionálního zásobování pitnou vodou, oblast Stuborovni zahrnující i region 
Valjeva je jednou z prioritních oblastí. 
 
Realizací projektu Boričevac bylo dosaženo posílení úrovně zásobování obyvatelstva (20 – 25 000 obyvatel) 
zejména městské části Boričevac (část města, ležící ve vyšších nadmořských výškách než ostatní části města 
Valjevo) pitnou vodou a také možnosti napojení dalších příměstských částí města vč. oblastí s předpokládanými 
rozvojovými záměry (developerský projekt výstavby pro cca 7 000 obyvatel). 
 
Projekt je součástí regionálního systému zásobování podzemní vodou, přičemž město Valjevo resp. JKP 
Vodovod Valjevo má v systému napojení celkem 5 měst (Valjevo, Lazarevac, Lajkovac, Mionica a Ub) a jejich 
dílčích regionů v důsledku provozování stávajících jímacích zařízení ČS Gradac (vlastnictví JKP Vodovod 
Valjevo) a prameniště Paklje a velkokapacitní úpravny vod zásadní postavení pro provoz celého systému. 
 
Realizace projektu přispěla k vytvoření regionálního systému zásobování obyvatelstva nezávadnou pitnou 
vodou v dostatečném množství, přičemž plné zprovoznění systému umožňující i napojení průmyslových 
a energetických celků (elektrárna a teplárna – Kolubara B) se předpokládá po připojení přehrady 
v Rovni.(zahájení budování přivaděče v roce 2012-2013). 
 

To what extent has the project, including the selected objectives, proved relevant to the overarching goal of improving health 
conditions for inhabitants of the Boricevac region via securing long-term, reliable supply of quality drinking water?  
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Evaluační tým shledal, že uplatněné projekční i realizační přístupy jsou v souladu s normami a postupy běžně 
uplatňovanými v ČR a optimalizují technickou obslužnost, energetickou náročnost zařízení a eliminují ztráty 
systému při současné eliminaci potenciálních zdravotních rizik (není nutnost využívat lokální, často kvalitativně 
nevyhovující jímadla vod; eliminace kontaminace vody v systému při poklesech tlaku a netěsnostech potrubních 
rozvodů). Míra přispění projektu k zlepšení zdravotních podmínek obyvatel městské části Boričevac není 
v důsledku nedostupnosti dat přímo měřitelná. 
 
Hodnotící tým se setkal se čtyřmi nepřipojenými a třemi připojenými domácnostmi v obci Radjevo (v obci žije 
310 domácností, z nichž 130 dosud není připojeno), která je zčásti zásobována společností JKP Vodovod 
Valjevo, aby se seznámil s jejich názory na otázky vztahující se k relevanci. 
 
Nepřipojené domácnosti Připojené domácnosti 
Všechny čtyři domácnosti měly svá jímadla (studny), 
avšak jedna ztratila po zemětřesení v 1998 vodu 
(tento jev zmiňovaly i další domácnosti ve vesnici). 
Pouze jedna domácnost celoročně používá studniční 
vodu pro pitné účely, jen pro dítě používá balenou 
vodu. Druhé dvě domácnosti nepovažují vodu ze 
své studny za bezpečnou; jedna vůbec, druhá ne v 
létě nebo po deštích. Domácnosti bez zdroje pitné 
vody udávají různé způsoby, jak situaci čelí: někteří 
nosí vodu v 15 l kanystrech od příbuzných a přátel z 
města, další pracuje pro JKP Vodovod Valjevo a 
nosí si vodu z práce nebo si ji bere od souseda s 
lepší studnou, další chodí k obecnímu zdroji vody ve 
městě. Všechny čtyři domácnosti za vodu platí ve 
formě nákladů na čerpadla a jejich chod a údržbu, 
na nádrže, času stráveného vozením vody a cenou 
za balenou vodu. Nikdo nezmiňoval průjmová 
onemocnění dětí či jiné zdravotní problémy. Zdá se, 
že lidé plně chápou důležitost pitné vody a seženou 
si spolehlivý zdroj. 
 
Zlepšení prostřednictvím připojení k vodovodní síti 
by jim zajistilo, že budou mít doma k dispozici  
dostatečné množství kvalitní pitné vody. 

Všechny tři domácnosti byly připojeny na vodovodní 
zásobování již před začátkem projektu. Před svým 
připojením brali vodu na pití a další účely ze svých 
studní. Na dotaz, zda došlo ke zlepšení, zmiňovali 
dostatečné množství vody, protože bývalo méně 
studní než domácností, navíc po zemětřesení některé 
z nich přestaly plnit svoji funkci.  
 
Vodu z vodovodního řadu používají na všechny účely, 
tj. pití, mytí, vaření, praní, WC, zalévání ad. 
 
Všichni shledávají kvalitu vody z vodovodního řadu 
(chuť, barva, zápach) trvale dobrou.  
 
 

 
Realizovaný projekt je prioritou m ěsta Valjevo, v souladu s prioritami vlády Srbska a EU a přisp ěl 
napln ěním svých cíl ů ke zlepšení kvality životního prost ředí a zdraví obyvatelstva.  
 
 
 
 
V regionu města Valjevo byly v minulých letech firmou VHS Brno, a.s. realizovány 2 projekty zahraniční 
rozvojové spolupráce, které se zaměřily na řešení problému zásobování této oblasti pitnou vodou. Výstupem 
prvního projektu bylo vybudování čerpací stanice (ČS) Paklje v letech 2003 -2005 a druhý projekt na něho 
svými aktivitami plynule navázal vybudováním technologických celků: hydrologický uzel u ČS Paklje, 
přerušovací komora a měrný objekt pod tělesem přehrady Rovni. Řešení obou projektů 
přispívá kombinovanému využití vody jak z ČS Paklje, tak z přehrady Rovni, přičemž voda z přehrady Rovni 
bude využívána v období nedostatečné vydatnosti zdroje Paklje. Po předčištění vody a regulaci tlakových 
poměrů v objektu přerušovací komory bude voda dopravována k hydrologickému uzlu u ČS Paklje, kde bude 
docházet v závislosti na aktuální vydatnosti zdroje Paklje ke smíšení vody z přehrady Rovni a vody ze zdroje 
Paklje. Pomocí ČS Paklje je pak voda dále dopravována výtlačným potrubím až do velkokapacitní úpravny vody 
Valjevo. 
 
Projekt „Rozšíření kapacity zásobování pitnou vodou v regionu města Boričevac“ je tedy logickým 
pokračováním obou dříve realizovaných projektů v budování systému zásobování pitnou vodou v širším regionu 

To what extent has the project been complementary to activities of Boricevac area’s local/regional government and activities of 
other donors in the water supply or environmental sectors in Serbia 
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města Valjevo přičemž bez realizace tohoto projektu by byla funkčnost systému zásobování pitnou vodou velmi 
omezena. 
Projekt Boričevac je dílčím projektem směřujícím k vybudování regionálního systému zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou, přičemž realizace dalších segmentů projektu (páteřní rozvod a městská zásobování) v oblasti 
Kolubara je postupně budována za přispění donorů, Evropské komise, národních programů MISP, NIP, 
Ministerstva vodních zdrojů, elektrárenské společnosti a místních municipalit. 
 
Na hodnocený projekt navazují projekty částí regionálního systému zásobování (cca 8km přivaděč z Paklje do 
úpravny vody Pěčina - 2012, přivaděč vody od přehrady Rovni až do úpravny vody Pěčina v délce cca 11,8 km) 
a další projekty s přímým či nepřímým dopadem na životní prostředí financované v rámci ZRS ČR. Jedná se 
o vybudování překládací stanice komunálního/pevného odpadu se sběrným dvorem pro tříděný odpad (Projekt: 
Rozvoj odpadového hospodářství v oblasti města Valjevo), další projekt  - Zvýšení energetické efektivnosti při 
vytápění nemocnice ve městě Valjevo - je zaměřen na napojení městské nemocnice na systém centrálního 
vytápění pomocí nové přípojky. 
 
Na straně příjemce je patrná koncepce environmentálního rozvoje města a souvisejícího regionu, vyjádřená 
mimo výše uvedené projekty také navazujícími žádostmi srbské strany na projekty v oblasti vodního 
hospodářství týkající se modernizace stávající čistírny odpadních vod (ČOV) ze sedmdesátých let resp. 
vybudování nové ČOV pro rozvíjenou rekreační oblast východně od města Valjevo. 

4 . 1 . 2  E f e k t i v n o s t  

 
 
 
 
 

Tabulka 4.1: Výstupy projektu rozší ření zásobování pitnou vodou – Bori čevac a jejich hodnocení  
 

Cíle Výstupy Hodnocení výstupů Příspěvek k řešení 
Návrh 
optimálního 
technického 
řešení čerpací 
stanice 
Boričevac 

Zpracování 
technického řešení 
zvýšení kapacity 
čerpací stanice 
Boričevac  

Zpracování návrhu 
technického řešení zvýšení 
kapacity ČS Boričevac bylo 
provedeno standardním 
způsobem ve spolupráci s JKP 
Vodovod Valjevo a  EVP 
Beograd  
Projekt byl partnerem projektu 
JKP Vodovod Valjevo 
akceptován 

V důsledku havárie ČS Boričevac 
v 8/2009 zpracováno kompletní 
projekční řešení ČS Gradac 

 Rozpracování 
navržených řešení 
čerpací stanice 
z hlediska úspory 
energií a 
zabezpečení 
dodávek 
technologie    

Součástí technického řešení 
byl návrh energeticky příznivé 
technologie (optimalizace 
výkonu čerpadel s 
frekvenčními měniči, zamezení 
ztrát v přenosovém potrubí) 

Realizační projekt začlenil ČS a 
rezervoár Boričevac do systému 
měření a regulace (optimalizace 
řízení) 
Energetické úspory a snížení ztrát 
o cca 15%  
 
 
 

Návrh 
technického 
řešení 
vodojemu a 
přívodního 
potrubí 

Návrh trasy 
přívodního potrubí 
mezi čerpací 
stanicí Boričevac a 
vodojemem 
Boričevac 
Návrh technologie 
pro vodojem pitné 
vody 

Realizační projektová 
dokumentace byla zpracována 
ve spolupráci s EVP Beograd 
standardním způsobem. 
Projekt byl partnerem projektu 
JKP Vodovod Valjevo 
akceptován. 
Technologie pro vodojem byla 
navržena a partnerem projektu 
odsouhlasena 

Optimalizace původně 
předpokládaných řešení systému 
(úprava trasy, parametrů potrubí 
ad.) při minimalizaci investičních 
nákladů  
 
 

To what extent have implemented outputs of 
o layout of the optimal engineering solution for a water-pumping station;  
o layout of the solution for a water-tank and pipeline; technical assistance with carrying out the proposed solutions 

contributed to attaining the outcome of increased capacity of drinking-water supply for the Boricevac town region?  
 



 
4G consite s.r.o., Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 

 

Evaluation Report - Evaluace tří projektů České rozvojové spolupráce v Srbsku v sektoru životního prostředí 22  

  

 Posouzení 
navrženého řešení 
z hlediska dopadů 
na životní prostředí 
včetně technické 
pomoci při 
budování trasy 
přívodního potrubí 

Navržené technické řešení 
respektovalo požadavky na 
hygienu a kvalitu pitné vody 
z hlediska použitého materiálu 
a dalšího zařízení Při návrhu  
vedení trasy byly v rámci 
možností minimalizovány 
zásahy do okolního prostředí 

Byly použity technologie a prvky 
zajišťující zdravotní nezávadnost 
při současné vysoké užitné 
hodnotě 

Technická 
pomoc při 
realizaci 
navržených 
opatření 

Technická pomoc, 
zavedení telemetrie  

Technická pomoc a know-how 
při realizaci projekčních 
záměrů byla poskytována 
průběžně po celou dobu 
realizace projektu  
Realizace systému měření a 
regulace mezi ČS, vodojemem 
a úpravnou Pěčina  

Optimalizace realizovaného řešení, 
v důsledku pak významné zvýšení 
zásobovací kapacity pro region 
Valjeva, stability dodávek i jakosti 
pitné vody 
Snížení energetických nároků a 
ztrát vody z potrubních řadů. 
Zvýšení efektivity a flexibilita řízení 
systému 

 
Realizovaný projekt byl nad rámec předpokládaného rozsahu prací flexibilně upraven v důsledku vzniklé 
havarijní situace na ČS Boričevac v srpnu 2009 tak, aby zajistil logickou sekvenci zajištění dílčích systémů 
vodního zásobování města Valjevo a umožnil tak zajištění plynulého zásobování obyvatelstva pitnou vodou při 
současném naplnění cílů projektu. 
Původně neplánovaná rekonstrukce ČS Gradac zajistila dodávku surové vody do úpravny vody Pěčina v plně 
dostatečné míře do doby plného zprovoznění regionálního systému (připojení přehrady Rovni). Poté bude plnit 
převážně funkci záložní. 
 
Projekt, jeho navržené technické řešení rekonstrukce ČS, vodovodních řadů a souvisejících 
technologických za řízení, podle všech zjišt ění zásadním zp ůsobem p řisp ěl k rozší ření kapacity 
zásobování pitnou vodou v regionu m ěsta Valjevo/Bori čevac. 

4 . 1 . 3  E f e k t i v i t a  

 
 
Během realizace byly Ministerstvu životního prostředí předkládány k posouzení projektové dokumenty, výstupy 
projektu (roční a další zprávy) a fakturační podklady. Pro projekt nebyl Ministerstvem životního prostředí 
stanoven tzv. odborný garant projektu jako v jiných projektech ZRS ČR (např. projekt Ada Huja), který obvykle 
posuzuje posuzovány projektové dokumenty a výstupy projektu (roční a další zprávy), neprovádí však ani 
reálnou technickou kontrolu realizovaných prací ani kontrolu fakturovaných nákladů realizátora. Kontrola 
finančních nákladů je prováděna nezávislou auditorskou firmou, která zajišťuje pravidelný finanční monitoring. 
Proplacení finančních prostředků bylo uskutečněno na základě vyjádření třech subjektů – finančního auditora 
(finanční kontrola), odborného garanta (kontrola projektových výstupů) a příslušného odboru zadavatele. 
Akceptace výstupů realizátora je vyjádřena obecně schválením Dodatku smlouvy o realizaci projektu rozvojové 
spolupráce upřesňujícím mj. finanční prostředky na následující kalendářní rok a uhrazením předkládaných 
faktur, přičemž výdaje fakturované realizátorem musí odpovídat příslušným ustanovením smlouvě o realizaci 
projektu rozvojové spolupráce ve znění jejich dodatků a být řádně dokladovány. Zjišťovací protokoly 
k realizovaným pracím projektu byly potvrzovány ze strany příjemce, resp. kooperující organizace JKP Vodovod 
Valjevo. 
Průběžná kontrola postupu realizace projektu byla prováděna Velvyslanectvím České republiky v Bělehradě 
v druhé a závěrečné fázi projektu v letech 2010 a 2011 (oficiální předání projektu v květnu 2011) a rovněž MŽP. 
Velvyslanectví s ohledem na nedostatek odborných kapacit zajišťuje zejména monitoring průběhu prací 
a detekci potenciálních problémů souvisejících s implementací projektu v zemi příjemce. 
 
Z hlediska možných alternativních přístupů k řešené problematice vybudování dílčích segmentů regionálního 
zásobovacího system obyvatel byl zvolen ze strany realizátora vhodný technický i technologický přístup, 
spočívající mj. v optimalizaci projektového řešení s ohledem na důvodně předpokládaný rozvoj zásobované 
oblasti a vývoj poplatků za vodu v nedaleké budoucnosti. 

How cost-efficient was the project implementation, including the choice of approaches where alternative options existed? 
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V důsledku realizace projektu došlo ke snížení úniků vody z vodovodních potrubí cca o 15% a také k možnosti 
realizovat kontrolní měřící body na vodovodních řadech, umožňující snazší odhalení havarijních úniků 
a nelegálních/nezpoplatněných odběrů z vodovodního systému. Vyjma uvedeného nepřímého snížení nákladů 
na provoz došlo realizací projektu i k přímým energetickým úsporám na provozovaném vybavení ČS až o 15%. 
 
Dokladované cenové relace za práce provedené v průběhu realizace projektu jsou adekvátní výstupům 
projektu. 
 
Finan ční prost ředky projektu byly vynaloženy v souladu se smlouvou  o realizaci projektu rozvojové 
spolupráce ve zn ění jejich dodatk ů, finan ční rámec projektu a zp ůsob jeho ú čtování je odpovídající 
zadání, náplni a charakteru provedených odborných t echnických prací. 
 

4 . 1 . 4  U d r ž i t e l n o s t  

 

4 . 1 . 4  S u s t a i n a b i l i t y  

 
 
Jedním z výstupů projektu (výstup č. 7) je proškolení personálu obsluhující čerpací stanici a související zařízení, 
zahrnující v rámci Aktivit 7.1 až 7.5 mj. školení zaměřená na přenos zkušeností a znalostí v oblasti vodárenství 
pro rozvoj managementu a administrativních kapacit (7.2), školení zaměřená na techniky údržby - čerpací 
stanice, vodojem, telemetrie (7.3), exkurzi vybraných profesních zaměstnanců JKP Vodovod Valjevo do ČR 
za účelem školení a předání zkušeností a poznatků v provozu a údržbě vodárenských zařízení (7.4)  
 
V říjnu 2009 byly realizátorem provedeny školení pracovníků JKP Vodovod, kteří budou zabezpečovat provoz 
a údržbu vodárenského zařízení se změřením na údržbu potrubí (bezpečné napouštění, vypouštění potrubí), 
technologii svařování pomocí automatického stroje a elektrospojek a dalšími montážními a operačními postupy. 
Proškolení pracovníci jsou stále zaměstnáni v JKP Vodovod. 
 
V měsíci listopadu se uskutečnila exkurze vybraných odborných pracovníků JKP Vodovod Valjevo do ČR za 
účelem seznámení se s používanými technologiemi v ČR v oblasti vodárenství, používanými materiály 
a způsobem provozu a údržby těchto vodárenských zařízení. Exkurze se konala v sídle realizátora, který rovněž 
poskytl nezbytné odborné informace a technické prostředky a zajistil prohlídku vybraného vodárenského 
zařízení (ČS Lesná), kde byla názorně demonstrována technologie a způsob provozování tohoto zařízení. 
 
Z etapových a realizačních zpráv VHS Brno a.s. vyplývá, že při implementaci projektu probíhala úzká 
spolupráce se zástupci Úřadu města Valjevo a JKP Vodovod Valjevo a s dalšími subjekty podílejícími se na 
projekční/realizační části projektu (Eko-vodo-projektant). Z diskusí s jednotlivými dotčenými účastníky je zcela 
zřejmé, že se realizátorům, i díky velmi dobře odvedené práci na předchozích projektech, podařilo získat plnou 
podporu ze strany Úřadu města a kooperující organizace JKP Vodovod Valjevo pro další rozvíjení výsledků 
projektu. 
 
Realizátor projektu vytvo řil prostor pro návazná technická řešení sm ěřující pro vybudování regionálního 
systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou a to v  plné sou činnosti a kooperaci s orgány státní 
správy a jimi z řízenými organizacemi. 
 
 
 
 
S ohledem na nedávné dokončení projetu ze strany realizátora VHS Brno a.s. v roce 2010, resp. dokončení 
všech stavebních částí souvisejících s projektem ze strany srbského partnera na jaře 2011 (slavnostní předání 
projektu 17.5.2011) nelze reálně hodnotit dlouhodobou udržitelnost projektu. 
Projekt je v současné době včleněn do systému zásobování města Valjevo a z hlediska udržitelnosti bude jeho 
dlouhodobá udržitelnost posílena propojením s regionálním systémem zásobování vodou. 

To what extent has the implementing organization succeeded in fostering sufficient interest and resolve as regards 
follow-up on project results on the part of local government (or other key stakeholders in Boricevac region)? 

Are there any other key factors with considerable impact on sustainability of the project results at present or expected within the 
next a few years? 

How cost-efficient was the project implementation, including the choice of approaches where alternative options existed? 
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Významné negativní vlivy na udržitelnost projektu, a to i v případě nepřipojení systému města Valjevo 
k regionálnímu systému, nejsou evaluačnímu týmu známy. 
Mezi potenciálně limitující faktory udržitelnosti patří platební morálka koncových uživatelů. Ta je v pořádku 
u cca 93%, v případě sociálních zařízení dosahuje 100%, nejvíce problematická je v případě komerčních 
společností – pouze cca 70%. Provozovatel zařízení však disponuje dostatečnými represivními nástroji 
umožňujícími postupně uvedená čísla zvyšovat. 
Dílčí omezení využívání systému lze očekávat v budoucnosti v důsledku snížení poptávky po odběru vody 
v důsledku zvýšení ceny za vodné, které se bude přibližovat k tržním hodnotám ceny, však nebude mít 
významnější vliv na udržitelnost projektu, a to i v důsledku optimalizace původního projektového řešení 
realizátorem VHS Brno a.s. při implementaci projektu. 
 
V současné době jsou poplatky za vodu stanoveny na legislativní bázi v rozmezí intervalu, kdy konkrétní 
hodnota je upřesněna na základě lokálních podmínek (existence ČOV apod.) jejich vlastníkem (např. Úřad 
města). Cena vodného (případně stočného) je dotována státem (městem), přičemž reálné náklady na provoz 
zásobovacího systému pitné vody jsou hrazeny z plateb koncových uživatelů  z 50-60% a městské dotace 
z 40-50%. 
Poměr investičních nákladů k nákladům na údržbu je proměnlivý, souhrnně je udáván poměr cca  80 : 20%. 
V střednědobém horizontu lze důvodně očekávat, v závislosti na celkovém rozvoji Srbska, i pozvolný postupný 
nárůst těchto cen. 
 
Hodnotící tým se v průběhu evaluace setkal se čtyřmi nepřipojenými a třemi připojenými domácnostmi v obci 
Radjevo, která je zčásti zásobována společností JKP Vodovod Valjevo, aby se seznámil s jejich názory na 
otázky vztahující se k udržitelnosti. Celkem v obci žije 310 domácností, z nichž 130 dosud není připojeno. 
 

Nepřipojené domácnosti Připojené domácnosti 
Dle svých slov jsou ochotni finančně přispět na 
vybudování připojení k vodovodní síti a platit 
poplatky za vodu. 

Poplatky za odběr vody závisejí na spotřebě a 
pohybují se v rozpětí 430 – 800 Dinárů za měsíc 
(každá domácnost má vodoměr). Jeden 
z respondentů má s cenou problém – souvisí 
s náklady v důsledku kolísání tlaku. 
 
Vodné se platí výběrčímu v obci. Všichni potvrzují, že 
platí pravidelně, ale na dotaz, jaké následky by mohlo 
mít nezaplacení, odpovídají, že předpokládají, že 
žádné. Všichni tři respondenti očekávají, že poplatky v 
budoucnosti porostou. 

 
Lze konstatovat, že projekt disponuje potenciálem p ro dlouhodobou udržitelnost, která bude ješt ě 
posílena v členěním do regionálního systému zásobování obyvatelstva  vodou. 

4 . 1 . 5  D o b r á  ( d e m o k r a t i c k á )  s p r á v a  v ě c í  v e ř e j n ý c h  

 
 
 
 
 
V průběhu evaluační mise v Srbsku se její členové setkali s velmi otevřeným, vstřícným a bezprostředním 
jednáním na všech úrovních státní správy města Valjevo i partnerské organizace JKP Vodovod Valjevo. 
Z poskytnutých informací a z výsledků místních šetření je zřejmé, že jedním z důsledků déledobé činnosti 
realizátora v regionu je také přispění k otevřené komunikaci zúčastněných stran, která se pozitivně odrazila i při 
řešení nepředvídaných okolností (havárie ČS Boričevac) a celkové visibilitě projektů ZRS ČR v regionu. Na této 
skutečnosti se bezesporu pozitivně odráží skutečnost, že v regionu Valjeva byla v minulém desetiletí 
realizována řada (celkem 4) projektů ZRS ČR v sektoru vodního hospodářství a životního prostředí. 
Rozhodujícím faktorem pro visibilitu projektů ZRS ČR je dle názoru evaluačního týmu horizontální a vertikální 
provázanost projektů v širším koncepčním rámci. Povědomí o projektech ZRS ČR byla namátkově ověřena 
v rámci evaluace rozhovory s obyvateli města a nepřímo dokladována i řadou panelů umístěných na území 
města týkajících se již ukončených projektů ZRS ČR. 

Has project implementation in any way influenced the degree of transparency or responsiveness of public 
administration bodies relevant for the Boricevac region towards local citizens and Serbian civil-society groups 
dealing with issues addressed by the project? 
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V rámci evaluační mise se hodnotící tým se setkal se čtyřmi nepřipojenými a třemi připojenými domácnostmi 
v obci Radjevo (310 domácností, z nichž 130 dosud není připojeno), která je zčásti zásobována společností 
JKP Vodovod Valjevo, aby se seznámil s jejich názory na otázky vztahující se k dobré praxi (good governance).  
 
 

Nepřipojené domácnosti Připojené domácnosti 
Tři ze čtyř domácností věděly o projektu Boričevac: 
Jedna z informací v denním tisku, a od starosty 
obce, druhá, jejíž člen pracuje pro JKP Vodovod 
Valjevo měl informace z práce, další měly informace 
z veřejného setkání pořádaného ředitelem JKP 
Vodovod Valjevo. Očekávají, že budou brzy rovněž 
připojeni k vodovodnímu systému. 

Opravy v domácnostech jsou na odpovědnosti 
domácnosti a provádějí je převážně rodinní 
příslušníci. Vodovod je odpovědný za opravy až k 
odběrnému místu. Pokud dojde k poruše, zavolají 
non-stop linku JKP Vodovod Valjevo; oprava obvykle 
trvá několik hodin, maximálně den. Výše položené 
domácnosti mají problémy s tlakem vody, a tyto dosud 
nebyly vyřešeny. Poruchy a havárie nejsou četné, asi 
pět ročně.  
 

Všichni věděli o projektu ZRS (z médií nebo od JKP  
Vodovod Valjevo) a očekávají, že jim projekty ZRS 
pomohou i s připojením dosud nepřipojených obyvatel 
obce. 

 
Z hlediska posouzení vlivu projektu na transparentnost jednání místních orgánů veřejné správy nebyly v rámci 
omezené délky evaluační mise zjištěny významnější dopady projektu. Dle subjektivních názorů členů evaluační 
mise však projekt přispěl k celkové atmosféře otevřenosti a vstřícnosti místních orgánů veřejné správy. 
Verifikace tohoto subjektivního dojmu evaluační mise by však vyžadovala rozhovory s širšim okruhem 
veřejnosti. Nicméně členové evaluační mise zastávají názor, že realizace projektu má pozitivní efekt na 
zlepšení transparentnosti Ú řadu m ěsta Valjevo. 

4 . 1 . 6  S h r n u t í  

Závěry hodnocení jednotlivých otázek pomocí různých metod a s využitím různých zdrojů jsou shrnuty 
 v následující tabulce. Číselné hodnoty byly stanoveny pracovníky hodnotícího týmu a jsou subjektivní.  
 

Tabulka 4.2: Triangula ční matrice pro rychlou analýzu dat 
 

BORIČEVAC 

S
ec

on
da

ry
 

da
ta

 

Stakeholders 

O
bs

er
va

tio
n

 

Public sector Private sector  
Ministry of 
Agriculture, 
Trade, Forestry 
and Water 
Management- 
Water Directorate 

Kolubara 
Regional 
WSS 
Stubo-
Rovni 

Opština 
(Municipality) 
Valjevo 

JKP 
VODOVOD 
Valjevo 

VHS 
Moravia 
d.o.o. 

Valjevo 
HHs 
connected 

Valjevo 
HHs not 
connected 

Embassy 
of the 
Czech 
Republic 
in 
Belgrade 

Relevance           

To goal 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 

Complementarity 4 4 4 4 4 4 - - 4 4 

Effectiveness           

Increasing capacity 4 4 4 4 4 4 - - 4 - 

Efficiency           

Cost efficiency 4 - 4 4 4 4 - - - - 

Sustainability           

Follow up 3 3 3 3 4 4 - - 3 - 

Other factors 3 3 - 3 3 3 3 3 3 - 

Good Governance   4        

Transparency & 
responsiveness 

3 - 4   - 4 4 3 - 

Přidělené hodnoty: 1 = nejnižší, 4 = nejvyšší; “-“ = nebyl dotázán/neodpověděl 
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Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že mezi dotčenými subjekty je principielně velmi dobrá shoda ve všech 
hodnotících úhlech pohledu na projekt, přičemž Relevance, Effectiveness a Efficiency jsou shodně hodnoceny 
nejvyšším hodnotícím stupněm, Sustainability a Good Governance je pak hodnoceno v rozmezí stupně 3-4. 
Celkové velmi vysoké hodnocení projektu všemi dotčenými stranami je zřejmě důsledkem velmi dobrého 
koncepčního začlenění projektu do systému, dlouhodobá profesionální práce realizátoru v regionu 
a v neposlední řadě i okamžitý „viditelný“ pozitivní výstup projektu. 

4 . 2  A d a  H u j a  

Projekt “Průzkum lokality a regenerace Ada Huja” prováděný firmou Dekonta a.s. byl plánován na 3 roky (2008-
2010) s předpokládaným rozpočtem 13 514 000Kč (z prostředků ZRS 13 129 000Kč), celkově byly na projekt 
vynaloženy prostředky ve výši 12,467 milionů Kč. Součástí dokumentace je matice logického rámce projektu 
zpracovaná společností Dekonta a.s. před zahájením projektu v září 2008. 

4 . 2 . 1  R e l e v a n c e  

 
 
Česká republika se ve své rozvojové spolupráci řídí principem primárního významu požadavku ze strany 
příjemce pomoci. Oblast Ada Huja je uvedena v Územním plánu a Plánu rozvoje města Bělehrad do roku 2021 
(Master Plan of Belgrade thru 2021) zpracovaném Institutem Územního plánování v Bělehradě a přijatým 
Shromážděním Města Bělehradu 27. září 2003.  Územní plán označuje oblast Ada za prioritní s velkým 
rozvojovým potenciálem; oblast je v plánovací dokumentaci určena pro využití pro účely rekreační, turistické a 
obchodní. Tato oblast je kontaktní zónou dopravního koridoru Dunaj (číslo 7), který byl zvolen jako jedno 
z deseti území s nejvyšší rozvojovou prioritou Evropské Unie pro nadcházející období. Projekt bezprostředně 
řeší otázky uvedené v části B Akčního plánu strategie EU pro Dunajský region. Ačkoli je oblast Ada Huja 
všeobecně považovaná za jednu ze srbských/bělehradských prioritních oblastí pro rozvoj v oblasti životního 
prostředí, není zcela transparentní, proč a jak byla právě ona vybrána jako projekt ZRS ČR, a nikoli jiný projekt. 
 
Výsledky testů provedených v rámci projektu ukazují, že zeminy, sedimenty na dně zátoky Dunavac, povrchové 
a podzemní vody v zájmové oblasti znečištěny organickými a anorganickými polutanty v koncentracích, které 
překračují příslušné limitní hodnoty úrovně znečištění platné v České republice. 
 
Hodnotící tým dospěl k závěru, že techniky použité nositelem projektu při realizovaných testech jsou v souladu 
s normami ČR a přinášejí spolehlivé a věrohodné výsledky. Závěry projektu týkající se zdravotních 
a environmentálních rizik, učiněné na základě výsledků těchto testů, byly podrobeny triangulaci s využitím údajů 
poskytnutých dotčenými subjekty a lze je považovat za správné. Tyto závěry jsou podrobně popsány 
a konkretizovány ve výroční zprávě projektu z roku 2009 a jejích přílohách. Souhrnné výstupy projektu byly 
zpracovány do závěrečné zprávy z 2010. Výsledky prací byly prezentovány širší veřejnosti a dotčeným 
subjektům na semináři v listopadu 2010. Lze je shrnout následovně: 
 

• Rizika pro životní prostředí: Na základě hodnocení environmentálních rizik lze konstatovat vysoké riziko 
pro místní ekosystémy v zálivu. Zjištěné znečištění je významně toxické jak pro vodní rostliny (řasy) tak 
pro nižší i vyšší živočichy ve vodním ekosystému. Kontaminace podzemních vod (ropné uhlovodíky) má 
přímý dopad na kvalitu vody v Dunaji. 

• Rizika pro zdraví: Zdrojem zdravotních rizik je dermální kontakt s kontaminovanou zeminou, náhodná 
ingesce kontaminované zeminy a inhalace kontaminovaného prachu při provádění výkopových prací. 
Kontaminace zemin (především ropnými uhlovodíky) je klíčová z hlediska možných stavebních prací 
do budoucna. Sedimenty v zálivu jsou silně kontaminované ropnými uhlovodíky a to spolu 
s mikrobiálním znečištěním vody  v zálivu Dunavac činí záliv nezpůsobilý pro rekreační využití.  

Tento projekt využil zjištěné základní údaje o rozsahu a úrovni znečištění a identifikovaných rizicích k tomu, aby 
pilotně testoval možnosti snížení úrovně kontaminace sedimentů na úroveň povolenou v ČR pro bezpečné 
nakládání s tímto typem odpadu. Na základě výsledků pilotních studií a posouzení náročnosti sanačních 
opatření byly navrženy doporučení pro následné kroky na dekontaminaci oblasti. 
 

To what extent has the project, including the selected objectives, proved relevant to the overarching goal of improving the quality 
of the environment and inhabitants’ health in Belgrade? 
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Tento projekt se v ěnuje vyty čeným prioritám m ěsta B ělehradu, vlády Srbska a EU. Tím, že projekt 
stanovil rizika, doporu čil opat ření k jejich zmírn ění a formou dialogu a konzultací s dot čenými subjekty 
šířil informace, projekt p řisp ěl ke zlepšení kvality životního prost ředí a zdraví a byl relevantní.   
 
Jak bylo zmíněno na Velvyslanectví České republiky, bez této studie a zveřejnění jejích výsledků by bývala 
mohla developerská či jiná činnost v oblasti Ada Huja zahájena bez předchozí sanace, s možnými riziky pro 
zdraví obyvatel, pracovníků a návštěvníků. 
 
 
 
 
Projekt obecně doplňuje aktivity srbského Ministerstva životního prostředí, těžby a územního plánování 
vztahujícím se k ochraně přírodních zdrojů (výzkumně plánovací program na poli geologie ve vztahu 
k udržitelnému využívání přírodních zdrojů); zavádění Strategie udržitelného rozvoje v Srbsku; zavádění 
Strategie EU pro region Dunaje (Republika Srbsko je zapojena do zavádění této strategie od podpisu 
29.6.2011). Projekt také doplňuje následující aktivity Magistrátu Bělehrad – Sekretariátu Ochrany životního 
prostředí: Ochrana životního prostředí a jeho zlepšení na území města Bělehrad; integrovaná prevence 
znečištění a další segmenty na poli ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí. 

Při jednáních s dotčenými subjekty byly identifikovány následující projekty a aktivity, které s projektem 
komplementují: 

1 Institut Územního plánování v Bělehradě inicioval studii nazvanou: "Program návrhu územního plánu 
distriktu Ada Huja" Najaté expertní týmy vytvořily komplexní holistickou představu, která byla 
představena veřejnosti 10. listopadu 2006. 

2 Městská část Palilula pro Ada Huja připravila Akční ekologický plán obce, ve kterém je zmíněno 
zapojení nositele hodnoceného projektu. 

3 Hygienická stanice v Bělehradu v 2010 provedla a financovala studii, která zahrnovala vzorkování 
zemin a měření jejich kontaminace a stanovování skládkových plynů. 

4 Firma Ekozona Ada Huja v 2008 provedla studii EIA a tuto prezentovala hodnotícímu týmu. Nebylo 
však možno ověřit, zda ji zpřístupnila hlavním dotčeným subjektům. 

5 NGO Ekopokret Stedisa v Ada Huja pracuje zejména na čištění povrchu terénu a břehů a přípravě 
přilehlého ostrova Visnjicka na eko-turismus, a to ve spolupráci s Národní službou pro nezaměstnané, 
Sekretariátem Životního prostředí, Městskou částí Palilula a soukromou firmou. Ekopokret udává, že 
své záměry a aktivity upravoval na základě konzultací s nositelem projektu.   

Docházelo i k dalším aktivitám ve vztahu k životnímu prostředí iniciovaným/prováděným veřejným nebo 
soukromým sektorem, které se přímo či nepřímo doplňují s projektem, např. sázení stromů nebo úklid v okolí 
zájmové oblasti. 
 
Tento projekt se do zna čné míry p řekrývá s aktivitami Magistrátu B ělehradu, vlády Srbska i soukromého 
sektoru.  

4 . 2 . 2  E f e k t i v n o s t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To what extent have implemented outputs of 
o identified degree of contamination in Ada Huja and the adjacent part of Danube river; assessed environmental and health risks 

posed by this contamination; and proposed and piloted decontamination techniques 
contributed to attaining the outcome of creating conditions for rehabilitation of the Ada Huja locality?  
 

To what extent has the project been complementary to activities of Belgrade’s city hall or Serbia’s national government 
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Tabulka 4.3: Dosažené výsledky a jejich p řisp ění k dosažení podmínek pro obnovu Ada Huja 
 

Cíle Výsledky Posouzení výsledků Příspěvek 
Stanovení rozsahu 
a intenzity 
kontaminace 
skládky v oblasti 
Ada Huja a 
sedimentů 
v přilehlém zálivu 
Dunaje 

Zpráva o 
provedeném 
průzkumu  
 

Souhrnná zpráva byla 
zpracována v odpovídajícím 
čase a standardním rozsahu, 
s plnou výpovědní 
schopností. Výstupy (zpráva) 
byly poskytnuty Magistrátu 
města Bělehrad 
 

Tato zpráva poskytuje dobrý 
informační základ - spolehlivé údaje 
o rozsahu a intenzitě kontaminace  
a dává základ pro další fázi - 
posouzení zdravotních 
a environmentálních rizik   
 

Zhodnocení 
environmentálních 
a zdravotních rizik 
vyplývajících z této 
staré zátěže 

Zpráva o 
posouzení 
environmentál
ních a 
zdravotních 
rizik  

Bylo provedeno rámcové 
vyhodnocení zdravotních i 
environmentálních rizik 
vázaných na kontaminaci 
sedimentů, metodika i 
způsob vyhodnocení 
odpovídá českým 
standardům 

Byly určeny priority následného řešení 
kontaminace ve vazbě na kontaminaci 
sedimentů v zálivu Dunavac a z ní 
vyplývající rizika 
 

 Pilotní testy 
sanace bývalé 
skládky 
 

Na základě vyhodnocení 
rizik a požadavku Magistrátu 
města Bělehrad byly pilotní 
testy zaměřeny na 
zpracování sedimentů ze 
zálivu Dunavac 

 

Pilotní test 
sanace 
kontaminovan
ých sedimentů 

Pilotní testy byly provedeny 
rozsahem a metodikou 
odpovídající českým 
normativům Zahrnovaly testy 
solidifikace, odvodnění, 
kompostování biodegradace 
a hygienizace. Z 
metodického hlediska byl 
zvolený postup testování 
sedimentů věcně i odborně 
správný. 

Výstupy testů poskytují dobrý 
technologický i logistický základ pro 
navazující technický koncept sanace 
sedimentů ze zátoky Dunavac, resp. 
pro rehabilitaci celé oblasti Ada Huja 

Návrh sanace 
kontaminovan
ých sedimentů 

Návrh sanace zahrnoval 
kombinované využití 
odvodňovacích a 
bioremediačních technologií 
při dekontaminaci 
sedimentů. Součástí návrhu 
bylo doporučení k prioritnímu 
řešení primárních zdrojů 
kontaminace, tzn. úniků 
ropných látek do Mirjevského 
potoka.  

Návrh podmínek sanace sedimentů 
tvoří nutný předstupeň pro navazující 
zdravotně i environmentálně bezpečné 
využití lokality k rekreačním účelům, 
pokud tento záměr bude v budoucnu 
naplněn. 

 

Projekt se správně nad rámec původního zadání zaměřil na identifikaci zdrojů znečištění ropnými látkami 
(autobusové depo a malé dílny lokalizované u Mirjevského potoka) a vytvořil logickou sekvenci postupových 
kroků pro rekultivaci lokality, zejména ve vztahu k ropnému znečištění sedimentů ve slepém rameni. 
 
Výstupy projektu eliminovaly variantu velmi rizikového rozplavení kontaminace ropných látek v případě 
uvažovaného vybudování kanálu, který by rameno opět propojil s Dunajem. 
 
Hodnotící tým dospěl k závěru, že projekt p řisp ěl k nastavení základních podmínek pro obnovu oblast i 
Ada Huja. Míru, kterou projekt p řisp ěl k dosažení výsledku, lze považovat za dostate čnou. 
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4 . 2 . 3  E f e k t i v i t a  

 
 
 
Analytické, vzorkovací práce i pilotní testy byly prováděny ve finančním rozsahu na úrovni standardních cen 
s přihlédnutím k nutnosti vytvoření technického zázemí pro práce na lokalitě. Alternativní přístup k řešení 
projektu ve smyslu jeho zadání a stanoveného logického rámce není dle názoru evaluátorů možný. 
 
Během realizace byly Ministerstvu životního prostředí předkládány k posouzení projektové dokumenty, výstupy 
projektu (roční a další zprávy) a fakturační podklady. V případě tohoto projektu byl monitoring odborných 
výstupů (projektové dokumenty a výstupy projektu - roční a další zprávy) prováděn odborným pracovníkem 
odboru ekologických škod, který rovněž navštívil projekt v závěrečné fázi realizace v roce 2010 (10-13.5). 
Předmětem činnosti odborného pracovníka MŽP však není detailní technická kontrola realizovaných prací ani 
kontrola fakturovaných nákladů realizátora. Kontrola finančních nákladů je prováděna nezávislou auditorskou 
firmou, která zajišťuje pravidelný finanční monitoring. Proplacení finančních prostředků bylo uskutečněno 
na základě vyjádření třech subjektů – finančního auditora (finanční kontrola), odborného garanta (kontrola 
projektových výstupů) a příslušného odboru zadavatele. Fakturované náklady se musely pohybovat v oblasti 
vymezené rozpočtem projektu a musely být řádně zdokumentovány.  
 
Z hlediska vynaložených náklad ů lze pokládat finan ční rámec projekt ů a způsob jeho ú čtování 
za odpovídající zadání, náplni a charakteru provede ných odborných, technických a laboratorních prací.  

4 . 2 . 4  U d r ž i t e l n o s t ,  d o p a d y  

 
 
 
 
Tato hodnotící otázka se vztahuje k Cíli 4: Zvyšování povědomí odborné veřejnosti o problematice sanací 
ekologických zátěží a nakládání s odpady, jehož výstupem je školení pracovníků státní správy. Podle LFA 
v projektové dokumentaci mělo být v průběhu školení vyškoleno minimálně 20 zástupců státní správy 
a odborníků. Ověření tohoto výstupu a skutečný počet a pozice a odbornost pracovníků a typ školení 
(na pracovišti nebo v učebně) nebylo možné určit.  
 
Závěrečná zpráva konstatuje, že v rámci projektu probíhaly průběžně konzultace pro zástupce státní správy. 
Zejména zástupci Sekretariátu OŽP Města Bělehrad, Úřadu městské části Palilula a Inspektorátu životního 
prostředí byly do projektu aktivně zapojeni a sledovali průběh realizace pilotních testů přímo na lokalitě. 
Na základě žádosti Ministerstva životního prostředí a Sekretariátu byla v rámci realizace Projektu 
zprostředkována účast zástupců českého Ministerstva životního prostředí na mezinárodní konferenci 
Remedijacija 2010. Účastníci konference byli seznámeni se systémem a se zkušenostmi se sanacemi 
kontaminovaných lokalit v České republice.  
 
Závěrečný seminář, organizovaný ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě a Magistrátem města 
Bělehrad, kde zástupci řešitele (společností Dekonta, a.s. a srbské Dekonty, d.o.o.) podrobně prezentovali 
průběh i výsledky projektu se uskutečnil v Magistrátu města dne 12. listopadu 2010. Dle seznamu přítomných 
seminář navštívilo 52 účastníků včetně zástupců Velvyslanectví ČR v Bělehradě, Ministerstva životního 
prostředí, těžby a územního plánování, Agentury ochrany životního prostředí, zástupců relevantních úseků 
Magistrátu města Bělehradu a společností příslušejících Magistrátu města Bělehradu, městské části Palilula, 
vzdělávacích institucí a akademického sektoru, veřejných a soukromých společností včetně Ekozona Ada Huja 
nebo výrobny papíru a lepenky Avala-Ada, NGO činných v oblasti životního prostředí a zástupců médií. 
O semináři informovala místní média. (Souhrn výstupu není k dispozici).   
 

Výstup z jednání na Magistrátu města Bělehradu  - Sekretariátu ochrany životního prostředí a s dalšími hlavními 
dotčenými subjekty včetně Velvyslanectví ČR v Bělehradě, Ministerstva životního prostředí, těžby a územního 
plánování, Městské části Palilula - Sekretariátu pro životní prostředí, NGO Ekopokret Stedisa, NGO 
Development Centre Fokus a Ekozona Ada Huja ukazují, že se nositeli projektu podařilo získat podporu ze 
strany státní správy pro další zvyšování informovanosti a udržení zájmu o další výsledky projektu, který se týká 
popularizované a známé oblasti hot-spot životního prostředí. Městská část  Palilula například společně 

How cost-efficient was the project implementation, including the choice of approaches where alternative options existed? 

To what extent has the implementing organization succeeded in fostering sufficient interest in follow-up on project results on the 
part of Belgrade city hall (or other relevant public administration bodies)? Has the project output of increased awareness among 
civil servants and experts contributed to the emotional ownership of project results by Belgrade city administration? 
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s Městskou částí Zvezdera připravila návrh projektu na vyčištění Mirjevského potoka. Společnost Ekozona Ada 
Huja potvrdila, že šetření provedené v rámci projektu ZRS ČR, a pak zveřejněné, přineslo informace, které 
nebyly do té doby známé. Na základě těchto výsledků NGO Ekopokret Stedisa pozměnila plány svých aktivit.  

NGO Fokus sdělilo, že během závěrečné prezentace projektu získali informace o stavu životního prostředí na 
území Ada Huja, o navržených opatřeních na zmírnění stavu kontaminace a o činnostech realizátora. Byl 
zahájen nový projekt „Ada Huja bez odpadních olejů“ podporovaný Městskou částí Palilula a financovaný 
Magistrátem města Bělehradu  - Sekretariátem ochrany životního prostředí... Cílem projektu je získat informace 
přispívající k ochraně vod v povodí Mirijevského potoka a lépe informovat subjekty nakládající s odpadními oleji, 
zástupce městských služeb a místní NGO o možnosti recyklace průmyslových a motorových olejů a zapojit je 
do aktivit sběru a shromažďování odpadních olejů. Mezi dotčené subjekty patří znečišťovatelé - producenti 
odpadních průmyslových a motorových olejů, kteří přispívají ke znečištění Mirijevského potoka a Ada Huja 
(zejména GSP – poskytovatel veřejné dopravy a jeho autobusové depo, dále soukromé autoopravny a další 
malé živnosti).  

Skutečnosti ukazují, že nositel projektu úsp ěšně posílil zájem Magistrátu m ěsta B ělehradu, m ěstské 
části Palilula a dalších dot čených subjekt ů o navazující výsledky projektu, a že výstup projek tu 
v podob ě zvýšení informovanosti p řisp ěl k informovanosti Magistrátu m ěsta B ělehradu.  
Zvyšování informovanosti je pro pokra čování projektu d ůležité, ale samo neposta čuje. Je t řeba 
rozhodnutí odpov ědných subjekt ů, finan čních prost ředků i dalších faktor ů. 
 
 
 
 
Hodnotící tým na základě informací a návrhu technologií uvedených v projektu identifikoval následující, 
vzájemně většinou propojené problémové okruhy omezující obnovu oblasti Ada Huja, přičemž první dva jsou 
zcela zásadního významu: 
 

1 Vlastnické vztahy k pozemk ům. Katastr pozemků není v Srbsku konzistentní a je těžké v některých 
případech jednoznačně určit vlastnictví jednotlivých pozemků. Mezi společností Eko Zona Ada Huja 
a Městskou částí Palilula se od roku 2003 vede spor o užívání části pozemků. Městská část Palilula 
podala spor k soudu, délku ani výsledek soudního řízení nelze předvídat. Další soudní spor se vede 
o pozemky zasahující do zálivu Lukavac a to v souvislosti s privatizací Přístavu Bělehrad. Jasné 
vlastnické vztahy k pozemkům a možnost získat povolení k rozvojovým aktivitám jsou nezbytné 
podmínky dalšího pokračování rehabilitace lokality v návaznosti na projekt ZRS ČR.  
 

2 Rozpo čtová omezení . Magistrát města Bělehrad ani stát nemají finanční prostředky na realizaci 
navržených opatření. Není pravděpodobné, že by přispěly soukromé firmy podnikající v zájmovém 
území, neboť profitují ze současné situace zachování status quo. Koncept společenské odpovědnosti 
dosud není plně rozvinut. Financování opatření by vyžadovalo zapojení bilaterálních nebo 
multilaterálních přispěvatelů. Ministerstvo životního prostředí, těžby a územního plánování nicméně 
konstatuje, že Ada Huja možná bude vyřazena z priorit na národní úrovni a že dosud ohledně oblasti 
neobdrželo žádnou žádost. Ministerstvo jako možný zdroj financí zmiňuje Fond životního prostředí, 
avšak možnosti financování tímto fondem nejsou zřetelné. Není tedy pravděpodobné, že by se 
problémy s financováním v blízké budoucnosti vyřešily. Magistrát města Bělehrad navrhl zařadit oblast 
Ada Huja mezi prioritní programy, které by měly být zařazeny pro multinárodního programu Danube 
River Strategy, sponzorovaného EU. 
 

3 Přetrvávající zne čišťování z r ůzných zdroj ů. 
Provozovatel veřejné dopravy “GSP” má u Mirjevského potoka depo a dílny a v důsledku technologické 
nekázně při nakládání s ropnými látkami (pohonné hmoty, oleje) dochází ke kontaminaci horninového 
prostředí a následně podzemních a povrchových vod - potoka a zátoky Dunavac. Tuto společnost 
vlastní Magistrát města Bělehradu, který musí poskytnout finance na investice do technologií 
umožňujících ekologicky šetrný způsob odstraňování olejů a na sanaci stávajících zdrojů – nádrží na 
PHM a lapolů. Navíc projekt ukázal, že GSP není jediným primárním zdrojem znečištění Mirjevského 
potoka. Směrem proti proudu potoka, tj. nad garážemi GSP, se prokazatelně nacházejí i další zdroje 
kontaminace – lokální dílny a provozovny 
 

4 Komplexnost řešení .  
V zájmové sféře ADA Huja se nacházejí různé subjekty s často protichůdnými zájmy, které by bylo třeba 
přivést ke kulatému stolu a nalézt společné řešení. Patří mezi ně soukromé a veřejné společnosti, 
Magistrát města a městské části místní NGO. (např. Mirjevský potok začíná v obci Zvezdera, Ada Huja 

What are currently the key factors influencing whether the Ada Huja locality will – in the long term - be rehabilitated in an 
environmentally conscious manner, prospectively using knowledge gained and techniques proposed by the project? 
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leží v obci Palilula. Nalezení shoda o potřebných opatřeních a jejich přijetí by vyžadovala určitou dobu). 
Je potřebné zvýšit transparentnost a informovanost a zahájit nepřetržitý dialog mezi zúčastněnými 
stranami. 
Realizace takto komplexního projektu vyžaduje (vedle finančních zdrojů) i odborné zkušenosti 
s obdobnými projekty.  
Dále je nutno jasně definovat jurisdikci relevantních Ministerstev, Sekretariátu ochrany životního 
prostředí a místních úřadů a důsledně prosazovat existující zákony a nařízení relevantní pro ochranu 
Ada Huja (např. požadavek "znečišťovatel platí"). 

 
V současné době lze realizovat zřejmě pouze “měkká” opatření. Prostorově nebo finančně omezená sanace 
oblasti Ada Huja je možná; je zde však reálné riziko že sanované území bude opětovně kontaminováno z okolí 
nebo jiného dalšího zdroje.  

4 . 2 . 5  D o b r á  ( d e m o k r a t i c k á )  s p r á v a  v ě c í  v e ř e j n ý c h  

 
 
 
 
Na základě informací z dokumentů a rozhovorů došel hodnotící tým k závěru, že realizace projektu má 
pozitivní efekt na zlepšení transparentnosti Magist rátu B ělehradu, zejména díky tomu, že na semináři 
v listopadu 2010 byly za podpory Magistrátu města a zapojení státní správy zveřejněny nové kvalifikované 
a podstatné informace o rozsahu a intenzitě kontaminace a vyplývajících zdravotních a environmentálních 
rizicích a nápravných opatřeních.  
 
Na internetu, v různých dokumentech a publikacích a v médiích je k dispozici značné množství informací 
o problematické situaci životního prostředí v Ada Huja. Různorodost zájmů, priorit a vzájemné vztahy mezi 
jednotlivými dotčenými subjekty v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou nesrovnalosti v pozemkovém katastru 
lze do určité míry považovat za příčinu nedostatečné transparentnosti v důsledku “skrytých důvodů” a příčin 
různých reakcí. 
Zájem místních obyvatel i podnikatelské sféry o oblast Ada Huja dobře ilustrují i aktivity jednotlivých NGO, které 
jsou zaměřené na úklid rekreačně využitelných zón na lokalitě. Ukazuje se, že estetický faktor má v současnosti 
vyšší dominanci než vnímání potenciálních environmentálních rizik. 

4 . 2 . 6  S h r n u t í   

Závěry hodnocení jednotlivých otázek pomocí různých metod a s využitím různých zdrojů jsou shrnuty 
v následující tabulce. Číselné hodnoty byly stanoveny pracovníky hodnotícího týmu a jsou subjektivní.  
 
 

Tabulka 4.4: Triangula ční matrice pro rychlou analýzu dat, Ada Huja 
 

ADA HUJA  
 
 
 
 
 
 
Evaluation 
question S

ec
on

da
ry

 d
at

a 

Stakeholders   
Public sector Private sector  

Ministry 
of 
Environ
ment 
Mining 
and 
Spacial 
Planning 

Belgrade 
City Hall, 
Secretari
at for 
Environm
ental 
Protectio
n  

Palilula 
Municip
ality 

Deko
nta 
d.o.o. 

Ekoz
ona 
Ada 
Huja 

NGO 
Ekopo
kret 
Stedis
a 

NG
O 
Fok
us 

Embassy of 
the Czech 
Republic in 
Serbia 

O
bs

er
va

tio
n 

Relevance           
Contribution to goal 2 3 3 3 3 2 3 3 3 - 

Complementarity 2 - 3 3 3 1 3 3 - 2 
Effectiveness           

Attaining outcome  4 - 3 3 4 - - - - - 

Has project implementation in any way influenced the degree of transparency or responsiveness of Belgrade city hall and/or 
national public administration bodies towards Belgrade’s citizens and Serbian civil-society groups focused on environmental 
issues? 
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Efficiency           
Cost-efficiency 4 - - - 4 - - - - - 

Sustainability           
Increased 

awareness 
2 1 3 3 1 2 3 3 2 - 

Negative influences - 1 - 1 1 1 1 2 1 1 

Good Governance           
Transparency & 
accountability 

3 4 3 2 - 1 1 2 2 - 

Přidělené hodnoty: 1 = nejnižší, 4 = nejvyšší; “-“ = nebyl dotázán/neodpověděl 
 
Tato tabulka ukazuje, že mezi dotčenými subjekty nejsou výrazné rozdíly v závěrech ohledně relevance nebo 
udržitelnosti projektu. Zatímco panuje všeobecná shoda v tom, že projekt byl nezbytným a důležitým „prvním 
krokem“, a že jeho činnost vedla ke zvýšení informovanosti, (a zamezila aktivitám, které mohly situaci ještě 
zhoršit), otázka zda a kdy budou k dispozici prostředky k uskutečnění navržených opatření a zda 
budou vyřešeny další komplikující faktory zůstává otevřená.  
 
Situace, kdy je k dispozici dobrá studie a navržena obecně konsenzuálně přijímaná nápravná opatření, ale 
projekt nepokračuje, není výlučná pouze pro tento projekt. To nepochybně není vinou zpracovatelů projektu, 
kteří plní technické a smluvní zadání a vytváří informační základ a určité know how pro navazující aktivity, 
nicméně určitá zpětná vazby vzhledem k objednateli prací by zde měla být uplatněna už v průběhu řešení 
projektu. 
 
Logický rámec projektu je dobře postavený a promyšlený a jasně formulovaný, nicméně lze postrádat popis rizik 
pro udržitelnost.  

4 . 3  E k o l o g i z a c e  

Historie projektu Ekologizace tak jak vyplývá z dostupných podkladů, byla od začátku poznamenána řadou 
komplikací, zejména vzhledem k privatizaci holdingu NIS a nevyjasněným rozhodovacím hierarchiím 
a požadavkům managementu rafinérií Pančevo a Novi Sad. Pro lepší objasnění celého vývoje a vzhledem 
k časovému odstupu uvádíme citaci relevantní pasáže z klíčového dokumentu, tj. závěrečné zprávy AZAS 
INVEST s.r.o. (Sdružení AAD) pro rok 2009, ze které jasné vyplývá průběh, vývoj i cílový stav projektu. 
 
Podobně jako v předchozích letech i v roce 2009 pokračovala složitá situace ve spolupráci mezi realizátorem 
projektu na straně jedné a několikrát během první poloviny roku vyměněnými představiteli zahraničního 
partnera holdingu NIS a.d. Novi Sad na straně druhé. Probíhala nesčetná složitá jednání na nejrůznějších 
úrovních řízení jak realizátora, tak na straně holdingu NIS a jeho organizačních složek. Situace při těchto 
jednáních byla o to složitější, že vedení holdingu NIS převzal v průběhu roku nový zahraniční (ruský) majoritní 
akcionář a klíčové pozice v top managementu obsadil svými lidmi.  
V první polovině roku 2009 se činnost vedoucí firmy Sdružení AAD ve funkci koordinátora projektu 
soustřeďovala na získání všech dokumentů, nezbytných pro úspěšné pokračování projektu. Vzhledem ke 
skutečnostem, stručně charakterizovaným v předchozím odstavci, si tato činnost vyžádala podstatně více času, 
než by se u běžícího projektu dalo očekávat. V důsledku toho došlo k podpisu Dodatku č. 4 k realizační 
smlouvě mezi AZAS INVEST s.r.o., jako představitele Sdružení AAD a MPO, který určuje rozsah prací a jejich 
financování v roce 2009, až v druhé polovině měsíce července 2009. Tím se doba pro realizaci činností 
plánovaných na celý rok 2008 zkrátila na 3 – 4 měsíce (v závislosti zejména na počasí). 
Ještě před podpisem dodatku proběhlo na MPO jednání, na němž představitelé Sdružení AAD informovali 
o výsledcích svého jednání na vedení holdingu NIS, z něhož vyplynulo, že došlo k rozdělení Rafinerie NIS na 
dvě samostatné právní jednotky a v důsledku toho k nezájmu srbské strany na realizaci části subprojektu 
„Rekuperace“, řešící problematiku emisí merkaptanů do ovzduší v Novim Sadě. 
V důsledku skutečností, uvedených v předchozím odstavci a nedořešeným problémům při přípravě 
rekonstrukce technologických zařízení v Rafinerii Novi Sad byl v Dodatku č. 4 k realizační smlouvě redukován 
rozsah prací a v souvislosti s tím i objem prostředků alokovaných pro tento Projekt zahraniční rozvojové 
spolupráce na rok 2009. V celém rozsahu byla vyřazena realizace subprojektu „Rekuperace“ a také části 
subprojektu „Ropné kaly“, týkající se činností v Rafinerii Novi Sad.  
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Vzhledem k těmto skutečnostem, neprováděla společnost ATEKO a.s., jako realizátor subprojektu 
„Rekuperace“, v roce 2009 v rámci tohoto Projektu zahraniční rozvojové spolupráce žádnou činnost a činnost 
společnosti DEKONTA a.s., jako realizátora subprojektu „Ropné kaly“ se omezila na činnosti v Rafinerii 
Pančevo.  
 
Z hlediska případného hodnocení výstupů ostatních částí (subprojektů) plánovaných v rámci projektu 
Ekologizace neměl evaluační tým k dispozici žádné technické zprávy či jiné fyzicky hodnotitelné výstupy prací, 
a z tohoto důvodu nebylo hodnocení prováděno (viz schválený Inception Report).5 
 
Projekt “Ekologizace nakládání s ropnými a chemickými látkami a s nebezpečnými odpady” prováděný 
Sdružením AAD byl plánován na 4 roky (2006-2009) s předpokládaným rozpočtem 29 400 000Kč, celkově byly 
na projekt vynaloženy prostředky ve výši 15 995 343 Kč. 
 
Projekt Ekologizace byl v průběhu realizace redukován na subprojekt Ropné kaly NIS Pančevo prováděný 
členem Sdružení ADD - firmou Dekonta a.s. v kooperaci s Dekonta d.o.o. Subprojekt byl realizován 4 roky 
(2006-2009). Součástí dokumentace je matice logického rámce projektu zpracovaná firmou Dekonta a.s. 
(v rámci sdružení AAD) před zahájením projektu.  
 
Pouze subprojekt Ropné kaly NIS Pančevo, jehož věcný rozsah byl ze strany Dekonta a.s. rozšířen ve vazbě na 
prostředky nevyčerpané v důsledku nerealizace prací na subprojektu ropné kaly NIS Novi Sad, byl v souladu se 
schváleným IR předmětem hodnocení ze strany evaluačního týmu. Z tohoto důvodu některé hodnotící otázky 
položené  v TOR nebyly plně relevantní náplni a zaměření hodnoceného subprojektu.6 

4 . 3 . 1  R e l e v a n c e  

 
 
 
Subprojekt ropné kaly, který byl předmětem evaluace,  byl určen pro vnitřní potřebu rafinerie NIS s cílem 
poskytnou technologické know how pro řešení spektra odpadů a kontaminovaných zemin vzniklých při provozu 
výrobních zařízení v NIS Pančevo. Technologický návrh řešení byl podpořen laboratorními a pilotními testy, 
které prokázaly schůdnost navrhovaného řešení a mohly by být použité v obecné rovině i jinými komerčními 
subjekty. Výsledky projektu však nebyly v praktické rovině příjemcem využity ani nevznikla následná, např. 
konzultační poptávka směrem k Dekonta d.o.o. (místní subdodavatele realizátora). Vlastní řešení ropných 
odpadů je provedeno na vysoké odborné úrovni a minimálně v případě solidifikačních a bioremediačních 
postupů lze prokázat vysoký potenciál využitelnosti pro řešení aktuálních problémů rafinerie. 
 
 
 
 
Konkrétní průnik projektu do širších strategií národní či regionální úrovně nebyl zaznamenán. Pančevo Action 
Programe (program zaměřený na industriální zónu Pančevo) byl financován italským “Ministry of Environment, 
Land and Sea”, implementace projektu proběhla v období 2005-2008 a byl zaměřena na následující oblasti: 
kvalita ovzduší a vody, odpadový management, sanace zemin a podzemní vody, environmentální rizika a jejich 
monitoring a úspora energií. Součástí projektu bylo též plánování kapacit a zdrojů a vzdělávání. Tento program 
byl podporován srbským Ministerstvem životního prostředí a Úřadem města Pančevo. Jiný projekt, zaměřený na 
problematiku industriální zóny byl financován UNDP se zaměřením na chemické továrny nacházející se 
v industriální zóně Pančevo.  
 
                                                      
5  Pozn.: v prováděcím projektu pro subprojekt Rekuperace jsou zmíněny dva kroky přípravy projektu, tzn. vypracování 

studie, která by byla realizována již v předstihu v rámci jiné akce ZRS a dále vypracování realizační projektové 
dokumentace. Tento výstup nebyl evaluačnímu týmu k dispozici a jeho forma a rozsah není z jednotlivých hodnotících 
zpráv úplně zřejmá. 

6 Pozn.: Dozorové a regionální orgány tj. Regionální Sekretariát pro městské plánování a suroviny (region Pančevo), Úřad 
města Pančevo Inspekce životního prostředí nemají prakticky žádné specifické informace o subprojektu ropné kaly 
i způsobu jeho realizace, tudíž nebylo možno na základě provedených rozhovorů odpovídajícím způsobem vyhodnotit 
relevanci projektu a jeho udržitelnost. 

 

To what extent has the project, including the selected objectives, proved relevant to the overarching goal of improving 
environmental protection of the air from petroleum-related substances in the project localities in Serbia? 

To what extent has the project been complementary to activities of Serbia’s national or local government and activities of other 
donors in the environmental sector in the regions of implementation? 
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Projekt probíhal do zna čné míry izolovan ě od významných lokálních ú častník ů (Úřad města Pan čevo), 
z toho d ůvodu je nutno vnímat jeho komplementaritu s aktivit ami srbské vlády i místního regionu jako 
velmi omezenou, nicmén ě z obecného hlediska jsou výstupy projektu nasm ěrovány na obecn ě žádoucí 
stav bezpe čného řešení starých ekologických zát ěží a omezování emisí škodlivých látek.  

4 . 3 . 2  E f e k t i v n o s t  

 
 
 
 
 
Protože subprojekt ropné kaly byl jedinou realizovanou částí projektu ekologizace nelze hodnotit problematiku 
řešení záchytu ropných par na kvalitu ovzduší. Navrhované technologie dekontaminace ropných odpadů 
v rámci subprojektu Ropné kaly mají v případě realizace významný potenciál snížit dlouhodobé emise lehkých 
ropných uhlovodíků z jednotlivých zdrojů, stejně jako významně snížit rizika nežádoucí distribuce ropných látek 
do horninového prostředí a následně do mělkých podzemních vod. 
 
Vzhledem k tomu že nebyly realizovány žádné práce n avrhované ve výstupech z projektu ropné kaly, 
nelze hodnot reálný p řínos k ochran ě ovzduší, zejména pokud neprobíhá odpovídající imis ní 
monitoring. Nicmén ě v případě realizace na kterékoli lokalit ě by došlo k snížení emisní zát ěže těkavými 
ropnými uhlovodíky. 

4 . 3 . 3  E f e k t i v i t a  

 
 
Náklady vynaložené na realizaci projektu považuje evaluační tým s přihlédnutím k rozsahu laboratorních 
i pilotních testů, množství provedených kontrolních testů a náročné logistice při řešení pěti různorodých zdrojů 
kontaminace a čtyř rozdílných matricí odpadních kalů a zemin za plně odpovídající. Další technologické 
varianty, které by mohly být řešeny ve vztahu k jednotlivým typům ropných odpadů jako alternativa k projektu 
Ropné kaly nejsou evaluačnímu týmu známy (přímé ukládání na skládku není v souladu s legislativou, přímé 
spalování je významně dražší a v Srbsku není a v dohledné době nebude k dispozici spalovna nebezpečných 
odpadů). 
Ze strany NIS do současné doby nedošlo k žádné odborné či věcné reflexi výstupů subprojektu Ropné kaly. 
Jako pozitivní lze však hodnotit fakt, že navzdory zásadním organizačním a personálním změnám v rafinerii 
vázaným na změnu majoritního vlastníka i ztrátě odborné a personální kontinuity v oblasti ochrany ŽP dochází 
v důsledku zahájené masivní výstavby nových technologických zařízení i k mobilizaci projektových kapacit NIS 
s cílem optimalizovat stávající nepříliš vhodný a bezpečný způsob solidifikace ropných odpadů souběžně na 
lokalitě realizovaný místní firmou Ekotank. Technologické řešení vyplývající ze subprojektu Dekonta bude na 
základě jednání se zástupcem rafinerie předáno příslušnému projektovému týmu k vyhodnocení a porovnání se 
stávajícím stavem. 
Systematický tlak na řešení evidentně nevyhovujícího a rizikového stavu vyvíjí na NIS i regionální inspekce ŽP. 
 
Pozn. V této souvislosti upozorňuje evaluační tým na smlouvu, kterou uzavřel představitel sdružení AZAS INVEST s.r.o. 
s firmou Nepejchal & CO s.r.o. pro účely podpory realizace projektu. Evaluační tým neumí posoudit míru a rozsah této 
podpory ve vztahu k dalším, prakticky nerealizovaným částem projektu Ekologizace, nicméně ve vztahu k realizovanému 
subprojektu Ropné kaly společnost Nepejchal & CO s.r.o žádné činnosti dle informací zástupců Dekonta a.s.  nevyvíjela. 
 
 
 
 
 
 
Zkrácení projektu o jeden rok nemělo v případě subprojektu Ropné kaly prakticky žádný vliv na využitelnost 
a relevanci technologických výstupů, nedošlo pouze k pilotnímu ověření solidifikační metody což však 
nepředstavuje prakticky ani marginální snížení využitelnosti výstupů subprojektu, neboť účinnost vápenné 
solidifikace je prověřena na řadě obdobných projektů v České republice. 

To what extent have implemented outputs of 

o limited escape of petrol vapours1, limited odour from petroleum factories, and a piloted method of disposal of petroleum 
sediments 

contributed to attaining the outcome of improved environmental protection especially in terms of reduced air pollution?  

How cost-efficient was the project implementation, including the choice of approaches where alternative options existed? 

What consequences for project results or financial efficiency were produced by the project’s shortening by 1 year? Has the 
evaluation confirmed any unforeseeable increase of costs of coordinating the project due to frequent personnel changes in NIS 
holding’s management? 
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Náklady na vlastní realizaci subprojektu ropné kaly  je možno považovat za pln ě odpovídající výstup ům 
i rozsahu provedených prací. Zkrácení projektu nem ělo žádný vliv na výpov ědní schopnost záv ěrečné 
zprávy/náklady projektu. 

4 . 3 . 4  U d r ž i t e l n o s t  

 
 
 
Zatím nelze hodnotit v širším rámci udržitelnost projektu, neboť výsledky zatím nebyly v žádné úrovni 
implementovány, a to pouze a prokazatelně z důvodů na straně příjemce – NIS – nikoliv však z důvodů 
kvalitativních či odborných ze strany Dekonta a.s.. Pokud by v budoucnosti byl aplikován některý 
z doporučených technologických procesů, jde o know how využitelné dlouhodobě neboť jak solidifikační tak 
biodegradační postupy patří mezi dlouhodobě akceptovatelné state of art technologie s vysokých potenciálem 
dosažení významných pozitivních efektů pro složky ŽP. Postupné zavádění principů EMS v rafinerii NIS 
Pančevo i budování image moderního odpovědného podniku v budoucnosti nepochybně povedou ke zvyšování 
tlaku na adekvátní míru souběžné eliminace vlivů na ŽP v průběhu výrobních procesů. 
 
Udržitelnost výstup ů subprojektu nelze v dlouhodobém horizontu hodnotit  nebo ť evaluačnímu týmu se 
nepoda řilo vzhledem k zm ěněné rozhodovací hierarchii v NIS Pan čevo zjistit strategii řešení starých 
ekologických zát ěží. Z krátkodobého podhledu je nutno hodnotit udrži telnost jako nulovou. 

4 . 3 . 5  D o b r á  ( d e m o k r a t i c k á )  s p r á v a  v ě c í  v e ř e j n ý c h  

 
 
 
 

V této linii je nutno vzít v úvahu nedávnou změnu vlastnické struktury a vstup významného ruského partnera 
a jeho kapitálu do struktury NIS. Evaluační tým vnímá jasné priority masivního rozvoje závodu a rozšíření 
výrobní kapacity což sebou nepochybně přináší vyšší poptávku po pracovních místech a povede ke zvýšení 
obratu i daňového výnosu. Lze tedy očekávat, že v důsledku této aktivity dojde k určité profilaci nového 
vlastníka, který by měl alokovat i část finančních prostředků a kapacit na řešení jednotlivých hotspots, a tím 
i budováni image environmentálně zodpovědného podnikatele. To však je otázkou budoucnosti neboť zatím 
jsou priority NIS významně na straně zvýšení a zkvalitnění výrobních aktivit. 
Město Pančevo i sekretariát vyjádřily zájem být informovány o výsledcích subprojektu Ropné kaly, které jim 
nebyly ze strany rafinérie NIS poskytnuty. 
 
 
 
 
NIS Pančevo údajně zavádí systém EMS (ekologického řízení podniku), který vytváří tlak mj. na otevřenost 
firmy vůči okolí v otázkách ochrany ŽP a managementu zdrojů. Otázkou zůstává celková efektivita systému vůči 
nastavení odpovídajících standardů ochrany ŽP a nakládání s odpady v reálné praxi jednotlivých provozů. 
To není možné bez zásadní podpory managementu rafinérie a tomu odpovídajícímu vzdělávání zaměstnanců 
a vytváření zdrojů na realizaci konkrétních cílů a opatření. 
 
Tento okruh otázek nelze vyhodnotit vzhledem k nulo vé informovanosti místních ú řadů. Stav ochrany 
ŽP v NIS Pančevo v praktické rovinn ě nevnímá evalua ční tým v tomto časovém horizontu jako zásadní 
prioritu vlastník ů. 

4 . 3 . 6  S h r n u t í  

Závěry hodnocení jednotlivých otázek pomocí různých metod a s využitím různých zdrojů jsou shrnuty 
v následující tabulce. Číselné hodnoty byly stanoveny evaluačním týmem.  
 

How sustainable have results of the project proved or are likely to prove in the next a few years? 

 

Has project implementation influenced the degree of responsiveness of the target petroleum companies to the public interest, 
especially in their negotiations with local government (e.g. Novi Sad city hall) or civil-society groups? (In other words, have the 
companies started behaving more in accordance with Corporate Social Responsibility partly thanks to the project? 

Has implementation of the project’s educational/ awareness-raising activity contributed to increased responsiveness of 
management of these petroleum companies to the impact of their business on environmental issues in general? 
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Tabulka 4.5: Triangula ční matrice pro rychlou analýzu dat, Ekologizace 
 

Ekologizace  
 
 
 
 
Evaluation 
question S

ec
on

da
ry

 d
at

a 

Stakeholders  

O
bs

er
va

tio
n 

Public sector Private sector Embassy 
of the 
Czech 
Republic 
in 
Belgrade 

Ministry of 
Environment, 
Mining and 
Spacial 
Planning 

Provincial 
Secretariat 
Urban 
construction 
and raw 
materials 

Pancevo 
Municipality 

NIS 
Panchevo/ 
Gasprom 
Neft 

Dekonta 
d.o.o. 

Relevance         
Relevance to 

goal 
4 4 -- -- 4 4 3 

 
1 

Complementarity 4 3 -- -- 4 4 3 1 
Effectiveness         

Contribution to 
outcome 

3 -- 1 -- 1 -- 2 1 

Efficiency         
Cost 

effectiveness 
-- -- - - 3 4 4 -- 

Shortening by 1 
year 

-- -- - - 3 3 3 -- 

Sustainability         
Sustainability of 

results 
2 1 1 1 1 1 1 --- 

Good 
Governance 

        

Responsiveness 
to public interest 

2 -- 1 1 1 1 1 -- 

Responsiveness 
to impact on 
environment 

3 1 - - 1 1 1 --- 

Přidělené hodnoty: 1 = nejnižší, 4 = nejvyšší; “-“ = nebyl dotázán/neodpověděl 
 
Tabulka ukazuje určité rozdíly v pohledu a hodnocení zúčastněných dotčených subjektů. 
Důvodem je zejména rozdílná informovanost o výstupech projektu (veřejný sektor) a nízká zainteresovanost 
příjemce projektu na implementaci v důsledku změny vlastnických vztahů a rozhodovací hierarchie 
(NIS Pančevo). Pozice donorů i realizátora subprojektu Ropné kaly jsou ovlivněny faktickou redukcí projektu na 
jednu třetinu a s tím související technické organizační a komunikační problémy. Je zřejmé, že faktor změny 
vlastníka společně se složitou rozhodovací hierarchií ve firmách velikosti rafinerie či chemické továrny může do 
velké míry devalvovat jinak velmi dobré technologické know-how, vzniklé v rámci realizace projektu zahraniční 
pomoci. Průběžná technická a organizační supervize projektu by nepochybně byla účinným nástrojem kontroly 
žádoucích změn řízení i implementace projektu. 
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5  D O P O R UČ E N Í  

V předchozích kapitolách 4.1, 4.2 a 4.3 Evaluation Report jsou zpracovány dílčí závěry evaluačního týmu 
reflektující v odpovídajícím rozsahu otázky (okruhy) k jednotlivým projektům specifikovaným v rámci TOR. 
Evaluační tým nicméně v rámci místních šetření a následného vyhodnocování dat získal i další informace 
týkající se realizace a stavu implementace jednotlivých projektů, ze kterých lze formulovat určitá zobecnění, 
která lze aplikovat i na jiné projekty realizované v rámci ZRS, přičemž tato doporučení a zkušenosti do určité 
míry korelují se specifikami Srbska jako příjemce ZRS. 
 
Na základě dílčích závěrů a zjištění evaluačního týmu jsou dále v kapitolách 5.1 a 5.2 formulovány doporučení 
evaluačního týmu pro poskytovatele zahraniční pomoci, resp. pro provádění evaluace projektů.  

5 . 1  D o p o r u č e n í  p r o  d a l š í  č i n n o s t  Z R S  Č R  

Srbsko jako p říjemce ZRS  
 
Srbsko jako příjemce zahraniční pomoci lze charakterizovat jako zemi s omezeně rozvinutým průmyslem 
a infrastrukturou, kde v důsledku významného zdržení hospodářského rozvoje v období uplynulých dvou dekád 
(rozpad Federativní republiky Jugoslávie, bombardování NATO, etnické konflikty atd.) došlo k extremní 
podkapitalizaci prakticky všech oblastí veřejného financování. Nedostatek financí je pochopitelně významný i ve 
sféře výrobního sektoru. Je evidentní, že jednotlivé priority řešení mají významně regionální charakter a jsou 
často ovlivněny krátkodobými politickými cíly a rozhodnutími. Kofinancování projektů, pokud není prováděno 
z centrálních zdrojů, je na místní úrovni prakticky nemožné. Z tohoto hlediska představují projekty ZRS, 
mezinárodní granty a další dotační tituly prakticky jediný možný finanční zdroj pro řešení regionálních problémů. 
 
Ochrana životního prostředí ve všech jeho segmentech v Srbsku má dobrý legislativní a institucionální rámec, 
technická vzdělanost pověřených pracovníků je na velmi slušné úrovni, nicméně reálný stav ochrany životního 
prostředí je v řadě případů nedobrý a nevyhovující základním standardům. To se týká zejména nakládání 
s odpadními vodami, managementu nebezpečných odpadů i řešení starých ekologických zátěží. Donucovací 
a kontrolní aparát je personálně a finančně významně poddimenzovaný a v řadě případů brzděný regionálními 
politickými zájmy a rozhodnutími. Je evidentní, že pokud jsou prioritou dodávky pitné vody či řešení kanalizace, 
jsou omezené finanční prostředky logicky alokovány ve prospěch těchto akcí na úkor „méně významných“ 
a politicky „méně viditelných“ problémů ochrany životního prostředí vázaných na nakládání s odpady či starými 
ekologickými zátěžemi. Stav v řadě oblastí připomíná (s výjimkou legislativního rámce) situaci v České 
republice v letech 1992-5. 
 
Doporu čení pro realizaci ZRS v daném regionu 
 
Kontrola realizace projektů ZRS byla v minulosti závislá na tom, kdo byl poskytovatelem konkrétní zahraniční 
pomoci, resp. kdo zajišťoval roli smluvního partnera a odborného garanta. Historie vzniku tří evaluovaných 
projektů též byla evaluačním týmem vnímána jako do určité míry bez systémových pravidel.  
 
Z rozhovorů s českými účastníky a následně i se zástupci Velvyslanectví České republiky v Bělehradě vyplývá, 
že kontrola průběhu projektů byla z velké míry formalizována na zpětné posuzování dílčích faktur a průběžných 
zpráv zhotovitele, v některých případech i na základě zjišťovacích listů či předávacích protokolů potvrzovaných 
u technických dodávek srbským partnerem. Určitý kontrolní prvek vytvářela nepochybně i činnost 
Velvyslanectví, a to zejména účastí na prezentaci výstupů projektu, zpracováním hodnotících zpráv a částečně 
i monitoringem implementační fáze. 
Celý proces kontroly, resp. vyhodnocování zpětné vazby projektů vnímá evaluační tým jako ne zcela 
konzistentní, nicméně objektivně daný, limitovaný příslušnou odborností a časovým vytížením dotčených 
pracovníků vrcholných orgánů státní správy celou řadou dalších pracovních úkolů, projektů zásadní priority 
i vytížením organizačně řídící prací. Centralizace poskytování ZRS do České rozvojové agentury představuje 
nepochybně funkční systémový prvek pro plánování a koordinaci projektu ZRS ČR. 
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Evaluační tým se domnívá, že zpětná vazba k objednateli prací (poskytovateli ZRS ČR) by mohla zlepšit 
zejména udržitelnost projektů, ale musí být uplatňována konzistentně už v průběhu řešení projektu, přičemž 
v úvahu se zde nabízejí dva standardně používané nástroje: 
 

• Vypracovávání Inception Reportu – bylo by účelné, aby realizátor v průběhu první fáze realizace 
středně/dlouhodobého projektu zpracoval Inception Report (IR), jehož součástí, mimo upřesnění 
technického/finančního7 rámce by bylo zejména vyhodnocení rizik udržitelnosti výstupů projektu 
a pravděpodobnosti jeho praktického využití. Zpracování IR umožní verifikovat reálný stav projektu 
a aktuálních podmínek realizace/implementace výstupů na straně příjemce a získat tak zpětnou vazbu 
pro zadavatele, zejména pro vlastní řízení a kontrolu projektu ZRS ČR 

 
• Finanční a technická supervize projektu – zde by bylo možné vycházet z určité analogie – např. ze 

supervizí projektů řešení starých ekologických zátěží v České republice v režimu ekologických smluv 
(Ministerstvo financí) nebo ze supervizní činnosti, která je prováděna při realizaci řady projektů 
spadajících pod operační programy životního prostředí, což je do určité míry také forma rozvojové 
pomoci financované ze zdrojů EU. Profesně a nezávisle prováděná supervize, která obvykle finančně 
reprezentuje cca 3 -5% celkového rozpočtu projektu umožňuje účinné vytváření zpětné vazby 
o projektovém i technickém řešení konkrétního projektu a současně i reprezentuje nezávislou kontrolu 
způsobu a rozsahu čerpání finančních prostředků v průběhu jednotlivých fází realizace projektu ZRS. 
Výhodou standardní supervize by byl i časově a věcně konsistentní monitoring celého průběhu projektu, 
který může být podpůrným i komplementárním zrojem informací pro monitoring zajišťovaný 
poskytovatelem zahraniční pomoci.  

 
S přihlédnutím na specifika Srbska, ale zřejmě i dalších zemí v regionu Balkánu a jihovýchodní Evropy, se 
ukazuje, že nejvíce efektivní forma ZRS ČR zaměřená na segmenty ochrany životního prostředí je realizace 
konkrétní technologické dodávky, resp. řešení konkrétního a jasně definovaného problému, kterému předchází 
odpovídající projektová a organizační příprava. 
 
V rámci evaluovaných projektů se jednoznačně ukázalo, že projekt Boričevac (včetně řešení havarijního stavu 
ČS Gradac) měl jasný implementační efekt ve vztahu k místnímu/regionálnímu systému zásobování pitnou 
vodou s vysokou šancí na dlouhodobou udržitelnost výstupů projektu, za předpokladu fungování dotační politiky 
státu resp. jejího pozvolného a pro koncové uživatele přijatelného snižování. 
 
Situace, kdy výstupem projektů ZRS ČR jsou odborně vysoce kvalifikovaně zpracované studie (technologické 
know-how) a návrhy obecně konsenzuálně přijímaných nápravných opatření, byla zaznamenána u dvou ze tří 
projektů (Ada Huja a subprojekt Ropné kaly Pančevo). Tyto projekty, ale z důvodů uvedených v předchozí 
kapitole nepokračují, což nelze nepochybně považovat za vinu realizátorů projektů, kteří plní technické 
a smluvní zadání a vytvářejí informační základ a určité know-how pro navazující aktivity, ale je to dáno řadou 
vnějších, částečně predikovatelných faktorů. 
 
Například u projektu Ekologizace by za finanční prostředky ve výši cca 30 mil. bylo možné v lokalitě NIS 
Pančevo provést biodegradaci významného objemu kontaminovaných zemin z dílčích lokalit. Stejně tak by bylo 
možno s využitím technologie trojcestné odstředivky vyřešit zpracování významného podílu kapalné fáze 
ropných odpadů. Tím by byla zajištěná dobrá a viditelná implementace výstupů projektu i vyšší efektivita 
vynaložených prostředků. U projektu Ada Huja však zaměření projektu tak, jak bylo nastaveno, je nutno vnímat 
jako v dané době logické, protože bez základní úrovně znalostí o stavu znečištění dané oblasti není možno 
provádět žádná navazující rozhodnutí/ opatření.  

5 . 2  D o p o r u č e n í  p r o  d a l š í  e v a l u a c e  

Ze zkušeností evaluačního týmu mj. z hodnocení tří projektů rozvojové spolupráce v Srbsku je zřejmé, že 
evaluace prováděná po ukončení projektu a zaměřená zejména na implementační fázi a posouzení udržitelnosti 
výstupů projektu má jednoznačně smysl, a to bez ohledu na rozsah a úroveň průběžné technické a finanční 

                                                      
7  Upřesněním finančního rámce je míněno např. detailnější upřesnění kumulativních položek v nabídkovém rozpočtu 

realizátora tak, aby rozpočtová část respektovala aktuální skutečnosti a zároveň bylo možné jednoznačně provádět 
kontrolu vynakládaných prostředků při realizaci projektu např. při dílčím plnění projektu. 
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kontroly v průběhu realizace vlastních projektů. Evaluační proces je základní podmínkou pro vyhodnocení 
finanční efektivity konkrétního projektu i reálného stavu jeho současné či případné budoucí implementace.  
 
Na základě realizované evaluační činnosti projektů ZRS v Srbsku považujeme za vhodné zmínit následující 
poznatky či doporučení evaluačního týmu: 
 

• verifikace výstupů projektu a stavu jejich implementace, zejména z dlouhodobého hlediska, je možná 
jedině v případě komunikace s dostatečně širokým a z hlediska vazby na projekt i reprezentativním 
spektrem účastníků (stakeholders) s tím, že je nutno provádět průběžné srovnání jednotlivých výstupů, 
a to jak ve vzájemné souvislosti, tak vůči sekundárním zdrojům dat (reporty a závěrečné zprávy) 
a zjištěním z místního pozorování.  

• místní šetření má zásadní význam pro vyhodnocení výstupů projektu a stavu jejich implementace, a to 
nejlépe za účasti realizátorů projektu, resp. jejich místních partnerů. Místní šetření je potřebné 
realizovat za příznivých klimatických podmínek (zimní období je pro místní šetření většinou nevhodné) 
a současně je nutno v předstihu zajistit veškerá potřebná povolení pro vstupy apod., tak aby při 
plánování časově omezené mise v zemi příjemce nedocházelo k neefektivnímu využití času 
evaluačního týmu  

• tam, kde je to relevantní vzhledem k charakteru a výstupům projektu, je účelné vyžadovat i kontakt se 
zástupci obyvatel teoreticky či prakticky dotčenými (či potenciálně dotčenými) výstupy projektu a toto 
hodnocení vzít v úvahu při formulování závěrů evaluace  

• neexistuje univerzální optimální načasování evaluace výstupů konkrétního projektu ve vztahu k termínu 
jeho formálního a věcného ukončení. U projektů, které mají charakter technické dodávky (Boričevac) je 
možné provádět evaluaci již v relativně krátkodobém časovém horizontu navazujícím na ukončení 
projektu; u projektů, kde je výstupem studie – technologické know-how je zřejmě nutno poskytnout 
příjemci výstupů delší čas na zahájení implementační fáze a realizaci evaluace uskutečnit spíše 
v déledobém horizontu. 


