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1. Shrnutí 
 
Projekt „Zvýšení efektivity hospodářství drobných rolníků v Gruzii“ byl realizován v letech 2008 až 
2010 v rámci Programu pomoci při obnově a rozvoji Gruzie po ozbrojeném konfliktu v srpnu 2008. 
Finanční prostředky v celkové částce 150 000 000,- Kč byly vyčleněny na základě usnesení vlády č. 
1063 ze dne 20. 8. 2008. Hlavním záměrem tohoto speciálního rozvojového programu byla rychlá 
reakce na situaci v Gruzii bezprostředně po ukončení konfliktu. Dotační projekt Charity ČR gestoroval 
přímo Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR, nikoli Česká rozvojová agentura 
(ČRA). 
 
Naléhavost rychlé reakce mohla být jedním z důvodů, proč byly standardní procesy, jako je 
identifikace projektu, formulace intervenční logiky celého projektu a implementace provedeny 
nestandardním způsobem. MZV ČR také nemá k dispozici všechny zprávy týkající se projektu (chybějí 
přílohy a pololetní zprávy) a tato skutečnost ztěžuje rekonstrukci logiky projektu a komplikuje celý 
proces evaluace.  
 
Intervenční logika projektu vyjádřená logickým rámcem a specifikací výstupů a aktivit se měnila každý 
rok do takové míry, že je nyní nemožné ke všem původním cílům a očekávaným výstupům projektu 
přiřadit výsledné výstupy. Původní celkový záměr projektu z roku 2008 je formulován jako „Rozvoj 
ekonomiky rurálních oblastí prostřednictvím podpory kooperativního jednání drobných rolníků, které 
povede k zefektivnění jejich hospodaření, přístupu ke zdrojům, marketingu a přizpůsobení se novým 
právním předpisům v oblasti standardů bezpečnosti potravin“. 
 
Zvolený přístup evaluační strategie je v souladu s Etickým kodexem evaluátora (Česká evaluační 
společnost, 2011) a usiluje o odbornost, integritu a zodpovědnost. Sekundární data byla shromážděna 
především během přípravné fáze a částečně během terénní fáze. Evaluační tým detailně prostudoval 
dostupnou projektovou dokumentaci (návrhy projektů, finanční zprávy, smlouvy, předávací 
dokumentaci, monitorovací zprávy včetně monitoringu ZÚ v Gruzii a závěrečné zprávy).  Primární data 
byla shromážděna především prostřednictvím semi-strukturovaných rozhovorů a připravených 
dotazníků.  
 
Evaluační tým usiloval o to, aby byla evaluace užitečným procesem pro všechny zúčastněné. Použili 
jsme proto participativní přístup již během přípravné fáze, do které jsme zahrnuli všechny gruzínské a 
české účastníky. 
 
Dotazníky jsme připravili zvlášť pro každou skupinu respondentů. V potaz jsme vzali pozici a vztah 
respondentů k projektu. Evaluační otázky byly rozděleny do okruhů relevance, efektivnost, efektivita, 
udržitelnost, dopady a průřezové principy ZRS ČR (řádná správa věcí veřejných, lidská práva a 
gender, životní prostředí a klima). Do evaluačních kritérií jsme přidali kritérium „viditelnosti“ české 
rozvojové spolupráce, které vnímáme jako důležitou součást implementace projektu. Jelikož projekt 
nenaplnil své původní cíle, soustředili jsme se na získání především kvalitativních dat. 
 
Vedle semi-strukturovaných rozhovorů byly dalším nástrojem sběru dat skupinové diskuze. Přímá 
pozorování výstupů byla provedena v každé projektové oblasti. Náš tým se také soustředil na 
zhodnocení institucionálního nastavení a funkčnosti struktur kooperativ a servisních center – dobrého 
vládnutí, transparentního hospodaření, efektivního managementu, vlastnictví ze strany drobných 
farmářů, finanční udržitelnosti, zvolených marketingových a distribučních cest a souladu s místní 
legislativou. Zvláštní pozornost jsme věnovali neformálním rozhovorům s příjemci projektů. V každé 
oblasti jsme se vydali na „transect walks“ a diskutovali s náhodně potkanými farmáři. 
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1.2. Nejdůležitější zjištění a závěry 

Níže je shrnutí evaluačních závěrů dle hodnocených evaluačních kritérií: 
 
Tabulka č. 1 – Souhrn závěrů ve vztahu k jednotlivým evaluačním kritériím  

Kritérium ARSC 
Akhaltsikhe 

 

Mléko  
Akhaltsikhe 

Marmeláda 
Ude 

Agroprodukt +  
GABC Guria 

 

Sušené 
ovoce 

Kvenobani 

Celý  
projekt 

Relevance spíše vysoká vysoká vysoká spíše vysoká vysoká vysoká 

Efektivnost/Účelnost spíše nízká spíše nízká spíše nízká spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
nízká 

Efektivita/Hospodárnost spíše vysoká spíše nízká spíše nízká spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
nízká 

Dopady spíše vysoká nízká nízká spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
nízká 

Udržitelnost vysoká spíše nízká nízká spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
nízká 

Průřezové principy a viditelnost ZRS ČR 

Lidská práva a gender spíše nízká nelze 
vyhodnotit 

nízká vysoká nelze 
vyhodnotit 

spíše 
nízká 

Životní prostředí a klima nelze 
vyhodnotit 

nelze 
vyhodnotit 

nelze 
vyhodnotit 

spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
vysoká 

Řádná správa věcí 
veřejných 

nízká spíše nízká nízká nízká / spíše 
nízká 

nelze 
vyhodnotit 

spíše 
nízká 

Viditelnost ZRS ČR spíše nízká spíše vysoká spíše 
vysoká 

spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
vysoká 

 
 
Stupnice míry naplnění evaluačního kritéria  

vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká nelze vyhodnotit 

 
 
Relevance: Projekt vychází z usnesení Vlády České republiky k mimořádné rekonstrukční a rozvojové 
pomoci Gruzii s cílem zmírnění negativních dopadů ozbrojeného konfliktu mezi Gruzií a Ruskem. 
Identifikace celého projektu vycházela z identifikace poskytnuté ČRA a velvyslanectvím ČR v Gruzii z 
roku 2008. Hlavním záměrem bylo zlepšení situace vnitřně vysídlených obyvatel v oblastech 
postižených konfliktem. Jedním z identifikovaných sektorů pro možnou intervenci bylo právě 
zemědělství. Na základě předpokladu, že budování venkovských institucí a mobilizace drobných 
rolníků zlepší jejich přístup na trhy, byla jako priorita projektu identifikována podpora družstev 
drobných rolníků. Celkově hodnotíme relevanci projektu jako vysokou. 
 
Efektivnost: Během realizace projektu byly naplněny výstupy, zaměřené na pořízení vybavení pro 
všechny založené organizace (vybavení pro zpracování mléka a ovoce, sušička ovoce, balicí linka). 
Pro družstvo Agroprodukt byla postavena školící budova. Dále byl pořízen traktor a rekonstruována 
školící místnost pro ARSC. Proběhla řada tréninků a školení pro členy organizací a farmáře. Nově 
vzniklé organizace v době projektu vyprodukovaly první úrodu a výrobky (sýr, marmelády, mandarinky, 
sušené ovoce a čaj), zástupci organizací se prezentovali na několika odborných veletrzích. 
Evaluační tým však zjistil, že v současnosti ani jedno družstvo/asociace založené jako výstup projektu 
nefunguje v souladu s původním plánem a s původně cílenými konečnými příjemci. Zemědělské 
servisní centrum ARSC a neformální sdružení ve vesnici Kvenobani (již existující subjekty projektem 
pouze podpořené) působí úspěšně. Některé výstupy však již v době implementace projektu nebyly 
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realizovány efektivně, cíle byly v průběhu projektu měněny a podařilo se je naplnit pouze částečně. 
Celkově proto hodnotíme efektivnost projektu jako spíše nízkou. 
  
Efektivita: Evaluační tým se domnívá, že vynaložené personální a administrativní náklady jsou 
poměrně vysoké vůči celkovým nákladům projektu s ohledem na míru jejich přínosu – zejména 
náklady na vytvoření vzdělávacích materiálů, tréninky, marketingovou podporu, rozpočet na 
vypracování strategií, analýz a studie proveditelnosti. Zjistili jsme, že vysoké procento prostředků 
vyčleněných na realizaci projektu se nedostalo až ke konečným příjemcům projektu, ale bylo 
spotřebováno již na úrovni partnerských organizací. Celkově proto hodnotíme efektivitu projektu jako 
spíše nízkou. 
 
Dopady: Výsledkem projektu je větší přístup farmářů k vhodné zemědělské technice, jejich zvýšená 
kapacita obdělávat půdu, zlepšení jejich dovedností a vědomostí. Celkově se ale zacílení na posílení 
kooperativního přístupu pro drobné rolníky nezdařilo. V době evaluace některé skupiny farmářů čelí 
riziku ztráty nabytého zařízení, protože nejsou jeho legálními vlastníky (např. sušicí zařízení v 
Kvenobani), nebo zařízení nevyužívají (budova školicího střediska v Ozurgeti, sýrárna v Akhaltsikhe). 
V samém závěru projektu drobní rolníci nejsou zmobilizováni a založené organizace nefungují, což 
může posílit celkově negativní vnímání kooperativního hospodaření. Celkově proto hodnotíme dopady 
projektu jako spíše nízké. 
 
Udržitelnost: Hlavní překážkou udržitelnosti projektu je dle názoru evaluačního týmu nedostatečné 
vybudování manažerských a marketingových kapacit nově vzniklých subjektů a nejasně definované 
vlastnické vztahy. Z tohoto důvodu původní příjemci projektu necítí dostatečné vlastnictví projektových 
výstupů a nejsou ochotni dále spolupracovat a investovat vlastní zdroje do udržitelného rozvoje 
vzniklých organizací. Další faktory zahrnují problémy s daněmi (především Guria), vnímání rolníků jen 
jako dodavatelů (a ne členů družstva) a přílišná závislost příjemců na partnerských organizacích místo 
budování samostatnosti. Celkově proto hodnotíme udržitelnost projektu jako spíše nízkou. 
 
Lidská práva a gender: Projekt nebyl přímo zaměřen na ovlivnění této oblasti. Z celkového pohledu 
je ekonomický status žen v Gruzii nižší než status mužů a změna této situace by vyžadovala zvýšenou 
pozornost, kapacitu, finanční prostředky a čas. Pozitivní dopad projektu je v tomto případě kvůli 
kulturním a právním vlivům limitován. Proto hodnotíme přínos ke genderové problematice jako spíše 
nízký.  
 
Životní prostředí: Vzhledem k tomu, že zamýšlené výstupy projektu nebyly udržitelné nebo měly jen 
omezený dopad, neměl projekt žádný silný pozitivní ani negativní vliv na životní prostředí. Pouze 
rolníci v obci Kvenobani, kteří profitovali z nového sušicího zařízení, uvedli, že nové zařízení je ve 
srovnání se starým sušicím zařízením vlastní výroby k životnímu prostředí šetrnější, pokud jde o jeho 
efektivitu a spotřebu energie. Pokud by však Agroprodukt spustil provoz podniku na zpracování ovoce 
v Ozurgeti, nebylo by již množství energie spotřebované chladicími zařízeními s ohledem na životní 
prostředí zanedbatelné. Tento negativní dopad by bylo možné zmírnit instalací malé solární elektrárny. 
Pokud by byla jednoho dne obnovena produkce trvalých plodin v BIO kvalitě, může to přinést pozitivní 
environmentální dopad, protože v takovém případě je vyžadováno dodržování dobré praxe ochrany 
půdy a životního prostředí. Celkově lze přínos projektu z hlediska ochrany životního prostředí a 
klimatu hodnotit jako spíše vysoký. 
 
Řádná správa věcí veřejných: V počáteční fázi projektu byla Charita ČR úspěšná v začlenění 
místních autorit a ministerstev (např. Ministerstvo zemědělství) do projektu. Později se objevily 
překážky, především v případě družstva v Gurii, které dostalo od finančního úřadu pokutu za 
nesplnění svých daňových závazků. V poslední fázi projektu a po jeho skončení se stávají organizace 
méně proaktivní a transparentní. Celkově lze řádnou (demokratickou) správu věcí veřejných označit 
za spíše nízkou. 
 
Viditelnost ZRS ČR:Projekt byl několikrát medializován v místní televizi a tisku; šest fotografií 

projektu bylo součástí kalendáře Charity ČR na rok 2011. Kalendář byl distribuován širokému okruhu 
partnerů, donorů, institucí v ČR i Gruzii. Oficiální loga ZRS ČR ale v některých případech chyběla (na 

všech vzdělávacích materiálech, na budovách ARSC a v Gurii). Celkově hodnotíme viditelnost 
projektu jako spíše vysokou. 
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1.3. Nejdůležitější doporučení 
 
Doporučení k projektové tématice a pokračování ZRS  

Doporučení Hlavní 
adresát 

Stupeň 
závažnosti  

1. Trvalá přítomnost projektového manažera Charity ČR v Gruzii Charita ČR 1  

2. Motivace implementačních partnerských organizací, aby se o projektové 
výstupy zajímaly i po jeho skončení (např. smlouvou zaručující konzultace 
na komerční bázi).   

Charita ČR 1  

3. Dlouhodobý monitoring za účelem ochrany vlastnictví a zajištění 
přístupu k zařízení ze strany jednotlivých rolníků/družstev (např. 
sušicí zařízení na ovoce v Kvenobani, sýrárna v Akhaltsikhe, GABC 
x Agroprodukt). 

Charita ČR 
ČRA 

 

1 

4. Region Guria – Chladicí systémy by měly být okamžitě opraveny 
(izolace) a pomocí jednoduchého zařízení by měla být měřena 
stávající vlhkost. Měl by být vytvořen kvalitní obchodní plán.  

ČRA 1 

5. Region Guria – Pokud má rozvojová intervence i nadále sloužit k 
podpoře kooperativního jednání drobných rolníků, doporučujeme 
prodloužit členství těchto rolníků v Agroproduktu. Pokud by to 
nebylo možné, doporučujeme založit ziskovou (výdělečnou) 
organizaci, jejíž provoz by byl zajištěn soukromými investicemi 
těchto rolníků (s.r.o.). 

Charita ČR  2 

6. Při identifikaci a monitoringu podobně orientovaných projektů klást 
větší důraz na vybudování dostatečných manažerských a 
marketingových kapacit nově vzniklých subjektů a jasně definovat 
jejich vlastnické vztahy 

ČRA 1 

 
 
 
Doporučení procesního a systémového charakteru   

Doporučení Hlavní 
adresát 

Stupeň 
závažnosti  

Významnější zainteresování velvyslanectví ČR na sledování 
projektu po jeho ukončení. 

MZV 1 

Angličtina jako jazyk evaluačních zpráv. MZV 1  
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2. Úvod 
Hlavním cílem evaluace bylo získání objektivně podložených závěrů, které by byly využitelné pro další 
rozhodování MZV ČR ve spolupráci s ČRA o budoucím zaměření zahraniční rozvojové spolupráce 
České republiky (ZRS ČR) s Gruzií. Evaluace si kladla za cíl i zodpovězení konkrétnějších otázek, 
např. jestli by do projektů v regionu Guria mělo být investováno více finančních prostředků. Zadavatel 
rovněž očekával informace využitelné pro rozhodování o budoucí realizaci projektů podobného typu v 
dalších partnerských zemích ZRS ČR.  
 

3. Informace o projektu 

3.1. Popis projektu 
Projekt byl realizován v letech 2008 až 2010 v rámci Programu pomoci při obnově a rozvoji Gruzie po 
ozbrojeném konfliktu v srpnu 2008. Finanční prostředky v celkové částce 150 000 000,- Kč byly 
vyčleněny na základě usnesení vlády č. 1063 ze dne 20. 8. 2008. Hlavním záměrem tohoto 
speciálního rozvojového programu byla rychlá reakce na situaci v Gruzii bezprostředně po ukončení 
konfliktu. Dotační projekt Charity ČR gestoroval přímo Odbor rozvojové spolupráce a humanitární 
pomoci MZV ČR, nikoli ČRA.

1
 

 
Naléhavost rychlé reakce mohla být jedním z důvodů, proč byly standardní procesy, jako je 
identifikace projektu, formulace intervenční logiky celého projektu a implementace provedeny na 
straně donora poněkud nestandardním způsobem. MZV ČR také nemá k dispozici všechny zprávy 
týkající se projektu (chybějí přílohy a pololetní zprávy) a tato skutečnost ztěžuje rekonstrukci logiky 
projektu a komplikuje celý proces evaluace. Charita ČR však působila v Gruzii již několik let před 
zahájením projektu, takže lze očekávat, že se dobře orientuje v gruzínském právním, sociálním a 
podnikatelském prostředí. 
 
Intervenční logika projektu vyjádřená logickým rámcem a specifikací výstupů a aktivit se měnila každý 
rok do takové míry, že je nyní nemožné, aby ke všem původním cílům a očekávaným výstupům 
projektu bylo možné přiřadit výsledné výstupy. Podle původního návrhu projektu z roku 2008, který byl 
detailněji rozepsán ve „strategickém plánu realizace projektu“ (Výstup 1.1.), byly záměry projektu, jeho 
tři hlavní cíle a jejich výstupy následující: 
 
Celkový záměr projektu: Rozvoj ekonomiky rurálních oblastí prostřednictvím podpory kooperativního 
jednání drobných rolníků, které by vedlo k zefektivnění jejich hospodaření, co se týče přístupu ke 
zdrojům, marketingu výrobků a přizpůsobení se novým právním předpisům v oblasti standardů 
bezpečnosti potravin. 
 
Cíl 1 – Zjištění dobré praxe kooperativního jednání drobných rolníků v Gruzii a příprava realizace 
obdobných projektů ve vybraných regionech (indikátor: reference mezinárodních donorů v Gruzii, 
aplikace výstupů mimo rámec projektu) 
 

Výstup 1.1. – Strategický plán realizace projektu v letech 2009 a 2010 
Strategický plán byl vytvořen na základě „kvantitativního a kvalitativního zhodnocení příslušných 
dokumentů a ve spolupráci s velkoobchodníky s potravinářskými komoditami, odborníky, manažery 
zpracovatelských jednotek a 2 000 rolníky z vybraných obcí“. Plán měl jasným způsobem popisovat 
detaily plánovaných aktivit s cílem zajistit bezproblémovou realizaci projektu v následujících letech. 
Předpokládalo se, že bude obsahovat „strategie pro rozvoj koordinovaného trhu a sekundárního 
zpracování produkce“. 
 

Výstup 1.2. – Guidelines na šíření dobré praxe modelů kooperativního jednání rolníků 
Základem tohoto výstupu měly být informace týkající se dobré praxe kooperativního jednání, která je 
využívána zejména „fungujícími zastřešujícími organizacemi z rozvinutějších regionů na západě 
země“. Tyto organizace jsou schopny jednat s velkoobchodními zákazníky, zajistit společnou dodávku 
zemědělských vstupů, vzdělávat své členy nebo zajišťovat primární nebo sekundární zpracování 

                                                           
1
 Takto bylo řízení projektu nastaveno vzhledem k tehdy ještě neexistující pravomoci České rozvojové agentury 

udělovat dotace.  
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pomocí vlastních zařízení.“ Záměrem bylo poskytnout „manuál příkladů dobré praxe kooperativního 
jednání“, který by bylo možné využít i v dalších oblastech mimo projekt. Materiál měl být dále 
distribuován „různým donorům a vládním institucím v Gruzii“ a měl obsahovat příklady realizací 
uskutečněných v rámci projektu, aby je bylo možné využít pro úspěšnou expanzi kooperativního 
jednání v Gruzii. 
 

Výstup 1.3. – Tréninkový modul pro manažery kooperativních akcí 
Tréninkový modul vytvořený v rámci projektu byl určen k proškolení členů družstev zapojených do 
projektu a dále měl být využit hlavní partnerskou organizací ABCO při „replikaci projektu“ v jiných 
oblastech. Dle projektové dokumentace by měl obsahovat „výsledky, data a zkušenosti získané v 
rámci studie proveditelnosti“. 
 
Cíl 2 – Zvýšení efektivity produkce mléka/brambor/jádrovin (indikátor: zvýšený objem a kvalita 
produkce cílových skupin) 
 

Výstup 2.1. – Vyškolení koncoví uživatelé projektu 
V souladu se strategií realizace projektu by nová sdružení rolníků měla absolvovat trénink obchodního 
plánování a dále trénink související s produkcí a zpracováním vlastních výrobků. 
 

Výstup 2.2. – Zajištění dostupnosti potřebné expertízy 
V rámci tohoto výstupu měly být příjemcům poskytovány služby ve formě rozšiřování znalostí a 
odborných konzultací souvisejících s tématy uvedenými v tréninkovém modulu výše. 
 

Výstup 2.3. – Vybavené hospodářství koncových uživatelů 
V rámci tohoto výstupu mělo být distribuováno potřebné vybavení a materiál. 
 
Cíl 3 – Zlepšení dostupnosti trhu pro drobné producenty mléka/brambor/jádrovin (indikátor: prodej 
produkce členů družstev za výhodnějších podmínek) 
 

 Výstup 3.1. – Založené kooperativní jednotky ve vybraných vesnicích 
V rámci výstupu 3.1. bylo záměrem projektu vytvořit asociace drobných rolníků. Každá skupina rolníků 
si mohla zvolit, zda chce „být zaregistrována jako družstvo drobných rolníků, asociace, unie nebo 
právně registrovaný subjekt“.  
Původně se projekt týkal dvou projektových oblastí (okresy Akhaltsikhe a Adigeni) v regionu 
Samtskhe-Javakheti a dvou oblastí (okresy Ozurgeti a Chokhatauri) v regionu Guria. V závislosti na 
strategii vypracované v průběhu prvních dvou let realizace projektu a na základě širší analýzy 
místních podmínek bylo za cíl projektu zvoleno založení následujících družstev: 
 

1. Zpracovatelská jednotka na výrobu sýra v regionu Samtskhe-Javakheti s produkcí 
13 tun sýra ročně a 8 nově vytvořenými pracovními místy. Zpracování mělo navazovat na 
svoz mléka, díky kterému mělo být vytvořeno 3–6 nových pracovních míst, dále se 
předpokládal vznik příležitostí k prodeji vyprodukovaného mléka pro 200–380 místních rolníků 
a 800–1 300 nepřímých koncových uživatelů projektu mělo získat dodatečné peněžní příjmy. 

2. Jednotka zpracovávající ovoce (marmelády, džemy a související výrobky) v regionu 
Samtskhe-Javakheti s roční produkcí nejméně 1 800 kg, díky které by minimálně 250 lidem 
vznikl odbyt na vypěstované ovoce a koncovým uživatelům projektu by se zvýšily příjmy až o 
30 %. 

3. Jednotka zpracovávající ovoce (výroba sušeného ovoce) v obci Kvenobani v regionu 
Guria s ročním objemem výroby 10 tun sušeného ovoce, s příjmy ve výši 40 000 Eur, 
zvýšením tržeb pro rolníky až o 40 % a s vytvořením 8 stálých pracovních míst.  

4. Jednotka pro třídění a konzervaci ovoce v obci Likhauri v regionu Guria s kapacitou 
výroby 800 tun, s odbytem až pro 300 producentů ovoce a zvýšením příjmů rolníků až o 40 %. 
Dále vznik 15 stálých pracovních míst a roční příjmy ve výši 140 000 Eur. 

 
Výstup 3.2. – Zvýšená kvalita technologie zpracování a celkové objemy produkce ve 
vybraných regionech 

Cílem výstupu 3.2. bylo poskytnout nově vytvořeným nebo podporovaným kooperativním jednotkám 
potřebné zařízení pro primární nebo sekundární zpracování. Technické proškolení práce se zařízením 
mělo být zajištěno najatými externími odborníky. Projekt měl zároveň „podrobně definovat vlastnická 
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práva k zařízení“. Původním záměrem projektu bylo podpořit výrobu a zpracování jádrovin, brambor a 
mléka. Každé družstvo si mělo vytvořit svůj vlastní marketingový plán a mělo zlepšit své manažerské 
a marketingové dovednosti za podpory odborníků z organizace ABCO. 
 

Výstup 3.3. – Kooperativní jednotky zajišťující tržní operace ve prospěch členů 
V návrhu projektu se měl výstup 3.3. zaměřovat na činnosti spojené s právní a administrativní 
podporou nových družstev a na zajištění marketingových a manažerských školení pro klíčové osoby. 
Kromě toho měly být pro každé z družstev vytvořeny marketingové plány zahrnující přepravu, 
marketingové strategie, akční plány, přehled relevantních trhů, seznamy kontaktů a komunikační 
kanály využívané zpracovateli, vývozci a distributory. Pro každou komoditu a trh mělo být uspořádáno 
jednání u kulatého stolu, během kterého by byly připraveny a podepsány dodavatelské smlouvy se 
všemi družstvy. 
 
Změny v průběhu realizace 
Vycházíme-li z původní struktury projektu, docházíme k závěru, že žádný z hlavních záměrů projektu 
nebyl naplněn a v současné době žádné z družstev založených v průběhu projektu nefunguje v 
souladu se zamýšleným plánem. Z tohoto důvodu nebylo možné využít pro vyhodnocení přínosu či 
míry vlivu projektu na místní drobné rolníky kvantitativní metody a evaluace tak byla omezena 
především na kvalitativní zjištění. 
 
Nicméně v průběhu let 2009 a 2010 se logika projektu do značné míry změnila, a to především v 
těchto dvou výstupech: 
 

1. Charita ČR působící v regionu Samtskhe-Javakheti se rozhodla místo plné podpory družstev 
drobných rolníků produkujících mléko a ovoce vynaložit finanční prostředky na podporu 
(již existujícího) samostatného subjektu – zemědělského servisního centra ARSC. 

2. Místo podpory dvou malých vesnických družstev v regionu Guria, jak je uvedeno v návrhu 
projektu i ve strategickém plánu, se Charita ČR rozhodla založit jediné družstvo 
Agroprodukt v krajském městě Ozurgeti. 

 
V projektové dokumentaci, která byla evaluačnímu týmu k dispozici, nejsou řádně odůvodněny ani 
vysvětleny důvody, které vedly k těmto zásadním změnám. Kromě toho neobdržel evaluační tým 
žádný důkazní materiál nebo dokumenty, které by vypovídaly o souhlasu donorů s těmito změnami. 
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Tabulka č. 2 – Porovnání družstev/asociací založených/podporovaných v rámci projektu 
 

Název subjektu Asociace 
zpracovatelů mléka 

Asociace 
zpracovatelů ovoce 

ARSC + ABC Agroprodukt Unie zpracovatelů 
sušeného ovoce 

 

Lokalita Samtskhe-Javakheti 
– Akhaltsikhe 

Samtskhe-Javakheti  
 – Ude 

Samtskhe-Javakheti 
– Akhaltsikhe 

Guria – Ozurgeti Guria – Kvenobani 

Typ instituce a 
hlavní účel 

nezisková 
organizace 

nezisková 
organizace 

nezisková 
organizace  

družstvo neformální 
společenství 
fungující na 
organizačně-
kooperativní bázi 

Hlavní účel místní produkce, 
zpracování mléka a 
distribuce mléčných 
výrobků 

místní produkce, 
zpracování ovoce a 
distribuce marmelád 

pronájem vybavení 
členům i nečlenům, 
poskytování osiva a 
konzultací 

produkce, zpracování 
a distribuce 
čerstvého a 
sušeného ovoce (i v 
BIO kvalitě) 

produkce, zpracování 
a distribuce 
sušeného ovoce 

Velikost (počet 
členů) 

5 širší rodina (asi 5 
členů) 

4–6 jednotlivců 7 jednotlivců 12 rodin z jedné 
vesnice 

Příslušnost producenti mléka drobní pěstitelé 
ovoce  

ARSC – 5–6 
jednotlivců 
(rolníci, kteří 
využívají služeb 
centra, ale nechtějí 
se stát členy)  

ředitelka GAB, její 
švagr – ředitel 
družstva 
Agroprodukt, finanční 
manažer GAB, 2 
místní koordinátoři, 2 
rolníci (střední) 

12 rodin drobných 
rolníků 

Hlavní produkty 
nebo služby 

mléko a sýr marmelády pronájem traktoru a 
související techniky, 
distribuce 
bramborové sadby, 
konzultace týkající se 
osiva, agrotechniky a 
použití 
agrochemikálií 

citrusy, borůvky, 
tomel, kiwi 

tomel, čaj, borůvky 

Projekty ZRS ČR se 
spolufinancováním 

žádné žádné nákup vybavení pro 
ARSC,  
podpora distribuce 
brambor  

nákup vybavení pro 
třídění a chlazení – 
oficiálně převedeno 
na GABC, 
podpora certifikace 
ekologického 
zemědělství 

podpora certifikace 
ekologického 
zemědělství  

V současnosti 
aktivní 

ano* ne ano ne ano 

Objem produkce v 
letech 2011 a 2012 

Produkce probíhala 
v sezóně „letního 
mléka“ na základě 

konkrétních 
objednávek 
odběratelů 

2011 – 300 kg 
2012 – žádná, bez 
plánované produkce 
v letošním roce 

Podle dokumentace 
byl traktor 
pronajímán 
pravidelně až do 
května 2012. 
Evaluační tým nemá 
žádné další 
informace svědčící o 
pokračování této 
činnosti od této doby. 

2011 – zakoupené 
citrusy shnily kvůli 
špatnému skladování 
2012 - žádná, bez 
plánované produkce 

2011 – 800 kg 
tomelů, 300 kg 
borůvek a 1 200 kg 
čaje 
 
2012 – žádné 
borůvky, shodné 
množství čaje a 
tomelů jako v roce 
2011 

Vybavení 
financované z 
prostředků ZRS ČR 

vybavení pro 
zpracování mléka a 
výrobu sýra – ostatní 
vybavení 
spolufinancované 
organizací UMCOR 

vybavení pro výrobu 
marmelád  

traktor Farmtrac, 
administrativní 
budova, která je 
oficiálně registrována 
na centrum ABC, 
další vybavení 
spolufinancované z 
jiných projektů ZRS 
ČR, Mercy Corps, 
Japan Embassy a 
jiných donorů 

sušička, betonové 
základy a podlahy 
chladírny, balicí 
zařízení, zařízení na 
zpracování velkého 
ovoce, 
administrativní 
budova 

Organizace využívá 
sušičku, kterou 
oficiálně vlastní 
Agroprodukt. 

*nicméně ne s původně zamýšlenými farmáři (dodavateli mléka) 
 
Evaluaci projektu a stanovení efektivity využití zdrojů podle výsledných výstupů komplikuje skutečnost, 
že družstva a zemědělská centra, která byla vytvořena a podporována v rámci projektu, byla zároveň 
do značné míry podporována i v rámci jiných projektů financovaných ze zdrojů ZRS ČR. 
 
Centrum ARSC získalo dodatečnou podporu ze dvou dalších projektů:  

1. „Rozvoj kapacit zemědělského mechanizačního centra v regionu Samtskhe/Javakheti“ – 
celkový rozpočet 1 821 557,- Kč, gesce ČRA. Dalším realizátorem byla také Charita ČR. V 
rámci tohoto projektu získalo centrum ARSC sklad na brambory, pomoc při distribuci brambor 
a obilovin a tréninky týkající se produkčních postupů. 
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2. „Zemědělské mechanizační centrum v regionu Samtskhe/Javakheti“ – celkový rozpočet 
1 991 714,- Kč, gesce ČRA. Realizátorem byla organizace N.O.P.O.Z.O.M. V rámci tohoto 
projektu získalo centrum ARSC různou mechanizační techniku a vybavení k traktoru. 

 
Agroprodukt/GABC v Ozurgeti byly dodatečně vybaveny za podpory dalších dvou projektů: 

1. „Druhotné zpracování a skladování ovoce v regionu Guria“ – celkový rozpočet 4 917 000,- Kč, 
gesce ČRA. Realizační organizaci tvořila realizační skupina složená ze společnosti Ircon s.r.o 
a Ing. Drahomila Klimeše. V rámci tohoto projektu získaly Agroprodukt/GABC vybavení pro 
třídění, skladování a chlazení ovoce. 

2. „Rozvoj kapacit ovocnářských družstev v regionu Guria“ – celkový rozpočet 1 916 037,- Kč, 
gesce ČRA. Realizátorem byla organizace Charita ČR. V rámci tohoto projektu získaly 
Agroprodukt/GABC podporu pro ekologickou certifikaci bobulovin, mezinárodní marketingovou 
podporu, vybavení pro zřízení ovocných školek a projekt třídění ovoce a tréninky týkající se 
produkčních postupů. 

 
Výstupy projektu byly spolufinancovány a refinancovány z různých zdrojů bez jasného rozlišení, 
viditelného určení a definování odpovědnosti zúčastněných implementačních organizací. 
Neuspokojivé výstupy projektu v regionu Guria padají na vrub dvěma implementačním organizacím a 
dvěma gestorům. Výchozí předpoklady při plánování podpory kooperativních jednotek drobných 
rolníků v rámci všech tří projektů byly již od fáze identifikace projektu nesprávné, a to vzhledem ke 
skutečnosti, že družstvo Agroprodukt má oficiálně pouze 7

2
 členů (nikoli „více jak 250 členů“ 

drobných rolníků, jak tvrdila Charita ČR).  
 
Některé vybavení bylo zakoupeno v souladu se zadávacími podmínkami tendru ČRA pro centrum 
GABC. Jiné však bylo zakoupeno pro Agroprodukt. Tento institucionální rámec přispívá k tomu, že 
všechny tři projekty směřují do „slepé uličky“ a stávají se neudržitelnými. Výsledkem je, že žádný z 
předpokládaných cílů všech tří projektů v regionu Guria nebyl efektivním a udržitelným způsobem 
naplněn a neměl požadovaný pozitivní dopad na život drobných rolníků. 
 
 
 

3.2. Klíčové předpoklady a rizika 
V původním návrhu projektu byly identifikovány čtyři předpoklady a rizika: 

1. Riziko zhoršení politické a ekonomické situace 
2. Rizika vyplývající ze vzájemného propojení neziskového a neziskového sektoru  
3. Rizika spojená s možností „znárodnění“ soukromého vlastnictví Toto riziko mělo být 

eliminováno díky skutečnosti, že v představenstvech založených družstev budou přítomni 
členové implementačních církevních organizací. 

4. Spotřebitelská poptávka 
 
Na základě výsledků evaluace byly hlavní předpoklady projektu následující (jsou zahrnuty do 
revidované matice logického rámce – Tabulka č. 3): 
 

1. Prosazování práva v oblasti bezpečnosti potravin. Předpoklad projektu týkající se založení 
asociace zpracovatelů mléka v okrese Akhaltsikhe vycházel především ze skutečnosti, že 
gruzínský parlament schválil novou legislativu týkající se bezpečnosti potravin, která je v 
souladu s předpisy EU, a že bude tento zákon prosazovat. V projektové dokumentaci z roku 
2009 je několikrát zmiňováno, že založení asociace zpracovatelů mléka je naprosto klíčové, 
vzhledem k tomu, že nová právní úprava zakazuje prodej nepasterovaného mléka a zavádí 

                                                           
2
 Mezi těmito sedmi členy Agroproduktu jsou jen tři rolníci. Centrum GABC skutečně spolupracovalo s rolníky, ALE po většinu 

doby byli v pozici dodavatelů nebo odběratelů (nikoli rovnocenných partnerů/účastníků/členů apod.) Několik rolníků z 

uvedených 250 členů fungovalo (stejně jako zmínění tři hospodařící členové družstva) jako konzultanti a vesničtí mobilizátoři. 
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přísná bezpečnostní pravidla. Zákon byl sice schválen parlamentem, nebyl však nikdy 
uplatňován na úrovni drobných rolníků

3
. 

2. Potřeby rolníků. Dalším důležitým předpokladem by měla být potřeba kooperativního jednání 
rolníků, díky kterému by se zlepšil jejich přístup ke zdrojům a také efektivita marketingu a 
prodeje jejich produktů. 

3. Vůle ke spolupráci. Obecně lze říci, že vlivem špatných zkušeností, kdy během éry 
Sovětského svazu docházelo k nucené kolektivizaci, nejsou rolníci příliš ochotni začlenit se do 
kooperativního hospodaření v rámci jedné zastřešující organizace. K překonání těchto 
přetrvávajících stereotypů, které brání vzniku důvěrného spojenectví mezi hospodařícími 
rolníky, je třeba vynaložit obrovské úsilí. 

4. Institucionální rámec zajišťovaný gruzínským právním systémem. Právní prostředí je v 
Gruzii velmi nestabilní a komplikované. Daňové právo představuje velice složitý daňový 
systém, který může negativně ovlivňovat efektivitu registrovaných družstev. Z tohoto důvodu 
měl být zaveden předpoklad, že gruzínské právní prostředí umožňuje oficiálně registrovat 
nová družstva v souladu s předpisy. 

5. Trvalá podpora od organizace ABCO. Vzhledem k tomu, že gruzínská organizace tvrdí, že 
podporuje rozvoj malých a středních podniků v Gruzii, mělo mezi předpoklady patřit také 
pokračování této podpory pro nově vzniklá družstva i po skončení projektu. Mezi Charitou ČR 
a jejími hlavními realizačními partnery by měla být smluvně sjednána přinejmenším jejich 
povinnost zajišťovat podporu ve formě konzultací a příležitostného přímého monitoringu. 
ABCO tvrdí, že poskytuje konzultace výrobě sýra a marmelád a argumentuje, že nemůže 
fungovat jako jejich obchodní zástupce. 

 
Charita ČR evaluačnímu týmu vyjmenovala externí faktory, které projekt během implementace 
ovlivnily: 

- minimální podpora státu v oblasti zemědělství a malého podnikání 
- ultra liberální prostředí na trhu 
- agresivní daňová správa 
- fragmentace zemědělských polí po privatizaci  
- makroekonomické faktory – nepřístupnost dřívějších odbytových trhů 
- v zemědělství je aktivní okolo 40% pracovní síly, avšak podíl zemědělství na HDP je jen 9%

4
  

- časový tlak na implementaci a identifikaci projektů ze strany ČRA v období 2008-2010.  
 
 
 
 

3.3. Zrevidování matice logického rámce 
Vzhledem k nejasné struktuře projektu, kdy byly cíle, výstupy a předpoklady definovány rozdílně v 
různých projektových dokumentech, se evaluační tým rozhodl zrevidovat celý logický rámec projektu. 
Nový rámec ukazuje Tabulka č. 3. Červené části představují původní logický rámec, celé černé části 
logický rámec zrevidovaný evaluačním týmem. 
 
V roce 2010 vypracovala Charita ČR zcela novou strukturu intervenční logiky projektu, která 
neodpovídala schválené struktuře projektu a číslování cílů a výstupů z předchozích dvou let. Nebyly 
vůbec definovány předpoklady, rizika, cíle ani nový záměr projektu. Vzhledem k nekompatibilitě 
číslování není možné zahrnout minulý rok do původního logického rámce a nově definované výstupy 
nelze propojit s původně číslovanými cíli. Tímto rokem se je třeba zabývat samostatně. Logický rámec 
pro rok 2010 ukazuje Tabulka č. 4. 

                                                           
3
 Transparency International v článku o předpisech v oblasti bezpečnosti potravin v Gruzii („Food Safety in Georgia“, 2009 & 

„Competition in Georgia“, 2012) shrnuje informace o předpisech v oblasti bezpečnosti potravin, situaci na trhu, politické a 

ekonomické pozadí. (k dispozici na adrese:  http://www.transparency.ge/en/content/food-safety-georgia a 

http://www.transparency.ge/en/post/report/tig-publishes-report-on-competition-in-georgia) 

4
http://geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/agriculture/2011%20wlis%20soflis%20meurneoba.pdf  

http://www.transparency.ge/en/content/food-safety-georgia
http://www.transparency.ge/en/post/report/tig-publishes-report-on-competition-in-georgia
http://geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/agriculture/2011%20wlis%20soflis%20meurneoba.pdf
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Tabulka č. 3 – Zrevidovaná matice logického rámce pro období 2008 – 2009 

 Popis projektu (intervenční logika) Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
(indikátory) 

Zdroje 
ověření 
ukazatelů 

Předpoklady a rizika 

Záměr Rozvoj ekonomiky rurálních oblastí v 
Gruzii 

Zvýšené objemy 
zemědělské 
produkce a 
zvýšená 
dostupnost trhu pro 
drobné producenty 

Evaluace, 
dotazníkové 
šetření 

Stabilní politické 
prostředí; stabilní 
klimatické podmínky; 
spotřebitelská poptávka 

Cíle 1. Zjištění dobré praxe kooperativního 
jednání drobných rolníků v Gruzii a 
příprava realizace obdobných projektů ve 
vybraných regionech 

Reference 
mezinárodních 
donorů působících 
v Gruzii 
Aplikace výstupů 
mimo rámec 
projektu 
Tištěný manuál 
používaný mimo 
projekt 
 

Průzkum mezi 
profesionály a 
experty v 
oboru 
podnikání v 
zemědělství 

Dostupnost 
informačních zdrojů 
Ochota cílových skupin 
k poskytování 
rozhovorů a vyplňování 
dotazníků 
Ochota rolníků ke 
kooperativnímu jednání 

 2. Zvýšení efektivity produkce 
mléka/brambor/jádrovin 

Zvýšený objem a 
kvalita produkce 
cílových skupin 

Evaluace, 
dotazníkové 
šetření 
Účetní knihy 

Vhodné klimatické 
podmínky 
Potřeba kooperativního 
jednání rolníků za 
účelem zvýšení 
efektivity hospodaření 

 3. Zlepšení dostupnosti trhu pro drobné 
producenty mléka/brambor/jádrovin 

Prodej produkce 
členů družstev za 
výhodnějších 
podmínek 
Zvýšení počtu 
pravidelných 
zákazníků družstev 

Obchodní 
evidence 
družstev 

Poptávka na trhu s 
potravinářskými 
komoditami 
Uplatňování práva v 
oblasti bezpečnosti 
potravin i pro drobné 
rolníky 
Žádné daňové nebo 
právní komplikace při 
registraci nových 
družstev 
Trvalá podpora 
gruzínských partnerů 
projektu i po skončení 
projektu 

Výstupy 1.1. – Strategický plán realizace projektu 
v letech 2009 a 2010 

Roční zpráva, 
strategický plán 
Tištěná zpráva 

Evaluace 
Zpráva 

 

 1.2. – Guidelines na šíření dobré praxe 
modelů kooperativního jednání rolníků 

Publikace, zájem 
donorské komunity 
Tištěná publikace 

Kvalitativní 
výzkum 

 

 1.3. – Tréninkový modul pro manažery 
kooperativních akcí 

Zájem o školení 
Tištěné tréninkové 
materiály ve formě 
přehledných brožur 

Údaje 
partnerské 
organizace  
Brožury 

 

 2.1. – Vyškolení koncoví uživatelé 
projektu 

Zvýšení kvality i 
kvantity produkce 
Rozšíření znalostí 
účastníků 
Vyškolení všech 
členů družstva 

Evaluace, 
dotazníkové 
šetření 
Závěrečné 
testy 
Prezenční 
listina 

 

 2.2. – Zajištění dostupnosti potřebné 
expertizy 

Odborné služby ve 
vybraných 
lokalitách 
Odborné služby 

Evaluace, 
pozorování 
Písemné 
zápisy z 
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dostupné po celý 
rok 

jednání s 
beneficienty 

 2.3. – Vybavené hospodářství koncových 
uživatelů 

Zvýšení kvality i 
kvantity produkce 
Vybavení v 
legálním vlastnictví 
členů, kteří ho 
aktivně využívají 

Evaluace, 
dotazníkové 
šetření 
Písemné 
zápisy o 
převodu 
vlastnických 
práv na 
beneficienty 
Stanovy 
družstva  

 

 3.1. – Založené kooperativní jednotky ve 
vybraných vesnicích 

Registrace 
Stanovy definující 
podmínky členství 
a podíl na zisku 
Počet rolníků z 
celkového počtu 
členů pro každé 
družstvo 

Evaluace, 
pozorování 
Oficiálně 
schválené 
stanovy 

 

 3.2. – Zvýšená kvalita technologie 
zpracování a celkové objemy produkce 
ve vybraných regionech 

Provoz druhotného 
zpracování komodit 
Přidaná hodnota 
produktů družstev 
Certifikáty kvality 

Obchodní 
evidence 
kooperativní 
jednotky 
Analýzy 
hodnotového 
řetězce 
Certifikáty 

 

 3.3. – Kooperativní jednotky zajišťující 
tržní operace ve prospěch členů 

Počet rolníků v 
jednotlivých 
družstvech 
Zvýšení počtu 
zákazníků 

Počet 
formálně 
registrovaných 
rolníků 
Obchodní 
evidence 

 

Aktivity Aktivita 1.1.1. – Studium podkladů 
Aktivita 1.1.2. – Kvantitativní šetření 
Aktivita 1.1.3. – Kvalitativní šetření 
Aktivita 1.1.4. – Příprava strategického 
plánu 
Aktivita 1.2.1. – Příprava guidelines na 
šíření dobré praxe modelů 
kooperativního jednání 
Aktivita 1.3.1. – Příprava tréninkového 
modulu 
Aktivita 2.1.1. – Trénink obchodního 
plánování 
Aktivita 2.2.1. – Trénink pěstování 
citrusů, kiwi a ořechů 
Aktivita 2.2.2. – Trénink svozu mléka 
Aktivita 3.1.1. – Meetingy v obcích 
Aktivita 3.1.2. – Založení podniku na 
výrobu sýra 
Aktivita 3.1.3. – Založení podniku na 
zpracování ovoce 
Aktivita 3.1.4. – Založení podniku na 
zpracování sušeného ovoce v regionu 
Guria 
Aktivita 3.1.5. – Založení podniku na 
třídění a skladování ovoce v regionu 
Guria 
Aktivita 3.2.1. – Nákup a distribuce 
vybavení 
Aktivita 3.3.1. – Marketingové a 
manažerské školení pro klíčové osoby v 
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rámci družstev 
Aktivita 3.3.2. – Podpora družstevního 
marketingu a plánování 
Aktivita 3.3.3. – Průzkum trhu, tvorba 
distribuční sítě a rozšíření distribuční 
databáze kontaktů 
Aktivita 3.3.4. – Jednání u kulatého stolu 
týkající se jednotlivých komodit 

 
 
 
Tabulka č. 4 – Zrevidovaná matice logického rámce pro rok 2010 

 Popis projektu (intervenční 
logika) 

Objektivně ověřitelné 
ukazatele (indikátory) 

Zdroje ověření 
ukazatelů 

Předpoklady 
a rizika 

Nové výstupy 
v roce 2010 
 
Cíle nebyly 
specifikovány 

1.1. – Zvýšení 
konkurenceschopnosti družstev 
v regionu Guria 

BIO certifikát pro 20 tun 
kiwi, 50 tun borůvek a 
100 tun čaje 
Zdvojnásobení prodeje 
produktů 

Účetní knihy  

 1.2. – Rozvoj a sdílení příkladů 
dobré praxe kooperativního 
jednání 

Prezentace na 
mezinárodním veletrhu 
Dokumentace  
Meetingy ve 2 – 3 
oblastech v regionu 
Guria 

Písemné zápisy z 
veletrhu a meetingů 
Fotodokumentace 

 

 1.3. – Podpora členů družstev z 
důvodu vyšší participace na 
kooperativních aktivitách, 
zlepšení odborných znalostí 
členů 

15 členů bude realizovat 
plány 
22 až 50 členů se 
zúčastní tréninků 

Prezenční listina, 
fotodokumentace 

 

 1.4. – Vybavení družstev za 
účelem zvýšení zkvalitnění 
služeb pro rolníky 

Školicí středisko a 
administrativní budova 
je postavena a zařízena 

Předávací protokol, 
fotodokumentace 

 

 1.5. – Zvýšení kapacity 
mechanizačního centra v 
Akhaltsikhe (ARSC) 

Zakoupený traktor  
Rekonstruovaná 
kancelářská místnost 
Vytvořené studijní plány 
15 proškolených trenérů 
120 rolníků 
navštěvujících nedělní 
školu 

Předávací protokol, 
fotodokumentace 
Prezenční listina 

 

 1.6. – Pokračující podpora a 
rozvoj kapacit pro zpracování 
ovoce v okrese Adigeni  

Balicí zařízení 
Proškolení členové 
asociace 

Předávací protokol, 
fotodokumentace 

 

Aktivity Aktivita 1.1.1. – BIO 
(ekologická) certifikace pro 
divoké a trvalé plodiny 
Aktivita 1.1.2. – Zpracování 
čárových kódů pro sušené 
ovoce a čajové produkty 
Aktivita 1.1.3. – Pilotní projekt 
na zpracování extra velkého 
ovoce na výrobu džemů a 
marmelád 
Aktivita 1.2.1. – Účast na 
mezinárodním ekonomickém 
fóru nebo veletrhu 
Aktivita 1.2.2 – Sdílení 
zkušeností dobré praxe 
kooperativního jednání 
Aktivita 1.3.1. – Uvedení 
strategického a marketingového 
plánu družstva do praxe 
Aktivita 1.3.2. – Trénink pro 
rolníky zpracovávající ovoce 
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Aktivita 1.3.3. – Trénink týkající 
trvalého pěstování biopotravin 
Aktivita 1.4.1. – Nákup 
stavebního materiálu a 
budování školicího střediska a 
administrativní budovy 
Aktivita 1.4.2. – Vybavení 
administrativní budovy a 
školicího střediska nábytkem, 
výpočetní technikou a 
připojením k internetu 
Aktivita 1.5.1. – Nákup 
zemědělské techniky (traktor) 
pro centrum ARSC 
Aktivita 1.5.2. – Renovace 
kanceláří pro centrum ARSC 
Aktivita 1.5.3. – Zřízení nedělní 
školy pro mladé rolníky se 
zaměřením na zpracování půdy 
a chov zvířat 
Aktivita 1.5.4. – Zpracování 
plánu studie týkající se 
zpracování půdy a chovu zvířat 
Aktivita 1.5.5. – Organizace 
tréninku trenérů 
Aktivita 1.6.1. – Nákup a 
instalace balicího zařízení pro 
asociaci 
Aktivita 1.6.2. – Organizace 
tréninků pro členy asociace  

 
 
 

3.4. Charita ČR jako realizátor 
Charita ČR (dříve známá jako Česká katolická charita) je jednou z největších českých nevládních 
organizací působících v rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. Působí prostřednictvím své sítě 
arcidiecézních a diecézních charit a je členem mezinárodních sítí Caritas Internationalis a Caritas 
Europe. Charita ČR působí převážně v oblasti sociálních a zdravotních služeb, poskytuje humanitární 
pomoc a podporuje projekty rozvojové spolupráce v zemích postižených nenadálou krizí nebo 
ozbrojeným konfliktem. Dosud působila například v Indonésii, Mongolsku, Moldávii, Gruzii, Srbsku a 
na Haiti. Její působení v Gruzii bylo zintenzivněno v období po ozbrojeném konfliktu v roce 2008, kdy 
začala s humanitární pomocí. V současné době se zde zaměřuje především na oblast zemědělství, 
zdravotnictví a občanské účasti v rozhodovacích procesech. 
 
 

4. Metodologie evaluace 
Zvolený přístup evaluační strategie je v souladu s Etickým kodexem evaluátora (Česká evaluační 
společnost, 2011) a usiluje o odbornost, integritu a zodpovědnost.  
 
 

4.1. Metody shromažďování informací 
Sekundární data byla shromážděna především během přípravné fáze a částečně během terénní 
fáze. Evaluační tým detailně prostudoval dostupnou projektovou dokumentaci (návrhy projektů, 
finanční zprávy, smlouvy, předávací dokumentaci, monitorovací zprávy včetně monitoringu českého 
velvyslanectví a závěrečné zprávy). Dále jsme se seznámili s koncepcí ZRS ČR v Gruzii, dalšími 
českými projekty v regionu a projekty zahraničních dárců (Mercy Corps, UMCOR). Věnovali jsme 
pozornost webovým stránkám všech zúčastněných organizací a dostupným mapám. Provedli jsme 
monitoring médií a ověřili, zda a jak je evaluovaný projekt prezentován. Prostudovali jsme zdroje 
objektivně ověřitelných ukazatelů – tréninkové materiály, manuál na šíření dobré praxe, seznamy 
účastníků školení, normy bezpečnosti potravin atd. 
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Primární data byla shromážděna především prostřednictvím semi-strukturovaných rozhovorů a 
připravených dotazníků. Evaluační tým usiloval o to, aby byla evaluace užitečným procesem pro 
všechny zúčastněné. Použili jsme proto participativní přístup již během přípravné fáze. Požádali jsme 
zástupce MZV, ČRA, Charity ČR a velvyslanectví ČR v Tbilisi o vyjádření názoru, na co by se 
primárně měla evaluace zaměřit a v čem může být její přidaná hodnota. Stejný postup jsme aplikovali 
na zástupce gruzínských partnerských organizací.  
 
Následně jsme připravili dotazníky zvlášť pro každou skupinu respondentů. V potaz jsme vzali pozici a 
vztah respondentů k projektu. Evaluační otázky byly rozděleny do okruhů relevance, efektivnost, 
efektivita, udržitelnost, dopady a průřezové principy ZRS ČR (řádná správa věcí veřejných, lidská 
práva a gender, životní prostředí a klima). Získaná data byla převážně kvalitativní.  
 
Evaluační otázky jsme po jejich praktickém vyzkoušení dle potřeby upravili. Dotazovaným jsme 
ponechali co nejvíce volného prostoru k vyjádření jejich vztahu, doporučení a hodnocení 
evaluovaného projektu a jeho výstupů. Naše gruzínská kolegyně Tamar Tatishvilli měla během 
rozhovorů nezastupitelnou roli nejen jako tlumočnice, ale také jako trpělivý ověřovatel odpovědí. 
Vysvětlila, že je často nutné se zeptat stejný dotaz několikrát a následným zopakováním odpovědi si 
potvrdit, že byl respondent správně pochopen. Také před každým rozhovorem vysvětlila naši roli jako 
pouze evaluační, a nikoli identifikační pro budoucí projekty. 
 
Několik rozhovorů bylo z důvodu přestěhování respondentů mimo projektovou oblast provedeno 
telefonicky. 
 
Po absolvování rozhovorů s přímými příjemci projektu jsme provedli druhé kolo rozhovorů 
s partnerskými organizacemi v Gruzii. Také jsme zaslali seznam doplňujících otázek současným i 
bývalým členům týmu Charity ČR, abychom si naše zjištění ověřili. 
 
Do evaluačních kritérií jsme přidali kritérium „viditelnost ZRS ČR“, které vnímáme jako důležitou část 
implementace projektu.  
 
Vedle semi-strukturovaných rozhovorů byly dalším nástrojem sběru dat skupinové diskuze. 
Přímá pozorování výstupů byla provedena v každé projektové oblasti. Náš tým porovnal skutečný 
stav výstupů s výstupy uvedenými v projektových dokumentech. Důležitou částí bylo ověřování stavu 
a kvality tréninkových materiálů, získaných vědomostí, kvality vytvořených obchodních plánů 
jednotlivých skupin atd. Byla provedena triangulace. 
 
Náš tým se také soustředil na zhodnocení institucionálního nastavení a funkčnosti struktur kooperativ 
a servisních center – dobré vládnutí, transparentní hospodaření, efektivní management, vlastnictví ze 
strany drobných farmářů, finanční udržitelnost, zvolené marketingové a distribuční cesty a soulad 
s místní legislativou.  
 
Strávili jsme co nejvíce času s příjemci projektů a soustředili se na neformální rozhovory. V každé 
oblasti jsme se vydali na „transect walks“ a diskutovali s náhodně potkanými farmáři. Na konci 
každého dne jsme provedli týmový debriefing nejdůležitějších pozorování, do kterého významně 
přispěl i náš místní pan řidič, který vyprávěl, co během dne slyšel a „co místní lidé skutečně říkali“. 
 
Zástupce příjemců jsme pro rozhovory vybrali se seznamů, které byly součástí projektové 
dokumentace (např. členové asociací, účastníci školení atd.). Snažili jsme se vybírat si respondenty 
nezávisle na doporučení místních realizátorů. Abychom vybrali co nejrozmanitější vzorek, zvážili jsme 
vždy tato kritéria: 

 míra získaného prospěchu z projektu 

 lokalita – respondenti žijící blízko/daleko od centra projektu 

 pohlaví 

 věk 

 etnická a náboženská příslušnost 
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Během terénní fáze jsme čelili těmto překážkám: 

 nedostupnost některých dokumentů (průběžné zprávy, schvalovací protokol o změnách 
během realizace projektu, dokumentace zakázky podlahy v Ozurgeti, aktualizovaný manuál 
na šíření dobré praxe). 

 Některé projekty nepokračovaly dle plánu a jejich původní příjemci se již na projektu 
neúčastnili (farmáři dodávající mléko Asociaci mlékařů, mladí rolníci navštěvující nedělní školu 
pro rolníky, sběrači borůvek, farmáři v Gurii, kteří nejsou členy družstva, ale jen dodavatelé 
atd.). Sběr kvantitativních dat byl proto obtížný. 

 
Pro úplnost dodáváme, že terénní fáze započala týden po volbách. Evaluační tým se ale domnívá, že 
výsledky tímto faktorem nebyly ovlivněny.  
 
Evaluační zpráva byla napsána v angličtině a po odevzdání přeložena do češtiny profesionální 
překladatelkou RNDr. Monikou Helingerovou, Ph.D. 
 
 
 
 
 

4.2.  Zdroje dat  
Hlavní účastníci v České republice 

 Charita ČR 

 Bývalí projektoví manažeři Charity ČR 

 ČRA – oddělení identifikace projektů a monitoringu (Gruzie) 

 MZV ČR – odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 

 Referenční skupina  
 
Hlavní účastníci v Gruzii 

 Velvyslanectví ČR v Tbilisi 

 Partnerské organizace – Charita Gruzie, ABCO, GABC 

 Podpořené místní organizace – ARSC, Agroprodukt 

 Koneční příjemci projektu 
o Vyškolení trenéři v ARSC 
o Farmáři využívající služby ARSC 
o Členové Asociace zpracovatelů ovoce 
o Členové Asociace zpracovatelů mléka 
o Místní koordinátor pro sušené ovoce a borůvky v Kvenobani  
o Členové jednotlivých asociací 
o Farmáři, kteří se zúčastnili tréninků 

 Konzultanti pracující pro ABCO 

 Učitelé ze státní zemědělské univerzity 

 Zástupci místní správy 

 Členové komunity, kteří se nezúčastnili projektu 

 

 



20 

 

5. Nejdůležitější zjištění a závěry  

 

5.1. Relevance 
 
5.1.1. Do jaké míry byl navržený projekt v souladu s programem rozvojové spolupráce mezi 
Českou republikou a Gruzií? 
Projekt vychází primárně z usnesení vlády č. 1063 ze dne 20. 8. 2008 a jeho hlavním záměrem byla 
rychlá reakce s cílem zmírnění negativních dopadů ozbrojeného konfliktu mezi Gruzií a Ruskem. 
Identifikace celého projektu vycházela z identifikace poskytnuté ČRA a velvyslanectvím ČR v Gruzii z 
roku 2008. Hlavním záměrem bylo zlepšení situace vnitřně vysídlených obyvatel v oblastech 
postižených konfliktem. Jedním z identifikovaných sektorů pro možnou intervenci bylo právě 
zemědělství. 
 
 
5.1.2. Do jaké míry byl projekt navržen na základě průkazné analýzy potřeb v projektových 
oblastech?  
Konkrétní výběr lokalit pro projekt vycházel z kvantitativního a kvalitativního šetření zajištěného 
Charitou ČR v prvních fázích projektu v roce 2008 a 2009 v regionech Samtskhe-Javakheti a Guria. 
Dále také ze sekundárních zdrojů dat poskytnutých ostatními donory a rozvojovými organizacemi. 
Kromě toho byl další konkrétní postup týkající se výběru a podpory asociací drobných rolníků popsán 
v obchodních plánech vypracovaných každou z příslušných skupin. 
 
Projekty v okrese Akhaltsikhe  
Během pětidenní odborné přípravy bylo vypracováno několik obchodních návrhů. K poskytnutí 
podpory byly z těchto návrhů vybrány dva projekty – výroba sýra a marmelády. Projekt podporující 
výrobu sýra vzešel se dvou různých návrhů. Spojením dvou různých skupin pocházejících z odlišných 
geografických oblastí (Adigeni a Akhaltsikhe jsou vzdálená asi 15 km) došlo k vytvoření Asociace 
zpracovatelů mléka: 
 

1. Malkhaz a Tristan Mschvilidze (29. 5. 2009): „Podnikatelská myšlenka této skupiny iniciátorů 
se týkala založení malého podniku zpracovávajícího mléko v odpověď na chov skotu v obci 
Untsa v okrese Adigeni. Podnik měl zpracovávat čerstvé mléko z vlastní produkce a zároveň 
mléko zakoupené od producentů mléka ze sousedních vesnic.“ Oba rolníci však v současnosti 
vyrábí sýr „sulguni“ ve vlastních domácích výrobnách sýra. 

 
2. Theimuraz Usov, Medea Berdzenishvili a Jura Stambulcjan (15. 5. 2009): „Podnikatelská 

myšlenka této skupiny iniciátorů se týkala založení malého podniku zpracovávajícího mléko ve 
městě Akhaltsikhe, který by vykupoval syrové mléka vyprodukované v okresech Akhaltsikhe a 
Adigeni a dále ho zpracovával.“ 

 
Výroba marmelády: 
Stephan Gigolashvili, Cicino Abuladze, Nodar Gigolashvili a Rusudan Gigolashvili (15. 5. 2009): 
„Plánovaným předmětem podnikání byl sběr ovoce a bobulovin rostoucích v okrese Adigeni, 
zpracování a distribuce ekologicky čistých marmelád, ovocných šťáv a nápojových koncentrátů.“  
 
Oba obchodní návrhy jsou celkově velmi jednoduché. Posouzení kapacit asociace a strategie 
marketingu produktů, tj. způsob prodeje a vyhledání odběratelů sýra a marmelády, nejsou dostatečné. 
 
 
5.1.3. Podpora kooperativního jednání v rámci programu rozvojové spolupráce a rozvoje 
rurálních oblastí  
Původní koncept projektu byl založen na budování venkovských institucí a mobilizaci drobných rolníků 
prostřednictvím podpory kooperativního jednání. Tato aktivita by postupně vedla k podpoře a zlepšení 
dostupnosti trhu pro chudé rolníky. Tento vysoce relevantní přístup je v oblasti rozvojové spolupráce 
široce využíván a praktikuje ho řada různých donorů. Pozitivní vztah mezi ekonomickým rozvojem a 
úspěšnou institucionalizací je rozsáhle zdokumentován. 
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Vychází ze zjištění, že tržní příležitosti jsou limitovány transakčními náklady, které mohou novým 
producentům vzniknout v důsledku nedostatku informací, nepřesně definovaných vlastnických práv a 
komplikovanosti vstupu na trh. Institucionalizace podporuje obchodování na trhu, neboť usnadňuje 
správu rizik tržní směny, zvyšuje efektivitu a výnosy. Ne všechny instituce však přispívají k 
ekonomickému růstu a ani nelze sestavit nějaký soubor institucí, které by takový růst zaručovaly. 
 
OSN vyhlásila rok 2012 Mezinárodním rokem družstev. Podle definice OSN „jsou družstva obchodní 
podniky vlastněné a kontrolované samotnými členy, jimž slouží. Právě systém řízení vlastními členy je 
nejzřetelnějším diferenciačním faktorem družstevních podniků. Tato skutečnost znamená, že 
rozhodnutí učiněná v rámci družstva jsou kompromisem mezi maximalizací zisku a naplněním potřeb 
a zájmů členů a jejich komunit“

 5
. Mezi další principy charakterizující družstva patří skutečnost, že jsou 

založena na kooperativních principech dobrovolného a otevřeného členství, demokratickém řízení 
všemi členy, ekonomické participaci členů, autonomii a nezávislosti, zajištění vzdělání, výcviku a 
informací pro své členy, kooperaci družstev a jsou přínosem pro společnost. 
 
5.1.4. Družstva a zemědělská servisní centra podle gruzínské národní legislativy a strategií 
Podle gruzínského práva je družstvo jednou z právních organizačních forem podnikatelských, 
komerčních, ziskových subjektů/organizací. Řídí se většinou gruzínskými zákony pro podnikatele 
(nebo podnikatelským právem) a daňovým zákoníkem.  
 
Podle tohoto zákona je družstvo řízeno představenstvem, které může být kontrolováno dozorčí radou. 
Hlavním rozhodovacím orgánem je valná hromada členů družstva/akcionářů, která musí být svolána 
nejméně jednou ročně. Každý člen družstva/akcionář má jeden hlas, pokud není ve stanovách 
družstva stanoveno jinak. Obecně platí, že ve srovnání s jinými komerčními podniky/subjekty si 
družstva mohou svobodněji určovat své aktivity v rámci vlastních stanov, tj. jejich činnost se nezakládá 
pouze na právních předpisech. Právní ustanovení týkající se družstev jsou ve srovnání s jinými 
organizačními formami podnikatelských organizací spíše vágní. To s sebou však může nést riziko 
nesprávné interpretace zákona jak na straně družstev, tak na straně státních orgánů, což může být v 
důsledku příčinou právních sporů (například daňových sporů). 
 
Činnost družstva podléhá zdanění stejně jako v případě jiných ziskových subjektů/organizací, tj. na 
základě činnosti, aktiv, nemovitostí, zisku apod. Obecně lze říci, že se družstvům nedostává žádného 
preferenčního zacházení. Jinými slovy družstva podléhají dani z příjmu (aktuální sazba 15 %), dani z 
přidané hodnoty – DPH (18 %, je-li družstvo registrováno jako plátce DPH a pokud celková výše 
zdanitelných příjmů z hospodářské činnosti přesahuje 100 000,- GEL v rámci jakéhokoli 12měsíčního 
období) a dani z nemovitosti – 1 % z hodnoty nemovitostí určené metodou samoocenění (v případě a 
pokud se použije)

6
. 

 
Podpora a rozvoj kapacit družstev patří mezi rozšířenou praxi donorů v Gruzii. Kooperativní přístup 
má však rovněž svá omezení a kritiky. Problém může představovat například ideologická minulost 
tohoto přístupu z dob nucené kolektivizace a zakládání družstev v rámci tehdejšího Sovětského 
svazu.  
 

Rozhovor s Charitou ČR ze dne 20. září 2012, která se domnívá, že družstva fungují uspokojivě: 
1. Je cena pro rolníky vyšší při prodeji produktů družstvu oproti přímému prodeji? Ano, rolníci mají 

celkově vyšší zisky, i když družstevní cena je nižší.  
2. Kdy dostávají rolníci zaplaceno? Až poté, co družstvo prodá komodity. Například v regionu Guria 

nechtějí rolníci tyto podmínky akceptovat. 
3. Jsou zemědělci povinni prodávat pouze družstvu? Ne. 
4. Jak družstva financují své administrativní náklady? Jsou schopna tyto náklady ufinancovat bez 

finanční podpory plynoucí z projektu? Administrativní náklady jsou financovány ze zisku. Celkové 
procento administrativních nákladů neznáme, ale stálo by za to ho zjistit. 

5. Jsou družstva běžná i v jiných oblastech Gruzie? Na základě našeho šetření provedeného před 

                                                           
5
 ILO, 2010. Project Design Manual A Step-by-Step Tool to Support the Development of Cooperatives and Other Forms of Self-

Help Organization (Design manuál projektu – nástroj, který krok za krokem podporuje rozvoj kooperativního jednání a dalších 
forem svépomocných organizací). K dispozici na adrese: ttp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---
coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf 
6
 Transparency International - Georgian Taxation System Overview (Přehled gruzínského daňového systému) 

http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Taxation%20in%20Georgia%20_ENG_final_0.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/instructionalmaterial/wcms_159819.pdf
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Taxation%20in%20Georgia%20_ENG_final_0.pdf
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několika lety se domníváme, že rolníci spolupracují především v rámci širších rodin, nikoli komunit. 

 
Podle původní projektové dokumentace byla záměrem projektu podpora družstev a kooperativního 
přístupu k hospodaření obecně. Nicméně v posledním roce realizace projektu se Charita ČR rozhodla 
vyčlenit část zdrojů (především na nákup traktoru – 720 000,- Kč a na rekonstrukci budovy – 215 000,- 
Kč) také na podporu centra ARSC, které však není družstvem ani podle účelu, ani podle zákona a 
nenaplňuje podstatu kooperativního přístupu.  
 
Centrum ARSC je příkladem tzv. „zemědělského servisního centra“, což je forma organizace, která 
poskytuje služby a pronajímá svou techniku rolníkům (formálně se jedná o členskou organizaci a 
„členové“ musí platit poplatky, aby mohli využívat služeb centra (např. pronájem traktoru). I když se 
tento výstup liší od původního záměru podporovat kooperativní jednání drobných rolníků, lze 
zemědělská servisní centra považovat za vysoce relevantní instituce v rámci rozvoje gruzínského 
venkova. Jako taková jsou podporována gruzínskou vládou, dalšími projekty ZRS ČR a řadou dalších 
donorů. V Gruzii jsou tyto unie a asociace obvykle považovány za neziskové subjekty, pokud nejsou 
subjekty podnikatelskými (tj. založenými za účelem vytváření zisku). Mohou být registrovány jako 
právní subjekty nebo nemusí být registrovány vůbec. Pro neziskové unie nejsou stanovena žádná 
zvláštní pravidla. Všechny neziskové organizace jsou definovány jako nepodnikatelské, nekomerční, 
právnické osoby / právní subjekty a řídí se občanským a daňovým zákoníkem. Obvykle se jedná o 
asociace/unie nebo komunitní organizace podporující charitativní projekty a udělující dotace. Pokud 
nevykonávají žádnou z ekonomických aktivit, jsou osvobozeny od daně (zejména od daně z příjmu a 
DPH). 

 
 
 
 
 
 
5.2. Efektivnost – do jaké míry byly dosaženy plánované výsledky (cíle) projektu 
 
5.2.1. – Zjištění dobré praxe kooperativního jednání drobných rolníků v Gruzii a příprava 
realizace obdobných projektů ve vybraných regionech 
Podle původního návrhu projektu by měl tento výstup projektu uvádět souhrn „dobré praxe 
kooperativního jednání“, která vychází ze zkušeností fungujících družstev především v západním 
regionu Gruzie. Ukazatelem, který byl stanoven pro ověření této činnosti, bylo aplikování sestaveného 
manuálu „mimo rámec projektu“ a jeho přejímání „dalšími donory v Gruzii“.  
 
Přestože název manuálu nadále odkazuje na „dobrou praxi kooperativního jednání“, obsahuje pouze 
dvě kapitoly – „Proces zřízení zemědělského servisního centra“ a „Založení garančních fondů 
za úvěrové operace v oblasti zemědělských úvěrových systémů“. Jak již bylo ve zprávě dříve 
zmíněno, družstva a zemědělská servisní centra představují v Gruzii „de facto“, a dokonce i „de jure“ 
dva zcela odlišné koncepty. Kapitola týkající se garančního fondu za úvěrové operace popisuje 
způsob uložení a zajištění finančních prostředků z pohledu finanční instituce, která je relevantní pro 
cíle a aktivity projektu, nicméně do tohoto systému garančních fondů není zainteresováno žádné 
družstvo. 
 
Kromě toho existuje zmíněný manuál pouze v elektronické podobě, která je k dispozici jen v kanceláři 
ABCO, Charity ČR a na webové stránce agrogeorgia

7
. Žádný z partnerů projektu neobdržel tištěnou 

kopii a ani tento manuál aktivně nevyužívá. Vzhledem k tomu nebylo možné evaluovat 
efektivnost/účelnost nebo dopad tohoto výstupu. 
 
 
 
 

                                                           
7
 http://agrogeorgia.posterous.com/tag/development   

http://agrogeorgia.posterous.com/tag/development
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5.2.2. – Zřizování kooperativních jednotek 
Další dva výstupy projektu („zlepšení dostupnosti trhu“ a „zvýšení efektivity“ kooperativního jednání) 
jsou úzce propojeny. Projekt však byl realizován v rámci několika různých lokalit v jižní a východní 
Gruzii. Z tohoto důvodu jsme se v zájmu přehlednosti rozhodli při evaluaci efektivnosti přístupu 
zvoleného Charitou ČR uspořádat tuto kapitolu nikoli podle původní intervenční logiky, ale v závislosti 
na zeměpisné poloze jednotlivých projektových aktivit. V rámci každé lokality bude uplatňován 
strukturovaný přístup podle hierarchie výstupů a aktivit. 
 
Region Samtskhe-Javakheti 
V rámci projektu byly v regionu Samtskhe-Javakheti založeny dvě asociace drobných rolníků. 
Nicméně ani jedna nefunguje s souladu s původním plánem. V minulém roce se Charita ČR rozhodla 
podporovat také centrum ARSC, které bylo v době vyhotovení zprávy stále v provozu. 
 
 
 
5.2.2.1. – Centrum ARSC 
 
Zřízení 
Podpora centra ARSC se sídlem ve městě Akhaltsikhe nebyla součástí původního návrhu projektu 
schváleného donorem projektu. Vzhledem k tomu, že zemědělská servisní centra v Gruzii nesplňují 
kritéria definující družstva drobných rolníků, je obtížné propojit tento výstup s původním logickým 
rámcem a cíli. Centrum ARSC bylo podporováno a vybaveno ještě v rámci dalších dvou projektů 
financovaných ze ZRS ČR (oba projekty v gesci ČRA) a stále přijímá podporu ze zdrojů japonské ZRS 
a agentury USAID. Centrum poskytuje rolníkům v regionu cenné služby a jeho provoz je efektivní. 
 
Podpora 
Centrum ARSC funguje dobře a poskytuje řadu služeb využitelných všemi typy rolníků. Jeho činnost 
není speciálně zaměřena na drobné rolníky. Hlavní aktivity jsou zaměřeny na distribuci v oblasti 
pěstování brambor (financováno z jiných projektů ZRS ČR) a na pronájem techniky. Podle údajů v 
knize jízd byl traktor Farmtrac, zakoupený ze zdrojů projektu, používán několikrát týdně až do května 
2012. Od této doby již nelze doložit další půjčování traktoru (dle respondentů nebyla kniha v kanceláři 
k dispozici). Náš tým navštívil prostor s technikou dvakrát a traktor zde pokaždé stál bez viditelných 
známek poškození. Nicméně jsme ho ani jednou neviděli v provozu. 
 
Trénink pro trenéry – nedělní škola pro rolníky  
Během úvodních rozhovorů v Charitě Praha jsme zjistili následující: „Nedělní škola byla organizována 
pro mladé rolníky. Škola využívala moduly vytvořené v rámci našeho projektu pro trénink trenérů. 
Nicméně vlastní realizaci nedělní školy provádělo centrum ARSC, a proto si budete muset vyžádat 
příslušné dokumenty u nich.“ 
 
Centrum ARSC získalo studenty z vyšší odborné školy „Opizari“ v Akhaltsikhe a poskytlo jim trénink. 
Tito vyškolení trenéři však nebyli v praxi „využiti“ a ARSC to uzavírá s tím, že studenti nebyli 
„dostatečně zkušení a nebyli schopni jasně odpovídat na potřeby rolníků“. Navíc odborná škola 
v plánovaném projektu odmítla dlouhodobou spolupráci. Studenti, kteří se připravovali na funkci 
trenérů, však nikdy nedostali zpětnou vazbu, a byli proto velmi zklamáni (viz následující rozhovor).  
 

Rozhovor s jedním ze studentů, kteří se účastnili tréninku*: 

 
1.  Kdo Vás vyzval k účasti na tréninku? Jakým způsobem jste byl vybrán? 
Dozvěděl jsem se o tom od ředitele našeho institutu. Koka přišel několikrát a dotazoval se na naše znalosti, 
zajímal se, zda bychom měli zájem o práci v zemědělství a nabídl nám účast na tréninku. 
Ten se pak konal v prostorách ARSC a mou hlavní kontaktní osobou byl Konstantin. 
 
2.  Co jste očekával? 
Řekli, že z naší skupiny chtějí vybrat několik osob, které by mohly pracovat v různých vesnicích a trénovat tamní 
rolníky. Nedali nám sice žádný přímý slib, co se týká zaměstnání, ale celkově jsme předpokládali, že pokud se 
zúčastníme tréninku, pomůže nám to získat v budoucnu práci. 
 
3.  Co jste se naučil? Byly pro Vás tréninkové materiály přínosné?  
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První trénink byl o chovu hospodářských zvířat – skot, drůbež a krmení a nemoci. Druhý se týkal pěstování 
různých plodin včetně brambor.  
Dostali jsme CD s prezentacemi v PowerPointu. Nemám žádné tištěné materiály. Dělali jsme si poznámky do 
sešitu. Použil jsem všechny tyto materiály jako doplněk k výuce na vyšší odborné škole v Akhaltsikhe. 
 
4.  Jak jste byli připravováni na profesi učitele? 
Žádný speciální seminář týkající se pedagogických dovedností jsme neabsolvovali, ale Konstantin nám řekl, že 
na konci tréninku si musíme připravit dvě prezentace, při kterých si vyzkoušíme roli učitele. A podle úspěšnosti 
pak bude vybráno pět lidí, kteří dostanou práci učitelů a budou vyučovat rolníky. Z těch pěti pak měli být vybráni 
dva nejlepší, kteří by mohli jít do škol vyučovat děti zemědělství. A z těchto dvou měl jeden získat zaměstnání. 
Dál už nic víc nevíme.  
 
5.  Víte, kdo byl vybrán? 
Ne, já ani nevím, jestli byl někdo vůbec vybrán. 
 
6.  Ptal jste se někoho na výsledky? 
Byli jsme všichni ze stejné školy a bavili jsme se o tom spolu. Nikdo nevěděl, že by byl vybrán. Konstantin sice 
naznačoval, která prezentace byla dobrá a která ne, ale přímo nikoho nevybral. Nikoho jiného jsme 
nekontaktovali, jen jsme čekali na výsledky. Chtěli jsme pokračovat dál, protože jako učitelé bychom si mohli 
vydělat nějaké peníze. Dostali se k nám určité zvěsti, že to celé skončilo, protože skončila finanční podpora.“ 
 
*informace plynoucí z dalších rozhovorů se shodovaly  

 
Nedělní škola nebyla nakonec otevřena, a to i v souvislosti s tím, že centrum ARSC nenašlo 
společnou řeč s řediteli škol. Centrum ARSC organizuje různé typy tréninků pro rolníky a výuku vedou 
většinou učitelé ze zemědělské školy v Akhaltsikhe. Konstantin Zhgenti tvrdí, že bylo vyškoleno přes 
100 rolníků. Organizace ABCO také tvrdí, že „odborný institut materiály stále využívá“.  
 
V průběhu projektu obdrželi trenéři a partneři projektu prezentaci pouze v elektronické podobě. Nebyly 
vytvořeny žádné další materiály v tištěné podobě. Vzhledem k tomu, že Charita ČR si v rámci zvolené 
koncepce kladla za cíl „trénink trenérů“, dalo by se očekávat, že vzdělávací materiály budou 
obsahovat také metodiku pedagogické praxe a vedení výuky. Podle ABCO: „museli si dělat své vlastní 
poznámky“ a „upravit si materiály z CD dle svých potřeb a využít si je pro vytvoření vlastních 
prezentací.“ 
 
Bylo pro nás velmi zarážející, když jsme nenalezli žádné výukové materiály (ani v tištěné ani v 
elektronické podobě), a to dokonce ani v samotném centru ARSC. Pan Gocha to vysvětluje: 
„Poté, co tréninky skončily, byly všechny zbývající materiály odeslány do Tbilisi, zpráva byla sepsána 
organizací ABCO.“ 
                    
               
5.2.2.2. Akhaltsikhe – Asociace zpracovatelů mléka 
V souladu s původním záměrem projektu byla jednou ze dvou založených kooperativních jednotek 
„Asociace zpracovatelů mléka v Akhaltsikhe“ – registrovaná 24. srpna 2009. Asociace si kladla za cíl 
zvýšení efektivnosti svozu a zpracování mléka díky kooperaci mezi členy asociace a samostatnými 
rolníky a zároveň chtěla prostřednictvím zlepšení kvality produktů (dodržování hygienických norem, 
vyšší rozmanitost produkce) zlepšit dostupnost trhu pro místní rolníky. V době evaluace však členové 
nebyli v pravidelném kontaktu a nadále zpracovávali a prodávali své mléko obvyklým způsobem jako 
před zahájením projektu. Výrobna sýra jako taková funguje (v době evaluace se sýr nevyráběl, 
protože není sezóna na mléko) a využívá dostupné mléko z různých zdrojů (za předpokladu získání 
zákazníků pro vyrobené produkty). 
 
Zřízení 
Plán zřízení asociace vycházel ze dvou různých návrhů obchodních plánů z Akhaltsikhe a Untsa. 
Návrh projektu od dvou rolníků (bratrů) z Untsa se zaměřoval na zřízení malé zpracovatelské jednotky 
mléka v jejich lokalitě. Druhý návrh vypracovala skupina složená z drobných rolníků a jednoho 
technika zpracovávajícího mléko. Oba návrhy obsahovaly plán na zlepšení logistiky a vybavení pro 
svoz mléka (v letním období, které je zde jedinou produkční sezónou z důvodu dostatku krmiva, se 
rolníci obvykle nachází na letních pastvinách daleko od svozových míst v Akhaltsikhe nebo větších 
vesnicích). Charita ČR se však rozhodla sloučit návrhy obou skupin a naplánovat jeden podnik 
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na zpracování mléka v Akhaltsikhe. Odůvodnění tohoto rozhodnutí není součástí roční zprávy 
projektu. 
 

Úryvky z rozhovorů se členy asociace (rolníci, 1 technik): 
„Když jsme vytvářeli náš obchodní plán, neměli jsme mnoho zkušeností a vlastně jsme nevěřili, že nějaké finanční 
prostředky skutečně získáme.“  

 
„Členové asociace spolu nijak silně nespolupracovali, napsali obchodní plán a pak už to celé koordinoval 
především Ilja.“ 
 
„Když jsme začínali, tak jsem ještě neměl mnoho krav a nebral jsem je na pastvu na louky. Teď už však mám 
stádo na horských pastvinách. Přesunuji ho z jedné pastviny na druhou, je to levnější – mléko nikde 
neskladujeme, ani ho nepřepravujeme, ale ihned ho zpracujeme na sýr a ten skladujeme ve slané vodě. Je nás 
asi 11 rodin a prostě takhle kočujeme. Měli jsme 50–60 krav, nějaké jsme prodali, teď jich máme 35. Dodáváme si 
navzájem mléko i krávy, takže spolupracujeme tímhle způsobem.“ 
 
„Jejich hlavním cílem bylo, aby podnik na zpracování mléka pomohl místním rolníkům zvýšit produkci a pomohl 
rozvoji drobného podnikání. Mysleli si, že by to mohlo fungovat, protože si byli jistí, že vstoupí v platnost nový 
zákon týkající se potravin. Chtěli mít podnik, dodavatele a distribuční řetězec, aby byli o krok vpřed. Mléka býval 
přebytek a zpracovatelů málo, takže bychom měli velkou konkurenční výhodu.“ 

 
Podpora, marketing a distribuce 
V průběhu realizace projektu se skupině dostalo několika tréninků v obchodním plánování, zpracování 
mléka, výrobě sýrů, chovu zvířat a inseminaci. Některé tréninky byly financovány ze zdrojů od jiných 
donorů. Členové družstva považovali tréninky za užitečné pro jejich každodenní práci. Nicméně na 
trénincích nebyly účastníkům poskytnuty až na výjimky tištěné materiály

8
. Náš tým je přesvědčen, že 

Charita ČR mohla zvýšit efektivnost tréninků prostřednictvím distribuce brožur nebo letáků 
mezi rolníky. Pro rolníky s omezeným vzděláním a nevelkými studijními zkušenostmi je zpětné 
ověřování poskytnutých informací jistě velmi obtížné, pokud jsou jediným dostupným zdrojem (vedle 
ručně psaných poznámek) prezentace v aplikaci PowerPoint. 
 
Producenti mléka hodnotí poskytnuté tréninky velmi pozitivně a jako přínosné, viz odpověď jednoho z 
respondentů: „Před absolvováním tréninku jsem nezvažoval všechny náklady, teď jsem schopen 
kalkulovat mnohem přesněji a lépe odhadnout svou budoucí situaci.“ nebo „Účast mi umožnila rozšířit 
síť kontaktů, seznámil jsem se s mnoha novými lidmi. Zlepšilo se také mé jednání s bankami, i když se 
mi nepodařilo získat velký úvěr, Gocha mi pomohl získat alespoň menší úvěr.“ 
 
Členové asociace se zúčastnili tréninků v oblasti marketingu a organizace ABCO kontaktovala některé 
z menších zákazníků (dva obchody v Akhaltsikhe a restauraci v Batumi). Nicméně tyto aktivity nebyly 
dostatečně promyšleny a jejich účinek nebyl trvalý, takže v současnosti neexistují pro sýry 
vyrobené v sýrárně žádné funkční distribuční kanály.  
 
Představuje tento výstup efektivní naplnění cíle projektu? 
Podnik byl přesunut z původního umístění do objektu, který je nyní ve vlastnictví organizace 
Akhaltsikhe AGRO. Vznikla tak nová společnost s.r.o., kterou z části vlastní Ilja Zardiashvili, bývalý 
místní koordinátor projektů Charity ČR v regionu Samtskhe-Javakheti. Společnost je dále ve 
spoluvlastnictví centra ARSC a dalších dvou soukromých investorů z Tbilisi, které nebyl náš tým 
schopen identifikovat. Sýrárna nebyla bohužel nikdy využívána v souladu se svou potenciální 
kapacitou, a to ani organizací Akhaltsikhe AGRO, ani vytvořenou asociací rolníků. Tento rok bylo v 
podniku zpracováno jen malé množství mléka v období od května do srpna. Mléko pocházelo od 
rolníků, kteří však nebyli členy kooperativní asociace. Vybavení pro výrobu sýra typu mozzarella a 
větší nádrž na pasterizaci mléka, které zakoupila Charita ČR, nebyly nikdy použity. 
 
 

                                                           
8
 ABCO potvrdilo, že materiály byly poskytnuty pro tréninky v obchodním plánování (marketing a distribuce). 
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Konstantin Zhgenti, ABCO: 

„Když se mě ptáte, tak říkám, že sýrárna funguje. Jiná věc je, proč se na projektu nepodílí rolníci. Je to ponaučení 
ve smyslu, že rolníci tady ještě nejsou připraveni na tento druh spolupráce a podnikání. Je to opravdu cenné 
ponaučení.“  
 
„Je to škoda, dělali jsme, co jsme mohli. Je to jeden z nejlepších podniků na výrobu sýra v tomto regionu i v celé 
Gruzii. Jeho kapacita je mnohem větší, ale to je věc podnikového managementu. Pomáhali jsme jim ve všech 
směrech. Zajistili jsme pro ně všechno. Vytvořili jsme jim udržitelné distribuční řetězce, možnosti prodeje v 
Adžárii, zajistili jsme technický trénink. No, projekt skončil, ABCO tady navždy zůstat nemůže, nemáme tady 
žádné závazky.“  

 
Důvody nesprávného fungování podniku, jak je viděly obě zúčastněné strany (členové 
asociace i manažeři podniku), byly následující: 

 zpracování mléka přímo jeho producenty a prodej tradičním způsobem je levnější, protože 
rolníci nejsou povinni vyrábět sýr podle přísných norem bezpečnosti potravin zavedených 
novým zákonem, 

 provoz takto velkého podniku je finančně náročný, není možné dosáhnout prahu rentability a 
vytvářet zisk, protože provozní a personální náklady jsou příliš vysoké, 

 v průběhu realizace projektu nedošlo k vytvoření stabilní poptávky po mléku, 

 podnik nemá dostatečně zajištěn svoz mléka a systém přepravy a logistiky, 

 během zimního období je mléka nedostatek, takže zaměstnanci nemají práci, 

 rolníci vyžadují platbu předem a management podniku není ochoten podstoupit s tím 
související riziko. 

 
 
5.2.2.3. Akhaltsikhe – Asociace zpracovatelů ovoce 
Druhou organizací založenou Charitou ČR byla „Asociace zpracovatelů ovoce“ – registrovaná 25. 
srpna 2009. V roce 2011 však asociace zastavila nákup a zpracování ovoce a nevyužívané vybavení 
je v současnosti uskladněno v prostorách suterénu jednoho ze členů asociace. 
 
Zřízení 
Proces mobilizace, výběru, tréninku a registrace byl obdobný jako v případě Asociace zpracovatelů 
mléka. Nejaktivnějšími členy asociace jsou Stephan Gigolashvili, který nese největší díl zodpovědnosti 
za nákup ovoce a marketing, a jeho matka Tsitsino Abuladze. Dalšími členy jsou rovněž rodinní 
příslušníci. Stephan pracoval v roce 2006 v centru ABC (Akhaltsikhe Business Centre) jako místní 
mobilizátor a stále s ním udržuje kontakt. 
 
Podpora, marketing a distribuce 
Členům asociace se dostalo stejného typu tréninků. Organizace ABCO se aktivně a osobně podílela 
na podpoře marketingu i distribuce. Některé tréninky byly financovány také jinými donory, např. Mercy 
Corps, a respondenti si proto nebyli jisti, které tréninky financovala Charita ČR. Stejně jako v případě 
tréninků pro producenty mléka nebyli účastníci ani v tomto případě vybaveni studijními materiály v 
tištěné podobě, aby je mohli později využít k samostudiu probíraných témat. I přesto byli účastníci s 
tréninky spokojeni. 
 
V průběhu realizace projektu byla nejvýznamnějším zákazníkem organizace Charita Gruzie. Několikrát 
odebralo produkty také pár místních obchodů a obchodů v Tbilisi. O produkty projevil zájem i luxusní 
hotel řetězce Marriott. Obchod se bohužel nikdy neuskutečnil. V rámci projektových aktivit byl pro 
asociaci navržen i design etiket pro její produkty. Navrhovaný design etiket nebyl bohužel s asociací 
konzultován, což vedlo k tomu, že asociace shledala logo „malé a neidentifikovatelné“ a etikety 
„připomínající svou podobností společnost Gift of Grandmother“. Navíc jsou na etiketách uvedeny 
kontaktní údaje na centrum ABC, nikoli přímo na asociaci, což omezuje její možnosti kontaktu se 
zákazníky. Tato absence jasné identifikovatelnosti značky může rovněž ovlivnit úspěšnost prodeje. 
Členové asociace nemají kontakt na společnost, která design navrhla, takže ani neví, kde etikety 
případně přiobjednat. 
 
V roce 2011 asociace zcela ukončila výrobu a zpracování a v současnosti není nikdo schopen říci, zda 
výrobu obnoví. Z tohoto důvodu se naše závěry shodují se závěry pro Asociaci zpracovatelů mléka. 
Projekt měl soustředit více pozornosti na definování předpokladů a rizik vyplývajících ze současné 
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situace drobných pěstitelů ovoce v Gruzii. Dále také na výběr členů asociace a jejich schopnost 
rozvoje kapacit, aby dokázali fungovat jako nezávislé podnikatelské subjekty.  
 
 
 
 
5.2.2.4. Guria Agroprodukt 
 
Zřízení 
Podle původního návrhu projektu plánovala Charita ČR založit v regionu dvě malá vesnická družstva. 
Tato strategie byla uvedena ještě v detailním strategickém plánu, který vycházel z kvantitativního a 
kvalitativního šetření provedeného v roce 2008 a 2009. Nicméně v průběhu roku 2009 byla strategie 
změněna a Charita ČR se rozhodla podpořit již zavedené družstvo se sídlem ve městě Ozurgeti – 
Agroprodukt. Důvod pro tuto změnu není v projektové dokumentaci vysvětlen a evaluační tým nemá k 
dispozici souhlas od žádného z donorů. 
 
Družstvo Agroprodukt bylo oficiálně registrováno 10. února 2009. Družstvo však fungovalo ještě před 
zahájením realizace projektu. Charita ČR uvedla, že „Agroprodukt je s více než 250 členy jedním z 
největších družstev v Gruzii“. Valnou hromadu družstva Agroprodukt však podle stanov tvoří je 7 
zakládajících členů družstva. U žádné z více jak 250 osob uvedených na seznamu, který je součástí 
projektové dokumentace, není doložen existující právní vztah s družstvem Agroprodukt. Podle 
respondentů zahrnuje tento seznam veškeré rolníky, kteří kdy využili některou nabízenou službu nebo 
prodali družstvu své produkty. V této chvíli nejsou členové družstva s většinou z těchto osob v 
jakémkoli kontaktu. Tyto osoby se neúčastní zasedání valné hromady, nemají vlastnická práva ani 
rozhodovací pravomoci a z hospodaření družstva jim neplynou žádné zisky. Členem kooperativu se 
může stát farmář po zaplacení členského příspěvku - v posledním období bohužel Agroproduct 
nemohl poskytovat dostatečné služby farmářům, kteří ztratili o takto podmíněné členství zájem.  
 

Aleko Mameshvili, bývalý ředitel / předseda představenstva:  
„Těchto 250 rolníků se spolu nikdy nesešlo. Navzájem se neznají. Jsou to pouze dodavatelé. Někteří ze seznamu 
už tady ani nemusí žít – možná se odstěhovali, uzavřeli manželství, nic o nich nevíme. Pouze koordinátoři mohou 
v případě potřeby tyto vesničany mobilizovat.” 
 
„Ano, když jsme u Agroproduktu naposledy nakupovali, bylo to jedno z největších družstev v Gruzii. Ale členská 
základna není stálá. A ani není aktivní. Pokud jim nabídneme bezplatný trénink, pak jsou členy. Pokud 
nenabídneme, pak členy nejsou. V roce 2009/2010 byl vstupní členský poplatek 25 GEL, ale teď nevykazují 
žádnou aktivitu.“ 

 
Podle statutu Agroproduktu a v souladu s příslušnými gruzínskými předpisy musí každý nový člen 
písemně požádat o přijetí do družstva a tato žádost je odeslána k zápisu do veřejného registru (každý 
nový člen musí být uveden v seznamu). Osoba se stává plnoprávným členem družstva až po svém 
zapsání do veřejného registru. Povinností nového člena je zaplacení členského podílu v minimální výši 
25 GEL. 
Agroprodukt a GABC 
Mezi centrem GABC a družstvem Agroprodukt existuje jak osobní, tak obchodní vztah. Řídicí struktury 
obou organizací jsou vzájemně propojeny – v řídicích i výkonných orgánech jsou zastoupeni stejní 
členové (příslušníci jedné rodiny). Organizace sdílí jednu společnou kancelář. Ředitelem Agroproduktu 
je Zaza Mameshvili, což je bratr Aleko Mameshviliho, který je bývalým ředitelem a předsedou 
představenstva centra GABC. Současnou ředitelkou a předsedkyní představenstva centra GABC je 
Alekova žena Tamar Khomeriki. Nicméně dle právního statutu je Agroprodukt ziskovou organizací a 
centrum GABC naopak neziskovou. Centrum GABC je také členem organizace ABCO.  
Podle členů a managementu družstva Agroprodukt bude dalším krokem přeměna právní formy z 
družstva na s.r.o. Všech sedm členů souhlasí s tím, že je to nezbytné pro zlepšení ekonomické 
situace i fungování managementu. 
 
Podpora a trénink 
Respondenti se zmiňovali o jednotlivých trénincích na téma pěstování různých druhů plodin a 
shledávali je užitečnými pro svou každodenní činnost. 
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Jedním z výstupů projektu bylo také získání ekologického (BIO) certifikátu pro trvalé plodiny a 
borůvky. Stejný výstup byl však v roce 2010 podporován také v rámci dalšího projektu Charity ČR 
v gesci ČRA. Vzhledem k tomu, že v současnosti neprobíhá žádná výroba ani zpracování, není ani 
jeden z certifikátů aktivně využíván. Podobná je i situace s využitím čárových kódů. 
 

Průběh certifikace zpracování borůvek 

 
„Pozvali jsme experta z místní certifikační společnosti, který potvrdil, že oblasti, kde sbíráme borůvky, jsou 
ekologicky čisté a že bobule, které v této oblasti nasbíráme, budou mít BIO kvalitu. 
Až dosud jsme však certifikát nevyužili. Na místním trhu ho nepotřebujeme, hodí se pouze při exportu. 
 
Pokud najdeme velkého zákazníka, kontaktujeme certifikační společnost a její zástupce k nám několikrát přijde, 
zkontroluje, zda jsme sbírali bobule pouze ve stanovených oblastech, a my pak znovu obdržíme písemné 
osvědčení potvrzující BIO kvalitu těchto plodů. Doufáme, že v budoucnu certifikát využijeme. 
zástupce asociace z Kvenobani  

 
Družstvo Agroprodukt spolu s centrem GABC nyní vlastní a provozuje podnik na zpracování ovoce v 
Ozurgeti. Část zařízení podniku se nachází ve vesnici Kvenobani. Komplikovanost právního 
uspořádání je umocněna také skutečností, že některé části zařízení (zpracovatelská jednotka na extra 
velké ovoce a sušicí zařízení nacházející se ve vesnici Kvenobani, balicí zařízení, administrativní 
budovy a betonová podlaha chladírny) byly financovány ze zdrojů MZV v rámci hodnoceného projektu 
Charity ČR a jsou nyní ve vlastnictví Agroproduktu, zatímco zbývající zařízení (třídička a chladírna s 
veškerým vybavením) bylo financováno v rámci projektu ČRA a je ve vlastnictví GABC. 
 
 
 
5.2.2.5 Kvenobani 
Kooperativní jednotka (z právního hlediska neformální asociace) drobných rolníků ve vesnici 
Kvenobani je jednou ze dvou kooperativních jednotek, které měly být vytvořeny ve vesnicích v regionu 
Guria. Asociace získala sušicí zařízení na ovoce a čaj, které je stále aktivně využíváno. Asociace 
sice měla malé domácí sušicí zařízení ještě před zahájením realizace projektu, nicméně s novým 
zařízením je mnohem spokojenější.  
 
„Toto zařízení je po technologické i ekologické stránce mnohem lepší. Využívá infračervené paprsky, spotřebuje 
méně elektrické energie, je výkonnější, rychlejší a snadněji se obsluhuje. Je také hygieničtější – je určeno pro 
potravinářské účely – a zdraví prospěšnější, protože paprsky zabíjejí bakterie/parazity mnohem účinněji než 
slunce.“  zástupce asociace z Kvenobani  

 
Asociace nevyužívá balicí zařízení instalované v podniku Agroproduktu v Ozurgeti, protože 
nedosahuje tak velké produkce, která by umožnila využívat zařízení efektivně. Rovněž nikdy nevyužila 
etikety s čárovými kódy, ale používá pouze vlastní způsob označení pro účely výstav. 
 

 
 
5.2.2.6. Prezentace a výukové materiály poskytované organizací ABCO 
Mezi hlavní měkké aktivity celého projektu patří tréninky zajišťované organizací ABCO. Jak již bylo 
zmíněno, nejvýraznějším limitem jejich efektivnosti byla neexistence tištěných materiálů, které by 
beneficienti projektu mohli využít k samostudiu

9
. Prezentace na téma rostlinné a živočišné výroby byly 

vytvořeny univerzitními experty najatými organizací ABCO. Tyto materiály jsou poskytovány rolníkům 
v rámci dalších projektů Charity ČR (v okrese Khulo)  
 
Prezentace na téma pěstování brambor a obilovin zahrnuje celkově 10 prezentací. Čtyři 
prezentace na téma brambor – existující druhy, správné způsoby pěstování a skladování, choroby 
brambor, vliv vnějších/environmentálních faktorů atd., jedna krátká prezentace na téma kukuřice. 
Jedna prezentace na téma rekultivace/meliorace, jedna prezentace na téma herbicidy, jedna na téma 
mrkev a červená řepa; jedna na téma obiloviny/zrniny (pšenice, ječmen, oves) a jedna na téma cibule.  

                                                           
9
 ABCO potvrdilo, že materiály byly poskytnuty pro tréninky v obchodním plánování (marketing a distribuce). 
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Výukové materiály pro nedělní školu – tato část obsahuje 17 teoretických prezentací na téma chovu 
dobytka a drůbeže (zahrnuje informace o skotu, prasatech, ovcích atd.) a základy chovu mléčného 
skotu a produkce mléka. Prezentace jsou poměrně podrobné, obsahují srovnávací tabulky pro různá 
plemena skotu, informace o jejich dojivosti a produktivitě, dále také konkrétní pokyny týkající se péče 
a monitoringu a léčení chorob. Prezentace obsahuje také informace týkající se správné výživy, 
inseminace, pravidel dojení, rozdělení mléka, faktorů ovlivňujících produktivitu, hygienických 
požadavků, přepravy zvířat. Zaměřuje se i na nakládání s výkaly (odstraňování výkalů a jejich 
potenciální využití jako zdroje bioplynu pro místní zemědělské farmy). 
V obou výše uvedených případech obsahují prezentace základní informace uvádějící do problematiky 
a několik podrobných tabulek a grafů, dále také vhodné postupy pěstování plodin a chovu 
hospodářských zvířat / mléčného skotu. Prezentace jsou jasně srozumitelné (zvláště v kombinaci se 
slovním výkladem) a účastníci tréninku mají k dispozici jejich vytištěné kopie. 
 
 
Výukové materiály na téma obchodní plánování zahrnují prezentace a další materiály týkající se 
právního rámce (organizačně právní formy právních subjektů), daní, marketingu (včetně základních 
informací o trzích a zákaznickém servisu), finančního plánování a managementu, kalkulace zisků a 
ztrát, základů cash-flow, psaní návrhu na grant a vyjednávacích dovedností. Součástí je i příručka o 
podnikání v Gruzii. K dispozici jsou také výpočty a tabulky pro stanovení výrobních nákladů, včetně 
nákladů na správnou výživu skotu (mléčného a jiného). Prezentace jsou krátké a jdou doplněny 
podrobnějšími informacemi v doplňkových materiálech (zejména ve formátu MS Word). Výukové 
materiály zahrnují rovněž případové studie. Organizace ABCO využívá tyto materiály pro všechny 
druhy tréninků. Nemáme k dispozici informace, že by tyto materiály byly vytvořeny a financovány ze 
zdrojů Charity ČR nebo ZRS ČR. 
 
Tréninkový modul obchodního plánování se zdá být vypracován důkladně, obsahuje příklady, 
vysvětlení, případové studie a cvičení. Jeho úspěch a efektivnost však závisí na předchozí průpravě, 
kapacitě a dovednostech účastníků. Pro mladší lidi, kteří mají určité základní povědomí o moderním 
podnikání a managementu, může tento materiál představovat užitečnou metodiku. Pro starší generace 
se sekundárním nebo terciárním zemědělským vzděláním získaným ještě za éry Sovětského svazu 
nemusí být tyto materiály a metodologie příliš užitečné, ani snadno uchopitelné. Množství a složitost 
informací spolu s širokou paletou témat vtěsnaných do jednotýdenního tréninku může být pro někoho 
těžko stravitelné a obtížně pochopitelné. Pro použití informací v běžném životě / podnikatelské praxi je 
třeba diskutovanou problematiku pochopit do detailu a v celém kontextu, a to může být bez 
dlouhodobějšího pravidelného studia problematické. 
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5.3. Efektivita  
 
5.3.1. Bylo možné dosáhnout stejných výstupů ekonomičtěji? 
Evaluační tým shledává, že vynaložené náklady na některé měkké složky projektu jsou poměrně 
vysoké s ohledem na míru jejich přínosu – jedná se zejména o náklady na vytváření vzdělávacích 
materiálů, tréninky, marketingovou podporu, rozpočet na vypracování strategií, analýz a studie 
proveditelnosti, dále také osobní a administrativní náklady. Zjistili jsme, že vysoké procento prostředků 
vyčleněných na realizaci projektu se nedostalo až ke konečným příjemcům projektu, ale bylo 
spotřebováno již na úrovni partnerských organizací.  
 
Centrum ARSC  
Charita ČR ve své závěrečné finanční zprávě z roku 2010 uvádí, že traktor zakoupený pro centrum 
ARSC je „traktor značky New Holland“, nicméně jedná se o traktor značky Farmtrac. V narativní části 
závěrečné zprávy je již informace o novém výběrovém řízení na traktor Farmtrac uvedena, finanční 
zpráva je však z tohoto pohledu v rozporu s realitou.  
 
ABCO později dodalo vysvětlení – vítěz prvního výběrového řízení, společnost GT Group, nebyla 
schopna traktor New Holland 80 HP dodat bez požadavku odvodu DPH, proto bylo vyhlášeno druhé 
výběrové řízení. Vítězem se stala společnost BolnisAgro, která dodala traktor Farmtrac 80 HP za 
podmínek DDU a bez účtování DPH. Je ale zvláštní, že cena traktoru Farmtrac byla shodná s cenou 
původně vybraného traktoru New Holland – 720 000,- Kč.  
 
Centrum ARSC obdrželo kromě traktoru také finanční podporu pro rekonstrukci administrativní budovy 
(215 000,- Kč). Nicméně oficiálním vlastníkem této budovy je centrum ABC, nikoli centrum ARSC. 
ARSC má v budově registrované sídlo a byla s ním pro účely rekonstrukce uzavřena darovací 
smlouva. 
 
Částí aktivity 1.5.3. týkající se centra ARSC bylo založení nedělní školy pro vzdělávání mladých 
rolníků (121 000,- Kč na přípravu materiálů a trénink trenérů). Dle logického rámce výstupů a aktivit 
pro rok 2010 byly jako indikátory definovány „vytvořené studijní plány“, „15 proškolených trenérů“, „120 
rolníků navštěvujících nedělní školu“. Tato činnost bohužel skončila již po počátečním výběru 
potenciálních trenérů a jejich proškolení. Podle respondentů z ABCO a ARSC neexistoval žádný plán 
další činnosti a ani ABCO ani ARSC necítily společnou odpovědnost za dokončení implementace.  
 
Akhaltsikhe – Asociace zpracovatelů mléka  
Podnik je z technického hlediska dobře zavedený, vybavený a udržovaný. Charita ČR zakoupila 
zařízení na zpracování mléka v hodnotě 722 500,- Kč. Ještě větší část zařízení byla zakoupena 
organizací UMCOR (prostředky v hodnotě asi 130 000 US$ poskytla agentura USAID). Součástí 
podniku je také malá laboratoř, která není v současnosti v provozu. Evaluační tým nikde neviděl žádný 
automobil, který by byl určený pro svoz mléka z odlehlých pastvin, ačkoli je tento prostředek pro svoz 
mléka klíčový. 
 
Akhaltsikhe – Asociace zpracovatelů ovoce 
Na pořízení zařízení vynaložila Charita ČR v roce 2009 prostředky v hodnotě 63 200,- Kč. Asociace 
využívá zařízení k výrobě různých druhů marmelád z ovoce zakoupeného od rolníků z místní vesnice. 
Výše finančních prostředků vynaložených organizací ABCO na marketingové konzultace a 
osobní/režijní náklady silně kontrastují s nízkou mírou podpory, kterou ABCO této asociaci poskytla. 
Dalo by se očekávat, že tak velké množství finančních prostředků by mělo asociaci zajistit dostatek 
kvalitních služeb i po ukončení projektu.  
 
Dle projektové dokumentace (aktivita 1.6.1.) obdržela „Asociace zpracovatelů ovoce v Adigeni“ v roce 
2010 podporu ve formě dalšího hmotného vybavení (pro balení a sterilizaci) v celkové hodnotě 
313 600,- Kč. Toto vybavení však nebylo do asociace nikdy dodáno. 
 
Guria Agroprodukt  
Družstvo Agroprodukt se sídlem ve městě Ozurgeti (region Guria) bylo z hlediska vynaložených 
prostředků výstupem projektu. Toto družstvo bylo podporováno také v rámci dvou dalších projektů 
financovaných ze zdrojů ZRS ČR.  
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V prostoru vedle skladištní budovy bylo s náklady 350 000,- Kč postaveno školicí středisko. Členové 
Agroproduktu a vybraní rolníci mohou toto středisko kdykoli zdarma využít. Budova střediska je však 
postavena příliš daleko, takže k jejímu využití nedochází. Rolníci k tomu necítí potřebu ani důvody. 
Kancelářské vybavení zakoupené pro toto středisko zahrnuje notebook a příslušenství – vzhledem k 
jeho nevyužívání nebylo ponecháno v budově střediska, nýbrž je používáno v kanceláři GABC. 
 
 
TENDRY 
Výběrové komise sestávaly většinou ze zástupců Charity ČR a úzké skupiny manažerů místních 
partnerských organizací. Žádné další osoby (např. z rady) se výběru dodavatelů neúčastnily.  

 Sušicí zařízení na ovoce – 14. května 2009 – Jan Černík – CHČR, Pavel Gruber – CHČR, 
Sylva Horáková – CHČR, Konstantin Zhgenti – ABCO, Aleko Mameshvili – Agroprodukt Guria. 

 Výroba sýra – 16. října 2009 – Sylva Horáková – CHČR, Konstantin Zhgenti – ABCO, Illia 
Zardiashvilli – Charita Gruzie. 

 Výstavba skladištní budovy – 14. května 2009 – Jan Černík – CHČR, Pavel Gruber – 
CHČR, Sylva Horáková – CHČR, Konstantin Zhgenti – ABCO, Aleko Mameshvili – 
Agroprodukt Guria. 

 Zhotovení podlahy skladu (nákup stavebního materiálu) – 12. listopadu 2009 – Sylva 
Horáková – CHČR, Kateřina Zezulková – CHČR, Aleko Mameshvili – GABC, Zaza Mameshvili 
– Agroprodukt Guria.  

 
 
5.3.2. Jak byl projekt řízen a koordinován od svého počátku až po finální předání 
beneficientům? 
Hlavními realizátory projektu byly především partnerské organizace Charity ČR – ABCO, GABC (člen 
organizace ABCO) a Charita Gruzie. Od roku 2008 docházelo v Charitě ČR k časté fluktuaci 
koordinátorů projektu. Současní projektoví manažeři si nejsou jisti dalším pokračováním projektu (viz 
odpovědi týkající se kooperativního hospodaření).   
 
Projektové aktivity v regionu Samtskhe-Javakheti byly koordinovány organizací ABCO a v regionu 
Guria centrem GABC (člen organizace ABCO). Organizace ABCO však považuje koordinaci za 
nedostatečnou a tvrdí, že neměla o problémech v regionu Guria žádné přímé informace. 
 
Organizace Charita Gruzie měla v rámci celého projektu jen malou roli a její možnosti získání 
informací o projektu jsou v současnosti velmi omezené. Hlavní koordinátor projektu Ilja Zardiashvilli 
opustil organizaci a založil si vlastní společnost Akhaltsikhe AGRO, která je nyní spoluvlastníkem 
zařízení na zpracování mléka v Akhaltsikhe. 
 
 
 

5.4. Udržitelnost  
Hlavní překážkou udržitelnosti projektu je dle názoru evaluačního týmu nedostatečné vybudování 
manažerských a marketingových kapacit nově vzniklých subjektů a nejasně definované vlastnické 
vztahy. Z tohoto důvodu původní příjemci projektu necítí dostatečné vlastnictví projektových výstupů a 
nejsou ochotni dále spolupracovat a investovat vlastní zdroje do udržitelného rozvoje vzniklých 
organizací 
 
Poskytování poradenství v oblasti marketingu (jako položky v rozpočtu) fungovalo pouze v době trvání 
projektu. Neexistuje žádná strategie, která by někoho vybízela k přijetí odpovědnosti za pokračování 
projektu po jeho skončení, i když služby, jako je poradenství v oblasti marketingu, budou v průběhu 
minimálně jednoho dalšího roku velmi potřebné, aby byla zajištěna kontinuita podnikání a předávání 
„know how“.  
 
5.4.1. Centrum ARSC  
Budova centra ARSC je prakticky ve vlastnictví jeho ředitele (ARSC má smlouvu s Maia Atoshvili). 
Školicí místnost je využívána jen zřídka, není frekventovaným místem, kde by se rolníci denně 
stavovali. 
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Manuál pro zavedení dobré praxe kooperativního jednání zatím zřejmě nikdo nevyužil a ani to 
neplánuje. Sylva Horáková zaslala jeho první verzi na web určité mezinárodní organizace.. 
 
 
5.4.2. Akhaltsikhe – Asociace zpracovatelů mléka  
Na úvodní schůzce s Charitou ČR jsme se dozvěděli, že „tento projekt je ziskový, udržitelný a členové 
financují další rozvoj podniku ze svých zisků“. 
 
Realita však tomuto tvrzení neodpovídá. Rolníci, kteří se podíleli na vytvoření návrhu obchodního 
plánu, se činností v podniku neúčastní, ale podnikají sami na sebe. Zařízení je ve vlastnictví Asociace 
zpracovatelů mléka (včetně vybavení financovaného organizací UMCOR). Podnik nyní provozuje 
společnost Akhaltsikhe AGRO (10 % Ilja Zardiashvilli, ARSC a 2 soukromí investoři). Rolníci nemají 
prostředky na vlastní údržbu zařízení a spíše považují toto zařízení za vlastnictví společnosti 
Akhaltsikhe AGRO. Jeden z rolníků uvedl, že „technicky vzato je zařízení psáno na jméno asociace; 
ale do budoucna by mohlo dojít k převodu na společnost Akhaltsikhe AGRO“. 
 
Mezi společností Akhaltsikhe AGRO a Asociací zpracovatelů mléka existuje dohoda, která uvádí, že 
„zisk náleží pouze tomu, kdo nakoupil mléko“, ale není stanoven žádný podíl ze zisku, který by v 
každém případě náležel vlastníkovi zařízení. Existuje rovněž tzv. „gentlemanská dohoda“ týkající se 
sdílení nákladů na přípravu a údržbu zařízení oběma subjekty. Drobní producenti mléka, kteří byli 
vybráni Charitou ČR, nejsou motivováni k tomu, aby pokračovali v činnosti podle záměru projektu. 
 

„Zařízení je psané na asociaci a můžeme ho používat, pokud chceme. Poslední dva roky jsem ho ale 
nepoužil. Když si vyrábím sýr vlastním způsobem, je to pro mě výhodnější. Takže k zařízení nepociťuji 
nijak silný vlastnický vztah, protože ho nepoužívám. A vzhledem k tomu se ani necítím za tohle 
zařízení zvlášť zodpovědný. Vím, že toto zařízení nejde prodat bez našeho souhlasu. Myslím, že dřív 
nebo později začneme tenhle podnik využívat, takže nevidím žádný důvod k prodeji.“ 
producent mléka, člen Asociace zpracovatelů mléka 

 
Závěrem lze říci, že projekt měl soustředit více pozornosti na definování předpokladů a rizik 
vyplývajících ze současné situace drobných chovatelů mléčného skotu v Gruzii. Měl klást větší důraz 
na to, aby vybraní členové družstva chtěli skutečně pracovat společně, a zaměřit více pozornosti na 
překonání ekonomických, logistických a sociálních překážek bránících efektivní spolupráci těchto 
členů z řad drobných rolníků v závislosti na jejich potřebách, místo nákupu zbytečného vybavení a 
poskytování teoretického vzdělání. 
 

Budoucnost podniku – citované názory ABCO a Akhaltsikhe AGRO: 
„Zákon o bezpečnosti potravin byl sice odsouhlasen parlamentem, ale nebyl dosud v praxi realizován, aby se 
zabránilo vlně protestů ze strany rolníků. Při vytváření obchodních plánů se řada rolníků vyjádřila, že jsou ochotni 
za přepravu mléka platit. (Jestliže by však využívali podnik, měli by sice zisk, ale tento zisk by byl nižší, než jaký 
mají nyní, a tito lidé počítají každou korunu.) V horizontu 3–4 let budou muset dříve nebo později začít podnik 
využívat. I když těžko říct, protože vláda nechce mít s rolníky problémy. 

 
Chovatelé mléčného skotu nyní vyrobí sýr levněji v domácích sýrárnách. Nikdo neočekával, že ani po tolika letech 
nebudeme mít u nás zavedeny potravinové normy. Existence podniku na výrobu sýra je velice důležitá, protože 
po zavedení normy pro bezpečnost potravin ho ze dne na den nevybudujete.  

 
Podnik má také další výhody – dobré supermarkety jsou ochotny zaplatit za kvalitní výrobky vyšší cenu. A ty 
nebudou jednat s lidmi, kteří nemohou zajistit stabilní dodávku po celý rok (a tito rolníci v zimě mléko 
neprodukují).“ ABCO 

 
„Budoucnost sýrárny závisí na vládní politice – pokud bude uplatňovat přísnější pravidla, všichni drobní 
zpracovatelé mléka budou muset začít podnik využívat. Pokud se nic nezmění, mohli bychom založit vlastní 
mléčnou farmu, která by nám poskytovala mléko. Mercy Corps realizuje projekt, jehož cílem je chov mléčného 
skotu a produkce mléka. Plánujeme se připojit k tomuto projektu, abychom získali pomoc se založením farmy. 
Farma by nám zajistila možnost stabilní produkce sýra, a díky tomu bychom mohli dodávat sýr i korporátním a 

velkým zákazníkům.“ AGRO   
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5.4.3. Akhaltsikhe – Asociace zpracovatelů ovoce 
Na úvodní schůzce s Charitou ČR jsme byli informováni, že „je to malé vesnické družstvo s 
minimálními administrativními náklady, které nyní řeší problémy s hledáním nových odběratelů“. 
Nicméně asociace ukončila svou činnost v průběhu roku 2011, kdy si členové uvědomili, že nejsou 
schopni dosáhnout hranice rentability a vytvářet zisk a že nemají žádné spolehlivé zákazníky. 
 

 Ochota členů obětovat svůj čas a finanční prostředky a tvrdě pracovat ve prospěch podniku 
jsou pozitivními aspekty pro udržitelnost tohoto podniku. Rolníci mají stále zájem vytvořit 
prosperující jednotku na zpracování ovoce. 

 

 Překážkou k udržitelnosti byla především jejich spoléhání na podporu ze strany ABCO/ARSC 
během realizace projektu a neschopnost pokračování obchodních aktivit po skončení projektu. 

 

 Členové asociace se měli aktivněji účastnit přímého kontaktu se zákazníky a měli být 
trénováni v oblasti navazování kontaktů se zákazníky, péče o zákazníky a vyhledávání 
nových odběratelů. Zdá se, že distribuce marmelády byla z největší části zajišťována 
organizací ABCO, která přijela, naložila marmelády a odvezla je zákazníkům a pak převedla 
peníze na účet asociace. ABCO také dopravovala marmelády největšímu zákazníkovi – 
Charitě Gruzie do Tbilisi. Stephan dopravoval nějaké množství marmelád také do Batumi (tyto 
zákazníky si ale nebylo možné udržet, protože přeprava byla příliš nákladná v porovnání s 
malým množstvím odebraných produktů třemi hotely) a do Akhaltsikhe. 

 Asociace se zaměřuje na velice náročné odběratele (např. hotel řetězce Marriott v Tbilisi), 
kteří mají velmi přísné požadavky, co se týče testů bezpečnosti potravin. Právě domněnka, že 
je nejprve nezbytné splnit požadavky těchto různých nákladných testů, je velkou překážkou 
pokračování prodeje. Asociace si zvolila tu nejtěžší cestu prodeje. Přitom se mohla jednoduše 
zaměřit na místní zákazníky ve svém okolí a v Akhaltsikhe (marmelády asociace jsou zde 
známé svou skvělou chutí i kvalitou).  

 

 V roce 2009 bylo vyrobeno 170 kg džemu (3 druhy), v roce 2010 to bylo 250 kg džemu a v 
roce 2011 pak 300 kg džemu (15 druhů). Vzhledem k tomu, že zařízení se obsluhuje ručně, 
vyžaduje výroba obrovské množství práce. Asociace závěrem říká: „S použitím současného 
zařízení se dá vyrobit jen určité množství marmelád, takže pokud neprovedeme nějaké 
změny, nikdy nebudeme ziskoví. V posledních letech jsme jen těsně pokryli náklady. Chceme 
proto výrobu rozšířit.“  

 
Asociace chce zvýšit množství vyrobených marmelád, koupit automatické zařízení (potravinářský 
robot), homogenizátor (velké pekárny potřebují hladké marmelády) a vyčlenit prostor pro testování 
bezpečnosti potravin (hotel řetězce Marriott). Z těchto důvodů plánuje přemístit výrobu do nové 
provozovny v Akhaltsikhe. Členové asociace se domnívají, že tyto kroky vyřeší všechny jejich 
problémy týkající se odbytu. Náš evaluační tým se obává životaschopnosti těchto plánů (zejména s 
ohledem na to, že asociace nebyla schopna zajistit provoz a odbyt pro výrobky při malé produkci a s 
minimálními náklady). Nebezpečí vidíme hlavně ve vysokých provozních nákladech (pronájem nové 
provozovny, přeprava ovoce a osob z Ude, investice do nových zařízení) a současně v nedostatečné 
přípravě v oblasti plánování prodeje, budování vztahů se zákazníky a aktivního marketingu.  
 
Dle ředitele Konstantina Zhgenti nechala organizace ABCO další aktivitu na asociaci: „V Akhaltsikhe je 
šest hotelů, kam jsem zanesl krabice s džemem. Zaplatili mi v hotovosti. Teď je to na Stephanovi, aby 
tento postup zopakoval. Asociace zná jména hotelů, takže všechno, co musí udělat, je zajít 
osobně do hotelu a jednoduše sjednat prodej. Džemy mají skutečně vynikající kvalitu. Sám 
jsem si jich několik koupil a rád si je koupím znovu. ABCO nemůže dělat marketing za Stephana. 
Už jsme udělali dost. Problém je, že Stephan není moc schopný prodejce. Radil jsem jim, aby našli 
někoho vhodnějšího, ale neudělali to.“  
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5.4.4. Guria Agroprodukt 
Naše počáteční rozhovory s Charitou ČR a ČRA ukázaly, že oba subjekty vnímají udržitelnost (bez 
další intervence ze strany ZRS ČR) a kapacitu projektového managementu Agroproduktu jako velmi 
nejistou.  
 
Družstvo nefunguje. Vyplývá to hned z několika aspektů – technických, ekonomických, právních i 
manažerských. Evaluační tým nicméně vidí hlavní důvod ve špatně nastaveném institucionálním rámci 
spolupráce. Družstvo má z právního hlediska 7 členů, a ne 250, jak opakovaně udávala Charita ČR. 
Ani další projekty ZRS ČR identifikované v okrese Ozurgeti, jejichž záměrem byla podpora 
kooperativního jednání, nemohly z tohoto důvodu nalézt podporu u místních drobných rolníků. 
 
Kromě toho se předchozí partner projektu, centrum GABC, nyní soustředí na své nové projekty EU 
týkající se domácího násilí a souvisejících sociálních otázek. 
 
 
Skutečnosti ukazující na špatné hospodaření: 

1. Družstvo Agroprodukt nezaplatilo včas daň vyplývající z daňového přiznání a dostalo od 
finančního úřadu pokutu ve výši 12 000 GEL, na jejíž zaplacení nemá Agroprodukt ani 
centrum GABC dostatek finančních prostředků. Evaluačnímu týmu není jasný důvod, proč 
Agroprodukt nesplnil své daňové závazky, i když mu musely být známy informace týkající se 
daňových povinností – Charita ČR provedla rozsáhlé šetření v oblasti družstevního právního 
prostředí a vybrala realizační partnery, kteří se zaměřují na zakládání malých a středních 
podniků. K daňovým problémům došlo v průběhu posledního roku implementace projektu, kdy 
Agroprodukt koupil a prodal několik tun mandarinek. 

 
2. Z důvodu kondenzace vody na nainstalovaném chladicím systému (zajišťovala ČRA) a 

špatné kvalitě a tloušťce podlahy (zajišťovala Charita ČR prostřednictvím vypsání místního 
tendru) je v chladírně příliš vysoká vlhkost vzduchu a podle respondentů zde není možné 
uložit ovoce bez rizika zhoršení jeho kvality. Podmínky tendru na zhotovení podlahy 
vypsaného ČRA specifikovaly bohužel pouze velikost podlahy, nikoli kvalitu provedení nebo 
izolační vlastnosti. Z tohoto důvodu nelze předat zodpovědnost gruzínskému dodavateli za 
nedodržení podmínek tendru, protože špatná kvalita je výsledkem nedostatečné specifikace 
podmínek nabídkového řízení organizovaného Charitou ČR (na základě připravené technické 
dokumentace od ČRA). 

Aleko Mameshvili 
„V loňském roce byla během 1–2 dnů zničena celá dodávka mandarinek a Agroprodukt musel pokrýt 
vzniklou ztrátu (rolníkům bylo zaplaceno při převzetí zboží). Bylo štěstí, že sklad nebyl plný, jinak by 
ztráta byla obrovská“.  
 
 
Ačkoli ČRA investovala další prostředky do vypracování znaleckého posudku týkajícího se 
technického stavu skladištní budovy, situace zůstává i nadále nevyřešena. 
„Expert objekt posoudil, poslal posudek na velvyslanectví ČR, ale centrum GABC zprávu neobdrželo. 
S tímto člověkem jsme osobně nikdy nejednali. Zaslechli jsme jen něco o oddělení částí chladicího 
zařízení do samostatných prostor, ale bylo by to příliš nákladné (Konstantinův návrh), i když se nám 
ten nápad nejprve líbil. Aleko Mameshvili 
 

Možnost přidání další vrstvy na stávající podlahu? 
„V současnosti není navrženo žádné uspokojivé řešení problému s podlahou – podle jednoho návrhu 
by se na podlahu přidala další 8cm vrstva, ale zvýšení podlahy by znamenalo, že nebude možné 
používat elektrické nakladače a vše by se muselo dělat ručně. Nakladače váží 1–1,5 t a nová vrstva 
by takové zatížení nevydržela. Rovněž transport ovoce uvnitř skladu by byl obtížný. 
= instalace drenáže kolem chladicího zařízení se jeví jako optimální řešení, ale není zaručeno, že to 
bude fungovat na 100 %. Určitě by to ale významně snížilo vlhkost.  
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3. Rolníci nejsou členy družstva, a proto k němu nechovají žádný vlastnický vztah ani 
necítí zodpovědnost za jeho provoz. Jsou zde jako dodavatelé, a proto vyžadují platbu 
v hotovosti. 

 
4. Nedostatek manažerských schopností v oblasti managementu – procesu balení sušených 

plodů nebo zpracování extra velkého ovoce. Zařízení nebylo doposud nainstalováno, ani 
použito. Bylo pouze dopraveno do podniku. 

 
5. Neochota rolníků využívat kapacitu skladu – rolníci nemají zájem uskladnit ve skladu své 

ovoce, aniž by za ně dostali předem zaplaceno. Několik zákazníků, např. z Tbilisi, sice 
projevilo zájem o možnost uskladnění své produkce ve skladu, ale za současného 
technického stavu skladu jim nelze vyhovět.  

 
6. Neochota managementu Agroproduktu investovat vlastní prostředky a nést 

podnikatelské riziko. Družstvu chybí jasný obchodní plán, který by počítal s nezbytnými 
investicemi do nákupu nových komodit, a přehledné distribuční kanály zahrnující jak místní, 
tak i cizí zákazníky. Rolníci musí dostat zaplaceno předem. 

 
7. Vysoká spotřeba elektrické energie při provozu chladicího zařízení. Respondenti často 

zmiňovali vysoké náklady související s provozem chladicího systému
10

. Management 
Agroproduktu není v této chvíli připraven provoz plně financovat. 

 
 
 

Jak vidí budoucnost skladu centrum GABC:  
 „Jedním z doporučení ČRA bylo převést veškeré zbývající vybavení do vlastnictví centra GABC. Dále 
doporučila změnu právní organizační formy družstva (právě s ohledem na zmiňované daňové 
problémy). Část nákladů by pak hradilo centrum GABC a část družstvo. Centrum GABC se ještě o 
konečném řešení nerozhodlo.“ GABC 
 
„Potenciální nový podnik bude mít 15–20 zakládajících členů z řad větších rolníků, kteří budou 
zároveň i producenty zemědělských komodit a budou vykupovat produkci od drobných rolníků.“ 
„Je zde několik větších producentů, kteří potřebují mít v jednotlivých regionech menší sklady, takže by 
mohli mít zájem o využití tohoto skladu, pokud zaručíme, že se v něm jejich zboží nezkazí.“  

 
 
Vlastnické vztahy 

 Obecně platí, že to, co financovala společnost Ircon, je ve vlastnictví centra GABC a co bylo 
financováno Charitou ČR, patří Agroproduktu.  

 Betonová podlaha, část zařízení (na zpracování kompotovaného ovoce) a administrativní 
budova jsou ve vlastnictví Agroproduktu. 

 Chladírna, vybavení pro třídění a celý pozemek jsou ve vlastnictví centra GABC. 
 

                                                           
10

 celková dispozice skladu způsobuje, že objekt v podstatě není vhodný pro uskladnění menšího množství ovoce, než na jaké 
je celkově dimenzován (stále je třeba chladit celý prostor, což neúměrně zvyšuje náklady na jednotku uskladněného ovoce). 
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5.4.5. Guria Kvenobani 
V roce 2011 činila produkce asociace 800 kg tomelů, 300 kg borůvek a 1 200 kg čaje. Pro rok 2012 
byla produkce čaje a tomelů odhadována podobně. Sběr a zpracování borůvek, které získalo v rámci 
projektu BIO certifikát, se tento rok neuskutečnily. Hlavním důvodem byl podle příjemců projektu 
nedostatek finančních prostředků, takže by nebylo možné zaplatit sběračům borůvek v 
hotovosti ihned po sklizni. Dalším důvodem byl nedostatek pravidelných odběratelů. Z tohoto 
důvodu se asociace zaměřila pouze na čaj a tomely. 
 
„V letošním roce jsme nevyprodukovali žádné sušené borůvky, protože jsme neměli dost peněz na 
jejich sběr. Lidé, kteří sbírají borůvky, jsou rolníci žijící vysoko v horách. Kvůli sběru musí jít dva dny 
do lesa a práce na jejich farmách pak stojí. Trvají proto na okamžité platbě. Je to otázka nedostatku 
důvěry – obávají se, že nedostanou zaplaceno, jako se jim stalo v mnoha případech prodeje (mléka, 
sýra, plodů) přes prostředníky. Na produkci sušených borůvek proto potřebujeme finanční hotovost 
předem. Tady však nedokážeme získat žádný úvěr.“  
 
Asociace rovněž pronajala ostatním vesničanům sušicí zařízení. Rolníci si však nebyli vědomi, že 
sušicí zařízení není v jejich vlastnictví. Na vlastnictví nemá asociace žádný právní nárok, protože 
Charita ČR převedla toto zařízení přímo do vlastnictví Agroproduktu. Tato skutečnost by mohla 
zkomplikovat udržitelnost produkce asociace také z toho důvodu, že provoz některého vybavení 
Agroproduktu je nyní zablokován finančním úřadem. Existuje také teoretická možnost, že by 
Agroprodukt mohl toto zařízení prodat (asociace v Kvenobani není nikde registrována jako právní 
subjekt a nemá tedy žádnou rozhodovací pravomoc), aby pokryl část svého dluhu. Pokud by tato 
skutečnost nastala, znamenalo by to zlikvidování této jediné fungující části projektu.  
 
Pokud má být tento výstup projektu udržitelný, je nutné buď umožnit členství rolníků z Kvenobani v 
Agroproduktu, nebo zapsat sušicí zařízení do vlastnictví spolku rolníků v Kvenobani, kteří jej používají. 
 
5.4.6.1. Byl získaný BIO certifikát (výstup 1.1.) v roce 2011 obnoven, jak bylo plánováno? 
Certifikace byla provedena pouze jedinkrát kavkazskou certifikační společností. Pokud by to vyžadoval 
objem produkce pro export, může být certifikace kdykoli obnovena. Přímo v Gruzii zatím neexistuje po 
bioproduktech téměř žádná poptávka.  
 
5.4.6.1. Byl podle plánu získán BIO certifikát pro trvalé plodiny (čaj, kiwi)? 
Získání certifikace pro trvalé plodiny trvá tři roky (přechodné období). Celkem 12 rodin vyjádřilo přání 
získat certifikát pro čaj a kiwi a údajně by měly certifikát obdržet v příštím roce. 
 
 
 

5.5. Dopady  
Pozitivní dopad hodnoceného projektu lze shrnout následovně: 

 Větší počet rolníků získal přístup k vhodné zemědělské technice, což zvýšilo jejich kapacitu, 
co se týče obdělávání půdy apod. (centru ARSC byla zakoupen traktor a je používán).  

 V Akhaltsikhe byla rekonstruována školicí místnost, která je příležitostně využívána pro 
semináře, workshopy a meetingy. 

 Většina beneficientů se zúčastnila různého typu tréninku, který využili pro zlepšení své 
každodenní práce. 

 Studenti z vyšší odborné školy v Akhaltsikhe absolvovali trénink, který může zvýšit jejich 
šance při hledání zaměstnání. 

 Centrum ARSC pokračuje v poskytování tréninku v rámci nabízené služby týkající se prodeje 
bramborové sadby a dalších komodit. 

 Sušicí zařízení v Kvenobani je asociací využíváno a usnadňuje rolníkům jejich obživu.  
 
Negativní dopad hodnoceného projektu lze shrnout následovně: 

 Neúspěch „kooperativních jednotek“ v rámci projektu může vést k celkově negativnímu 
vnímání kooperativního přístupu hospodaření. 

 Další selhání tohoto přístupu může zvýšit neochotu rolníků zakládat v budoucnosti další 
rurální instituce. 
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 Problémy s udržením provozu do té míry, že někteří lidé byli nuceni prodat část svého majetku 
(Aleko Mameshvili musel kvůli udržení sýrárny prodat svou dodávku, aby pomohl Akhaltsikhe 
AGRO pokrýt část daňového dluhu v Gurii). 

 Rolníci mohou přijít o využívaný majetek/zařízení, protože nejsou jeho legálními vlastníky 
(např. sušicí zařízení v Kvenobani), nebo jim jiné důvody brání zařízení řádně využívat 
(budova školicí střediska v Ozurgeti, sýrárna v Akhaltsikhe). 

 
Obecně proklamované cílení projektu na drobné rolníky a kooperativní přístup nefungovaly 
z dlouhodobého hlediska. Žádné ze založených družstev nevydrželo fungovat po ukončení projektu 
dle původního plánu. Výrazně chyběla přítomnost oblastního manažera, který by pravidelně 
navštěvoval komunity a určitou dobu se v nich zdržoval. V samém závěru projektu, drobní rolníci 
nejsou zmobilizováni a nemají v projekt důvěru. 
 

 
 
5.7. Průřezové principy ZRS ČR 
 
Životní prostředí a klima  
Na úvodní schůzce s Charitou ČR jsme byli informování, že „se snaží o ekologicky citlivý přístup a 
kladení důrazu na bioprodukty – jejich certifikaci a marketing.“ 
 
Vzhledem k tomu, že zamýšlené výstupy projektu nebyly udržitelné nebo měly jen omezený dopad, 
neměl projekt žádný silný pozitivní ani negativní vliv na životní prostředí. Pouze rolníci v obci 
Kvenobani, kteří profitovali z nového sušicího zařízení, uvedli, že nové zařízení je ve srovnání se 
starým sušicím zařízením vlastní výroby k životnímu prostředí šetrnější, pokud jde o jeho efektivitu a 
spotřebu energie.  
 
Pokud by však jednoho dne spustil Agroprodukt provoz podniku na zpracování ovoce v Ozurgeti, 
nebylo by již množství energie spotřebované chladicími zařízeními s ohledem na životní prostředí 
zanedbatelné. Tento negativní dopad by bylo možné zmírnit instalací malé solární elektrárny. Pokud 
by byla jednoho dne obnovena produkce trvalých plodin v BIO kvalitě, může to přinést pozitivní 
environmentální dopad, protože v takovém případě je vyžadováno dodržování dobré praxe ochrany 
půdy a životního prostředí. 
 
 
Lidská práva a gender  
Centrum ARSC 
Většina manažerských, administrativních i manuálních pracovních pozic je obsazena muži. Tato 
situace vyplývá do značné míry z tradičního pojetí genderových rolí v mnoha venkovských oblastech 
Gruzie (řidiči, technici, dělníci jsou zde většinou muži). Navíc se zdá, že manažer ARSC, který je 
zároveň ředitelem centra ABC, spolupracuje raději s muži (ženy vykonávají jednoduché práce jako 
např. třídění brambor). Neformální kultura centra není proto ženám nijak zvlášť nakloněna ani se na 
ženy nesnaží orientovat (to je vidět na fyzické podobě areálu i na administrativním uspořádání centra). 
Dokud nebude v Gruzii prostřednictvím pracovněprávních předpisů vyvinut intenzivnější tlak na změnu 
konzervativního a často diskriminačního přístupu k principu genderových rolí na pracovišti a dokud 
nebude ve všech odvětvích a u všech zaměstnavatelů prosazována politika rovných příležitostí, 
nebude management tohoto servisního centra (nebo i jakékoli jiné podobné organizace) ničím tlačen k 
tomu, aby změnil stávající způsob řízení, zvolil citlivější přístup ke genderové problematice a zajistil 
ženám rovné pracovní příležitosti. 
 
Asociace zpracovatelů mléka v Akhaltsikhe 
Formálně je v této asociaci jedna žena, ale asociace již nyní nefunguje podle plánu. Tato skutečnost 
komplikuje posouzení z hlediska genderové otázky.     
 
Asociace zpracovatelů ovoce v Akhaltsikhe 
V této asociaci pracují převážně ženy. K dnešnímu dni ani tato asociace nefunguje podle plánu. I v 
případě této organizace jsou genderové role charakteristicky rozděleny tradičním/konzervativním 
způsobem. To znamená, že vhodným zaměstnáním pro ženy je přebírání ovoce a výroba marmelád, 
zatímco hlavní rozhodovací role přísluší v této asociaci mužům, a to zejména Stephanu 
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Gigolashvilimu. Přestože by ženy mohly být díky svým schopnostem v oblasti managementu, 
marketingu i obchodního plánování asociaci velkým přínosem, zdá se, že se zdráhají přijmout jakékoli 
manažerské role, protože je to přece „mužská práce“. 
 
Guria Agroprodukt 
Guria Agroprodukt je z hlediska genderové otázky o něco lépe vyvážen, ale nelze s jistotou říci, zda 
mají ženy v družstvu skutečně stejné rozhodovací pravomoci jako muži, nebo zdali je jejich postavení 
pouze formální. Posouzení je navíc komplikováno skutečností, že někteří z členů družstva jsou 
blízkými příbuznými. Pokud jde o aktivní dodavatele a partnery tohoto družstva (někdy také uváděné 
jako členové družstva) a většinu tzv. „mobilizátorů“ pocházejících z různých vesnic, jedná se v těchto 
případech převážně o muže. 
 
Z hlediska hodnocení výše uvedených případů je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti: 
1. Kulturní faktory – lidé z venkovských oblastí inklinují v otázce genderových rolí k patriarchálnímu, 
konzervativnímu přístupu, a to jak na pracovišti, tak v domácnosti

11
. 

2. Zákonodárný rámec – nesnaží se proaktivním ani efektivním způsobem změnit status quo a zajistit 
ženám rovné pracovní příležitosti. 
 
Naše zjištění jsou zcela v souladu se zjištěními, které v roce 2010 přinesla genderová studie 
financovaná agenturou USAID

12
 a v níž je uvedeno: „Představy o genderových rolích mají rovněž 

vliv na získání příležitostí v oblasti vzdělání a zaměstnanosti, a to u obou pohlaví. Jak akademické, tak 
pracovní prostředí vykazují genderovou segregaci. V některých oblastech (např. školství, sociální 
služby a zdravotní péče) převládají ženy, zatímco v jiných (např. energetika, informační technologie, 
technologie a konstrukce) jsou hlavními aktéry muži. V přechodném období se ukázalo, že oblasti, ve 
kterých převládají muži, nejsou ekonomicky životaschopné. Výsledkem bylo, že mnoho mužů přišlo o 
práci. Z důvodu tradičně zakořeněných představ o tom, co je tzv. „mužská“ a co „ženská“ práce, se 
někteří nezaměstnaní muži velice obtížně přizpůsobují novým nabídkám na trhu práce a jen těžko se 
vyrovnávají s tím, že by měli přijmout z jejich pohledu podřadnou práci. Ženy působí v tomto směru 
mnohem odolněji a není pro ně v takové míře společensky nepřijatelné vykonávat podřadnou nebo 
nekvalifikovanou práci. Z celkového pohledu je ekonomický status žen nižší než status mužů. Ženy 
vydělávají v průměru méně než muži, a to jak v důsledku horizontální segregace žen (pracují v méně 
profitujících odvětvích ekonomiky), tak i vertikální segregace (ženy zastávají hůře placené pozice v 
rámci jednotlivých sektorů). 

 
Řádná správa věcí veřejných 
V počáteční fázi projektu byla Charita ČR úspěšná v začlenění místních autorit a ministerstev (např. 
Ministerstvo zemědělství) do projektu. Později se objevily překážky, především v případě družstva 
v Gurii, které dostalo od finančního úřadu pokutu za nesplnění svých daňových závazků. V poslední 
fázi projektu a po jeho skončení se stávají organizace méně proaktivní a transparentní.  
 
Někteří původní příjemci se již projektu neúčastní (farmáři dodávající mléko Asociaci mlékařů, mladí 
rolníci navštěvující nedělní školu pro rolníky, sběrači borůvek, farmáři v Gurii, kteří nejsou členy 
družstva atd.) a fungují pouze jako možní budoucí dodavatelé. Tyto osoby se neúčastní zasedání 
valné hromady, nemají vlastnická práva ani rozhodovací pravomoci a z hospodaření družstva jim 
neplynou žádné zisky. 
 
 
 

                                                           
11

 How Does Gender Determine Roles and Behaviors of Women in and outside of Georgian Families? (Jak gender určuje role a 
chování žen v gruzínských rodinách i mimo ně?) Studie CRRC z roku 2011 
http://crrccenters.org/store/files/Reports/Mariam%20Naskidashvili_How%20Gender%20Determines%20Role%20and%20Behav

ior%20of%20Women%20in%20and%20outside%20a%20Family%20in%20Georgia.pdf 

12
 Genderová studie agentury USAID/Gruzie, 2010 

http://georgia.usaid.gov/sites/default/files/Georgia_Gender_Assessment.pdf 

http://crrccenters.org/store/files/Reports/Mariam%20Naskidashvili_How%20Gender%20Determines%20Role%20and%20Behavior%20of%20Women%20in%20and%20outside%20a%20Family%20in%20Georgia.pdf
http://crrccenters.org/store/files/Reports/Mariam%20Naskidashvili_How%20Gender%20Determines%20Role%20and%20Behavior%20of%20Women%20in%20and%20outside%20a%20Family%20in%20Georgia.pdf
http://georgia.usaid.gov/sites/default/files/Georgia_Gender_Assessment.pdf
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5.8. Viditelnost ZRS ČR  
 
Loga Charity ČR a oficiální logo ZRS ČR byly nalezeny: 

 v kanceláři centra ARSC, 

 v manuálu pro šíření dobré praxe – pouze v jeho konceptu z roku 2009, 

 u vchodu do sýrárny v Akhaltsikhe a na vybavení,  

 na traktoru v Akhaltsikhe, 

 ve skladu v Gurii a na instalovaném vybavení,   

 v provozní místnosti výrobny marmelády, 

 v místnosti se sušicím zařízením v Kvenobani.  
 
ŽÁDNÁ loga nebyla nalezena: 

 na žádném ze studijních materiálů! 

 na fasádě budovy centra ARSC (dokonce úplně chybí označení budovy jako takové), 

 ve školicí místnosti v centru ARSC, 

 na hlavním vchodu skladu v Gurii a na budově školicího střediska v Gurii.  
„Nikdy mi nikdo neřekl, že donor vyžaduje, aby bylo na materiálech použito české logo.“ 
Konstantin Zhgenti, ABCO 
 
 
Monitoring tisku – viditelnost ZRS ČR v médiích  

1. Reportáž o zemědělském servisním centru ARSC vysílaná na vnitrostátní veřejnoprávní 
televizi. V reportáži se objevila informace, že centrum bylo financováno z prostředků ČRA, a 
otevření centra byl přítomen velvyslanec ČR, který měl krátký vstup (http://1tv.ge/news-
view/9073) 

2. Novinový článek od zpravodajské agentury GHN týkající se otevření skladu ovoce a 
spuštění třídicího zařízení v regionu Guria, které byly financovány ze zdrojů ČRA 
(9. února 2010), (http://www.ghn.ge/print-7882.html) 

3. V médiích se občas objevily poznámky týkající se jiných projektů financovaných ČRA a 
Charitou ČR, které probíhaly v letech 2011 a 2012. Obě organizace (zejména ČRA) bývají 
obvykle zmiňovány ve zpravodajských blocích týkajících se nevládních organizací, 
dárcovských organizací nebo místních státních agentur, které s ČRA spolupracují, a to ve 
větší míře než v tisku. 

 
Šest fotografií projektu bylo součástí kalendáře Charity ČR na rok 2011. Kalendář byl distribuován 
širokému okruhu partnerů, donorů, institucí v ČR i Gruzii. Dle informací ČRA byla viditelnost projektů 
velmi dobrá v době realizace projektu, a to především na úrovni státních institucí (ministerstvo 
zemědělství Gruzie), mezinárodních donorů a široké odborné veřejnosti.  

 
 

http://1tv.ge/news-view/9073
http://1tv.ge/news-view/9073
http://www.ghn.ge/print-7882.html


40 

 

6. Závěry evaluace  

Závěry plynoucí z výše uvedených zjištění jsou následující. 
 

Kritérium ARSC 
Akhaltsikhe 

 

Mléko  
Akhaltsikhe 

Marmeláda 
Ude 

Agroprodukt +  
GABC Guria 

 

Sušené 
ovoce 

Kvenobani 

Celý  
projekt 

Relevance spíše vysoká vysoká vysoká spíše vysoká vysoká vysoká 

Efektivnost/Účelnost spíše nízká spíše nízká spíše nízká spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
nízká 

Efektivita/Hospodárnost spíše vysoká spíše nízká spíše nízká spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
nízká 

Dopady spíše vysoká nízká nízká spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
nízká 

Udržitelnost vysoká spíše nízká nízká spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
nízká 

Průřezové principy a viditelnost ZRS ČR 

Lidská práva a gender spíše nízká nelze 
vyhodnotit 

nízká vysoká nelze 
vyhodnotit 

spíše 
nízká 

Životní prostředí a klima nelze 
vyhodnotit 

nelze 
vyhodnotit 

nelze 
vyhodnotit 

spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
vysoká 

Řádná správa věcí 
veřejných 

nízká spíše nízká nízká nízká / spíše 
nízká 

nelze 
vyhodnotit 

spíše 
nízká 

Viditelnost ZRS ČR spíše nízká spíše vysoká spíše 
vysoká 

spíše nízká spíše 
vysoká 

spíše 
vysoká 

 
Stupnice míry naplnění evaluačního kritéria  

vysoká spíše vysoká spíše nízká nízká nelze vyhodnotit 

 
Relevance: Projekt vychází z usnesení Vlády České republiky k mimořádné rekonstrukční a rozvojové 
pomoci Gruzii s cílem zmírnění negativních dopadů ozbrojeného konfliktu mezi Gruzií a Ruskem. 
Identifikace celého projektu vycházela z identifikace poskytnuté ČRA a velvyslanectvím ČR v Gruzii z 
roku 2008. Hlavním záměrem bylo zlepšení situace vnitřně vysídlených obyvatel v oblastech 
postižených konfliktem. Jedním z identifikovaných sektorů pro možnou intervenci bylo právě 
zemědělství. Na základě předpokladu, že budování venkovských institucí a mobilizace drobných 
rolníků zlepší jejich přístup na trhy, byla jako priorita projektu identifikována podpora družstev 
drobných rolníků. Celkově hodnotíme relevanci projektu jako vysokou. 
 
Efektivnost: Během realizace projektu byly naplněny výstupy, zaměřené na pořízení vybavení pro 
všechny založené organizace (vybavení pro zpracování mléka a ovoce, sušička ovoce, balicí linka). 
Pro družstvo Agroprodukt byla postavena školící budova. Dále byl pořízen traktor a rekonstruována 
školící místnost pro ARSC. Proběhla řada tréninků a školení pro členy organizací a farmáře.  Nově 
vzniklé organizace v době projektu vyprodukovaly první úrodu a výrobky (sýr, marmelády, mandarinky, 
sušené ovoce a čaj), zástupci organizací se prezentovali na několika odborných veletrzích. 
Evaluační tým však zjistil, že v současnosti ani jedno družstvo/asociace založené jako výstup projektu 
nefunguje v souladu s původním plánem a s původně cílenými konečnými příjemci. Zemědělské 
servisní centrum ARSC a neformální sdružení ve vesnici Kvenobani (již existující subjekty projektem 
pouze podpořené) působí úspěšně. Některé výstupy však již v době implementace projektu nebyly 
realizovány efektivně, cíle byly v průběhu projektu měněny a podařilo se je naplnit pouze částečně.. 
Celkově proto hodnotíme efektivnost projektu jako spíše nízkou. 
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Efektivita: Evaluační tým se domnívá, že vynaložené personální a administrativní náklady jsou 
poměrně vysoké vůči celkovým nákladům projektu s ohledem na míru jejich přínosu – zejména 
náklady na vytvoření vzdělávacích materiálů, tréninky, marketingovou podporu, rozpočet na 
vypracování strategií, analýz a studie proveditelnosti. Zjistili jsme, že vysoké procento prostředků 
vyčleněných na realizaci projektu se nedostalo až ke konečným příjemcům projektu, ale bylo 
spotřebováno již na úrovni partnerských organizací. Celkově proto hodnotíme efektivitu projektu jako 
spíše nízkou. 
 
Dopady: Výsledkem projektu je větší přístup farmářů k vhodné zemědělské technice, jejich zvýšená 
kapacita obdělávat půdu, zlepšení jejich dovedností a vědomostí. Celkově se ale zacílení na posílení 
kooperativního přístupu pro drobné rolníky nezdařilo. V době evaluace některé skupiny farmářů čelí 
riziku ztráty nabytého zařízení, protože nejsou jeho legálními vlastníky (např. sušicí zařízení v 
Kvenobani), nebo zařízení nevyužívají (budova školicího střediska v Ozurgeti, sýrárna v Akhaltsikhe). 
V samém závěru projektu drobní rolníci nejsou zmobilizováni a založené organizace nefungují, což 
může posílit celkově negativní vnímání kooperativního hospodaření. Celkově proto hodnotíme dopady 
projektu jako spíše nízké. 
 
Udržitelnost: Hlavní překážkou udržitelnosti projektu je dle názoru evaluačního týmu nedostatečné 
vybudování manažerských a marketingových kapacit nově vzniklých subjektů a nejasně definované 
vlastnické vztahy. Z tohoto důvodu původní příjemci projektu necítí dostatečné vlastnictví projektových 
výstupů a nejsou ochotni dále spolupracovat a investovat vlastní zdroje do udržitelného rozvoje 
vzniklých organizací. Další faktory zahrnují problémy s daněmi (především Guria), vnímání rolníků jen 
jako dodavatelů (a ne členů družstva) a přílišná závislost příjemců na partnerských organizacích místo 
budování samostatnosti. Celkově proto hodnotíme udržitelnost projektu jako spíše nízkou. 
 
Lidská práva a gender: Projekt nebyl přímo zaměřen na ovlivnění této oblasti. Z celkového pohledu 
je ekonomický status žen v Gruzii nižší než status mužů a změna této situace by vyžadovala zvýšenou 
pozornost, kapacitu, finanční prostředky a čas. Pozitivní dopad projektu je v tomto případě kvůli 
kulturním a právním vlivům limitován. Proto hodnotíme přínos ke genderové problematice jako spíše 
nízký.  
 
Životní prostředí: Vzhledem k tomu, že zamýšlené výstupy projektu nebyly udržitelné nebo měly jen 
omezený dopad, neměl projekt žádný silný pozitivní ani negativní vliv na životní prostředí. Pouze 
rolníci v obci Kvenobani, kteří profitovali z nového sušicího zařízení, uvedli, že nové zařízení je ve 
srovnání se starým sušicím zařízením vlastní výroby k životnímu prostředí šetrnější, pokud jde o jeho 
efektivitu a spotřebu energie. Pokud by však Agroprodukt spustil provoz podniku na zpracování ovoce 
v Ozurgeti, nebylo by již množství energie spotřebované chladicími zařízeními s ohledem na životní 
prostředí zanedbatelné. Tento negativní dopad by bylo možné zmírnit instalací malé solární elektrárny. 
Pokud by byla jednoho dne obnovena produkce trvalých plodin v BIO kvalitě, může to přinést pozitivní 
environmentální dopad, protože v takovém případě je vyžadováno dodržování dobré praxe ochrany 
půdy a životního prostředí. Celkově lze přínos projektu z hlediska ochrany životního prostředí a 
klimatu hodnotit jako spíše vysoký. 
 
Řádná správa věcí veřejných: V počáteční fázi projektu byla Charita ČR úspěšná v začlenění 
místních autorit a ministerstev (např. Ministerstvo zemědělství) do projektu. Později se objevily 
překážky, především v případě družstva v Gurii, které dostalo od finančního úřadu pokutu za 
nesplnění svých daňových závazků. V poslední fázi projektu a po jeho skončení se stávají organizace 
méně proaktivní a transparentní. Celkově lze řádnou (demokratickou) správu věcí veřejných označit 
za spíše nízkou. 
 
Viditelnost ZRS ČR:Projekt byl několikrát medializován v místní televizi a tisku; šest fotografií 

projektu bylo součástí kalendáře Charity ČR na rok 2011. Kalendář byl distribuován širokému okruhu 
partnerů, donorů, institucí v ČR i Gruzii. Oficiální loga ZRS ČR ale v některých případech chyběla (na 

všech vzdělávacích materiálech, na budovách ARSC a v Gurii). Celkově hodnotíme viditelnost 
projektu jako spíše vysokou. 
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7. Doporučení  
7.1. Doporučení k projektové tématice a pokračování ZRS  

Doporučení Hlavní 
adresát 

Stupeň 
závažnosti  

1. Trvalá přítomnost projektového manažera Charity ČR v Gruzii Charita ČR 1  

2. Motivace implementačních partnerských organizací, aby se o projektové 
výstupy zajímaly i po jeho skončení (např. smlouvou zaručující konzultace 
na komerční bázi).   

Charita ČR 1  

3. Dlouhodobý monitoring za účelem ochrany vlastnictví a zajištění 
přístupu k zařízení ze strany jednotlivých rolníků/družstev (např. 
sušicí zařízení na ovoce v Kvenobani, sýrárna v Akhaltsikhe, GABC 
x Agroprodukt). 

Charita ČR, 
ČRA 

 

1 

4. Region Guria – Chladicí systémy by měly být okamžitě opraveny 
(izolace) a pomocí jednoduchého zařízení by měla být měřena 
stávající vlhkost. Měl by být vytvořen kvalitní obchodní plán.  

ČRA 1 

5. Region Guria – Pokud má rozvojová intervence i nadále sloužit k 
podpoře kooperativního jednání drobných rolníků, doporučujeme 
prodloužit členství těchto rolníků v Agroproduktu. Pokud by to 
nebylo možné, doporučujeme založit ziskovou (výdělečnou) 
organizaci, jejíž provoz by byl zajištěn soukromými investicemi 
těchto rolníků (s.r.o.). 

Charita ČR 2 

6. Při identifikaci a monitoringu podobně orientovaných projektů klást 
větší důraz na vybudování dostatečných manažerských a 
marketingových kapacit nově vzniklých subjektů a jasně definovat 
jejich vlastnické vztahy 

ČRA 1 

 
 
1. Trvalá přítomnost projektového manažera Charity ČR v Gruzii 
Důrazně doporučujeme vybrat projektového manažera, který by byl v Gruzii trvale přítomen.  
 
 
2. Motivace implementačních partnerských organizací, aby se o projekt zajímaly i po jeho 

skončení (např. smlouvou zaručující konzultace a monitoring) a aby na projekt dlouhodobě 
dohlížely.   

Angažovanost těchto organizací v projektu i po ukončení finanční podpory ze strany donorů je pro 
udržitelnost a pozitivní dopady projektu zcela klíčová. Služby typu „marketingového poradenství“ musí 
fungovat déle než jen několik měsíců. Beneficienti projektu potřebují určitý čas, aby nastartovali své 
podnikání. Jako příklad lze uvést asociaci zpracovatelů ovoce, která bude zcela jistě potřebovat 
zpětnou vazbu a konzultace při rozhodování, aby plánovaný přesun provozu do Akhaltsikhe neohrozil 
udržitelnost a životaschopnost podniku. Bude zřejmě třeba podpořit skupinovou diskuzi na téma 
přehodnocení kapacit jednotlivých členů. Asociace musí vyřešit otázku nové kapacity pro oblast 
vyhledávání zákazníků a péče o ně a nalézt vhodnou osobu buď uvnitř asociace, nebo mimo ni, jinak 
nebude mít celý přesun provozu smysl.  
 
3. Dlouhodobý monitoring za účelem ochrany vlastnictví a zajištění přístupu k zařízení ze 

strany jednotlivých rolníků/družstev (např. sušicí zařízení na ovoce v Kvenobani, sýrárna v 
Akhaltsikhe, GABC x Agroprodukt). Uživatelé zařízení by měli mít u sebe faktury za nákup a 
příslušné dokumenty k zařízení.  

Charita ČR by měla zkontrolovat, zda koncoví uživatelé mají vlastnická práva k materiálním výstupům 
projektu, protože donorům byly poskytovány finanční prostředky ve jménu podporovaných rolníků. 
Přestože jsme byli ujištěni, že „zařízení/stavbu mohou rolníci v případě potřeby kdykoli využívat“, v 
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mnoha případech nebyly výstupy projektu využívány skutečně zamýšlenými beneficienty projektu. Je 
důležité, aby si rolníci byli vědomi, jaké možnosti využití se jim nabízejí. V některých případech může 
být využití objektů jednoduché, např. asociace zpracovatelů ovoce by mohla 1x týdně využít 
kancelářskou/školicí místnost v centru ARSC k vystavení nabízených druhů marmelád nebo by zde 
mohla nastálo instalovat menší vitrínu s ukázkou své produkce.  
 
4. Sklad v Gurii – Chladicí systémy by měly být okamžitě opraveny (izolace) a pomocí 

jednoduchého zařízení by měla být měřena stávající vlhkost. Měl by být vytvořen kvalitní 
obchodní plán.  

Zastáváme názor, že by čeští experti měli komunikovat přímo s organizací GABC. Při hledání jasné 
odpovědi na evaluační otázku týkající se poskytnutí další finanční podpory jsme došli k závěru, že 
kromě podpory ve formě pravidelného monitoringu, koučování, pomoci s vytvořením kvalitního 
obchodního plánu a sledování vnitřní vlhkosti skladu, nedoporučujeme na tuto část projektu 
vyčleňovat žádné větší finanční prostředky.  
 
 
5. Sklad v Gurii – Pokud má rozvojová intervence i nadále sloužit k podpoře kooperativního 

jednání drobných rolníků, doporučujeme prodloužit členství těchto rolníků v Agroproduktu. 
Pokud by to nebylo možné, doporučujeme založit ziskovou (výdělečnou) organizaci, jejíž 
provoz by byl zajištěn soukromými investicemi těchto rolníků (s.r.o.). 

 
6. Při identifikaci a monitoringu podobně orientovaných projektů klást větší důraz na 

vybudování dostatečných manažerských a marketingových kapacit nově vzniklých 
subjektů a jasně definovat jejich vlastnické vztahy. 

Je nutné, aby příjemci projektu prostřednictvím kooperativního jednání cítili dostatečné vlastnictví 
projektových výstupů, byli zainteresování do rozhodovacích procesů a byli proto ochotni dále 
spolupracovat a investovat vlastní zdroje do udržitelného rozvoje vzniklých organizací. 
 
 
7.2. Doporučení procesního a systémového charakteru   

Doporučení Hlavní 
adresát 

Stupeň 
závažnosti  

Významnější zainteresování velvyslanectví ČR na sledování 
projektu po jeho ukončení. 

MZV 1 

Angličtina jako jazyk evaluačních zpráv. MZV 1  

 
1. Významnější zainteresování velvyslanectví ČR na následném monitoringu projektů. 
Velvyslanectví ČR v Tbilisi má zvláštního atašé pro rozvojovou spolupráci, který by mohl ve spolupráci 
se svým gruzínským, tzv. místním, koordinátorem hrát v následném sledování projektů mnohem 
významnější roli. 
 
2. Angličtina jako jazyk evaluačních zpráv 
Evaluační týmy mají ve svých řadách často místního experta, který nemusí rozumět česky. Naše 
gruzínská kolegyně měla možnost hovořit bez prostředníka přímo s beneficienty projektu a získat 
požadované informace takříkajíc „z první ruky“, takže byla při vytváření zprávy klíčovým 
spolupracovníkem. Z tohoto důvodu nebylo možné psát zprávu v českém jazyce, ale byla sepsána v 
jazyce anglickém. 
 
První verze této zprávy byla zaslána k připomínkování všem zúčastněným stranám, z nichž některé 
rovněž neznají český jazyk. Týká se to především gruzínské organizace ABCO, která byla hlavním 
realizátorem projektu, podíl Charity ČR na realizaci byl omezený. Pokud by byla evaluační zpráva 
napsána v češtině, vyloučilo by to organizaci ABCO z připomínkovacího procesu zprávy, neboť by 
obdržela jen stručný souhrn v angličtině. 
 
Toto doporučení bylo vyjádřeno již v předchozích evaluačních zprávách z roku 2012 (např. v 
evaluační zprávě projektu realizovaného v Mongolsku vyhotovené společností 4G consite, str. 22) 


