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MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  
VYHLAŠUJE 

 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

S NÁZVEM 
 VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ 

REPUBLIKY REALIZOVANÝCH V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU  
„GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA“  

NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE 
PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI 

OPRÁVNĚNÝMI SUBJEKTY A VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

 
INFORMACE O ZADAVATELI 
 
Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 
Identifikační číslo: 45769851 
DIČ:   MZV není plátcem DPH 
Sídlo zadavatele: Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00 
 
 
Ve věcných rozhodnutích a ve věcech smluvních zastupuje zadavatele: 
PhDr. Hana Ševčíková, ředitelka odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 
 
Zaměstnanec pověřený organizací výběrového řízení: 
Mgr. Dita Kubíková, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 
e-mailový kontakt: dita_kubikova@mzv.cz a zároveň e-mail: ors@mzv.cz 
tel.: +420 224 182 872 
 

Předmět veřejné zakázky (NIPEZ 79998000-6 Služby profesionálních poradců) 
Předmětem výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu organizovaného formou otevřené 
výzvy je vyhodnocení  2 víceletých projektů zahraniční rozvojové spolupráce („ZRS“) České republiky 
realizovaných v gesci České rozvojové agentury („ČRA“) v rámci dotačního titulu „Globální rozvojové 
vzdělávání a osvěta“ na podporu projektů v oblasti ZRS předložených nestátními neziskovými 
organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty.  

Konkrétně se jedná o následující 2 projekty:  

„Fotbal pro rozvoj“  

gestor: Česká rozvojová agentura 

sektor dle metodiky OECD-DAC: Zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci   

doba realizace:  2014 – 2016  

typ projektu: dotace 

realizátor: INEX- Sdružení dobrovolných aktivit, z.s. (INEX-SDA) 

 

Ministerstvo zahraničních věcí 
České republiky 
	

Ministry of Foreign Affairs  
of the Czech Republic 
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celkové čerpání prostředků ze ZRS ČR:  3,7 mil. Kč  

 

„Letní škola rozvojové spolupráce“  
gestor: Česká rozvojová agentura 

sektor dle metodiky OECD-DAC: Zvyšování povědomí o rozvojové spolupráci   

doba realizace: 2014 - 2016 

typ projektu: dotace 

realizátor: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 
Katedra rozvojových studií, 

celkové čerpání prostředků ze ZRS ČR:  1,8 mil. Kč  

 
Hlavní zúčastněné strany  
Ministerstvo zahraničních věcí ČR („MZV“) je v ZRS ČR odpovědné za koncepční řízení rozvojové 
spolupráce, včetně programování a vyhodnocování výsledků (evaluace). Globální rozvojové vzdělávání a 
osvěta jsou mezinárodně uznávanou součástí rozvojového úsilí se značným přesahem směrem ke vzdělávání 
k udržitelnému rozvoji. Osvětovou činnost o rozvojové spolupráci vyvíjí MZV dlouhodobě formou finanční 
podpory projektů globálního rozvojového vzdělávání a osvěty implementovaných v gesci ČRA. Osvětovou 
činnost o ZRS realizuje MZV také prostřednictvím webových stránek www.mzv.cz/rozvoj, konferencí, 
seminářů a publikací o ZRS ČR zpracovaných na základě vládního materiálu Informace o ZRS ČR.  
 

Česká rozvojová agentura působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti 
ZRS ČR, zejména pro přípravu a realizaci dvoustranných rozvojových projektů, ale i ostatních modalit 
rozvojové spolupráce. V rámci naplňování Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Národní 
strategie GRV aktualizované pro období 2016 – 2017 jsou každoročně prostřednictvím dotačního titulu ČRA 
na podporu globálního vzdělávání a osvěty realizovány projekty za účasti zástupců nevládního i soukromého 
sektoru, vzdělávacích institucí, krajů a samospráv i odborné veřejnosti. ČRA je gestorem obou  
hodnocených víceletých projektů. 

Realizátoři  

• nestátní nezisková organizace INEX-SDA, z.s. realizovala první hodnocený projekt formou dotace 
udělené (ve sledovaném období každoročně) Českou rozvojovou agenturou v rámci dotačního titulu 
„Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“ (dále také „GRV“) na podporu projektů v oblasti ZRS 
předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími oprávněnými subjekty.  

• Univerzita Palackého v Olomouci realizovala obdobným způsobem, t.j. formou dotace udělené 
ČRA (ve sledovaném období každoročně), druhý hodnocený projekt.  

Partnerské instituce projektu INEX-SDA, z.s.  

• Sportovní a rozvojová organizace Mathare  Youth Sport Association (MYSA 
• FAČR (Fotbalová asociace České republika)  
• Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého 
• ARPOK - Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje 
• Komunitní centra organizace Vzájemné soužití o.s. 
• Středisko volného času  Ostrava-Zábřeh  
• Nízkoprahový klub Neposeda o.s. 
• Salesiánské středisko volného času  Kobylisy 
• Pontopolis o.s. 
• Občanské sdružení Koňský dvorec Chmelištná 
• Ponton, občanské sdružení 
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• Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
• Educon (hlavní koordinátor kampaně Česko proti chudobě) 

Partnerské instituce projektu Univerzity Palackého v Olomouci  

• Člověk v tísni, program Rozvojovka 

• České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 

• ARPOK - Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje 

• Člověk v tísni, program Varianty 

• NaZemi 

• NESEHNUTÍ 

Koneční příjemci (beneficienti) obou uvedených projektů   

• žáci základních škol, studenti středních a vysokých škol, pedagogové a široká česká veřejnost 

 

Další informace k hodnoceným projektům 

Obecným cílem hodnocených projektů realizovaných v období 2014 – 2016 v rámci dotačního titulu 
s názvem „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“, v oblasti „Osvěta“, má být zvýšení zájmu i podpory 
české veřejnosti pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS), organizace osvětových, informačních, 
kulturních a sportovních akcí s tématikou ZRS pro veřejnost, průzkumy veřejného mínění, publikace, 
periodika, multimediální prezentace k problematice rozvojových zemí a k problematice ZRS, informační 
centra (i virtuální), apod. Hlavní důraz při realizaci projektů měl být kladen na přímé akce ve vztahu k 
veřejnosti. V rámci této dotační oblasti bylo možno rovněž realizovat analytické a odborné publikační 
činnosti předkladatelů projektů, včetně podpory témat týkajících se „advocacy & policy making“. Tato 
dotační oblast zahrnuje rovněž aktivity neformálního rozvojového vzdělávání. 
 
Výběr projektů ZRS ČR pro tuto evaluaci byl uskutečněn na základě záměru pokračovat v další realizaci 
zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v rámci dotačního titulu pod názvem „Osvěta veřejnosti a 
komunikace výsledků ZRS“ při zohlednění výstupů z dosavadních cyklů evaluací projektů ZRS včetně 
doporučení vzešlých z komplexního vyhodnocení systému evaluací MZV z roku 2014, zprávy NKÚ v roce 
2015 a Peer Review ZRS ČR OECD-DAC v roce 2016. Reflektována byla také potřeba průběžného 
hodnocení naplňování obecných principů a cílů stanovených v Národní strategii globálního rozvojového 
vzdělávání 2011 – 2015 aktualizované pro období 2016 – 2017 ve smyslu aktivit stanovených Akčním 
plánem na roky 2016 - 2017.1 
 

Cíle a účely evaluace 

Evaluace projektů ZRS ČR jsou realizovány na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové 
spolupráci a humanitární pomoci, dále Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR (usnesení vlády 
č. 366 ze dne 24. května 2010) a příslušných ustanovení Metodiky projektového cyklu dvoustranných 
projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Evaluace mají poskytnout nezávislé, objektivně podložené a 
konzistentní zjištění, závěry a doporučení využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA.   
Vyhodnocení proběhne dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD/DAC a dalších zadaných kritérií 
(viz níže) ve vazbě na obecné principy a cíle globálního rozvojového vzdělávání, zejména v oblasti 
osvěty a komunikace výsledků ZRS ČR.  
Na systémové úrovni je hlavním účelem zadávaného vyhodnocení získat nezávislé, objektivně podložené 
a konzistentní zjištění, závěry a doporučení využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA o 
dalším zaměření a způsobu realizace aktivit v oblasti osvěty veřejnosti a komunikace výsledků ZRS 

                                                
1  Akční plán i Národní strategii globálního rozvojového vzdělávání 2011 – 2015 aktualizovanou pro období 2016 – 
2017 lze dohledat na www.mzv.cz/rozvoj 
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v ČR. Souvisejícím účelem evaluace je poskytnout zpětnou vazbu pro realizátory projektů využitelnou při 
jejich následných aktivitách. 
Specifickým cílem této konkrétní evaluace je u výše uvedených dvou víceletých projektů realizovaných 
v gesci ČRA v letech 2014 - 2016 vyhodnocení s důrazem na dopady a udržitelnost aktivit, případně 
posouzení, do jaké míry a za jakých podmínek lze toto hodnocení provést (viz níže). Dalším cílem evaluace 
je nezávislé vyhodnocení souladu s obecnými principy a cíli vytčenými v Národní strategii GRV pro 
období 2011 – 2015 aktualizované pro období 2016 – 2017.  

 
Základní evaluační otázky pro hodnocení dotačního titulu: 

• Jaká systémová doporučení pro úpravu zaměření nebo pro zvýšení efektivnosti dotačního titulu 
„Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS“ vyplývají z výsledků evaluace? 

• Jakým způsobem lze zvýšit zapojení dalších realizátorů do daného dotačního titulu v zájmu větší 
konkurence a kvality? 

• Jaké jsou zjištěné či doporučené synergie s dalšími nástroji ZRS ČR?  
 

Evaluační otázky pro doporučení procesního typu: 
• Jaká procesní doporučení k danému typu projektů (dotace) vyplývají z výsledků evaluace?  

• Jakým způsobem lze posílit kvalitu projektů, které jsou předkládány v rámci dotačních výběrových 
řízení? 

• Jakým způsobem lze zvýšit zapojení dalších realizátorů dotačního titulu v zájmu větší konkurence a 
kvality? 

 

Základní evaluační otázky – pro oba hodnocené projekty: 
Relevance 

• Do jaké míry hodnocený projekt dosáhl souladu se základními principy stanovenými v Národní 
strategii globálního rozvojového vzdělávání v oblasti mimoškolních aktivit a zájmové činnosti dětí 
a mládeže a v oblastech osvěty a publicity ZRS a do jaké míry naplnil její cíle?  

Efektivnost 
• Do jaké míry naplnil hodnocený projekt potřeby svých cílových skupin?  
 
• Zasáhly aktivity či dopady projektu i předem nezamýšlené další cílové skupiny?  

 
• Kdo a jak využívá výsledky projektu? Jaké změny se díky projektu projevily v chování či 

přístupech cílových skupin?  
 
• V jakých tematických oblastech dochází k nejvýznamnějším postojovým změnám cílových skupin?  

 
• V jakých oblastech se obtížně daří dosáhnout změny?  

 
• Do jaké míry projekt naplnil cíle Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání? 

 
Efektivita 

• Jakým způsobem projekt využívá osvědčené postupy či nejnovější poznatky v oblasti osvěty 
veřejnosti a komunikace výsledků ZRS? Jakým způsobem spolupracuje s relevantními aktéry 
v oboru? Které z aktivit byly z hlediska dosahování cílů projektů nejúčinnější? 

 
Dopady 
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• Jaké jsou objektivně ověřitelné dopady ve vztahu k zamýšleným dopadům projektu? Jaké vnější 
vlivy pozitivně či negativně ovlivnily výsledky a dopady projektu? Existují nějaké bariéry pro 
hodnocení dopadů (např. z hlediska časového odstupu, nedostatku informací apod.)? 

Udržitelnost 
• Jakým způsobem je zajišťována udržitelnost přínosů? Jsou využívány nebo uvažovány nějaké 

alternativy financování? 
 
Synergie 

• Byly realizované aktivity v rámci hodnocených projektů provázané s dalšími aktivitami? Měly 
jejich výsledky synergické efekty? Které z aktivit byly z hlediska dosahování cílů projektů 
nejúčinnější? Které konkrétní nástroje a metody se osvědčují jako efektivní k dosažení cílů? 

 
Poučení / Lessons learned 

• Lze u projektu identifikovat specifický příklad dobré praxe? Má projekt potenciál stát se vzorem 
pro vznik dalších podobných projektů, pro rozšíření na celonárodní úrovni, nebo se stát inspirací 
pro další organizace?  

 
• Vyplývají z výsledků evaluace nějaká systémová doporučení pro úpravu zaměření nebo pro zvýšení 

efektivnosti dalších projektů v oblasti osvěty veřejnosti? 
 

Evaluační kritéria dle OECD/DAC 
Zjištění a závěry z této evaluace mají poskytnout nezávislý pohled na působení zahraniční rozvojové 
spolupráce („ZRS“) v České republice  v gesci České rozvojové agentury („ČRA“) v rámci dotačního titulu 
„Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“. Evaluace zahrnuje také vyhodnocení obou projektů z hlediska 
mezinárodně uznávaných evaluačních kritérií OECD/DAC, tj. relevance, efektivity (hospodárnosti), 
efektivnosti (účelnosti) a zejména udržitelnosti a dopadů. Stručné definice těchto kritérií dle OECD/DAC 
jsou následující: 2 

Relevance – míra, ve které rozvojová intervence odpovídá potřebám, prioritám a koncepcím cílové skupiny 
(stakeholdeři) a prioritám ZRS ČR 

Efektivita (hospodárnost) – míra využití zdrojů (časového plánu, odborných znalostí, administrativy a 
managementu, finančních prostředků atd.) s ohledem na reálně dosažené výstupy. Realizované aktivity se 
hodnotí co do jejich adekvátnosti, účinnosti a hospodárnosti, popřípadě mohou být analyzována alternativní 
řešení k dosažení stanovených výstupů a cílů méně nákladným způsobem, v kratší době. Hodnotit lze také 
zda byly cíle a výstupy stanoveny realisticky. Hodnocení míry využití optimálně nákladných zdrojů 
k dosažení potřebných výsledků se provádí z hlediska kvantitativního i kvalitativního. 

Efektivnost (účelnost) – teorie změny a míra dosažení cílů projektů ZRS v rámci ČR zejména posouzení, 
jak projekt přispívá ke změně chování a situace cílových skupin. Od evaluačního týmu zadavatel očekává 
komplexní posouzení intervenční logiky hodnoceného projektu, včetně volby strategie a analýzy klíčových 
předpokladů a rizik pro dosažení cílů (bez ohledu na jejich dřívější pojmenování či nepojmenování ze strany 
realizátora či gestora). Pokud by evaluační tým shledal intervenční logiku v projektové dokumentaci za 
neúplně či nepřesně definovanou, je očekáváno provedení tzv. rekonstrukce intervenční logiky jako 
součást prací na této evaluaci. 

Udržitelnost – míra, resp. pravděpodobnost pokračování pozitivních důsledků projektu pro cílovou 
skupinu po ukončení aktivit a financování ze strany donora/realizátora. Udržitelnost by měla být 
hodnocena s důrazem na naplnění klíčových předpokladů a na posouzení významu, který byl během 

                                                
2 Více k uplatnění kritérií OECD-DAC při vyhodnocení projektu ZRS je k dispozici v osnově závěrečné evaluační zprávy v příloze a 
dále v publikacích OECD-DAC, např. „Evaluating Development Cooperation. Summary of Key Norms and Standards“ a „Quality 
Standards for Development Evaluation“ (ke stažení na stránkách www.oecd.org/development/evaluation). Doporučuje se také 
důkladné prostudování Metodiky projektového cyklu dvoustranných projektů ZRS ČR (k dispozici na stránkách 
www.mzv.cz/rozvoj). 
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projektového cyklu přikládán motivaci a spolupráci s příjemci a partnery při zohlednění objektivních 
překážek. 

Dopady – pozitivní i negativní, přímé i nepřímé a zamýšlené i nezamýšlené krátkodobé i dlouhodobé 
důsledky rozvojové aktivity pro cílové skupiny. K dlouhodobým dopadům na cílové skupiny se očekává 
alespoň dílčí zjištění a z nich plynoucí závěry a doporučení. Neméně důležitým očekávaným výstupem je 
posouzení, zda a jak byly jednotlivé hodnocené rozvojové aktivity vzájemně provázané či nakolik jejich 
výsledky měly synergický efekt. U kritéria dopadů se musí evaluace zabývat také vnějšími vlivy a 
specifikovat objektivní překážky, které mohly tyto dopady ovlivnit. Zkoumání nepřímých dopadů na 
rozvojové země zadavatel přivítá; evidentně však nepůjde o těžiště této evaluace.  
 

Další evaluační kritéria  
Evaluace posoudí oba projekty také z hlediska jejich vnější prezentace (viditelnosti) v rámci ČR a 
z hlediska uplatnění průřezových principů ZRS ČR definovaných v Koncepci zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR na období 2010 – 20173: řádná (demokratická) správa věcí veřejných; šetrnost 
k životnímu prostředí a klimatu; dodržování lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen. 
Evaluátoři by měli zejména posoudit, zda a jak průřezové principy (resp. některý z nich) přímo souvisí s 
tematickým zaměřením hodnoceného projektu a jeho aktivit; zda a jak realizátor zohlednil průřezové 
principy při formulaci a realizaci projektu; zda realizátor během přípravy a realizace projektu v rámci snahy 
o zohlednění průřezových principů narazil na protichůdné cíle, zájmy či hodnoty na straně příjemců 
projektu/partnerské země a jak tuto situaci řešil. Hodnocení by se mělo dále zaměřit na míru, v níž se 
projektům podařilo dosáhnout vyšší míry porozumění průřezovým tématům v rozvojové problematice mezi 
partnerskými organizacemi a cílovými skupinami a zda toto zvýšené porozumění vedlo k nárůstu či zahájení 
nových aktivit, změně stávajících přístupů a postojů či jiným podstatným změnám v přístupu těchto 
organizací a jedinců k oblasti ZRS nebo GRV. Evaluační tým by tedy měl ke zmíněným aspektům vnímavě 
sbírat údaje a zjistit postoje konečných příjemců projektu (resp. i dalších relevantních osob). Ze získaných 
informací by měl učinit celkový závěr, do jaké míry hodnocený projekt u jednotlivých průřezových principů 
využil či podpořil existující příležitosti a vyvaroval se nežádoucích situací. 
Vyhodnocení průřezových principů bude pilotně provedeno podle metodiky evaluace průřezových 
principů ZRS ČR, kterou v rámci programu Omega Technologické agentury ČR zpracovává výzkumná 
organizace Institut evaluací a sociálních analýz – INESAN, s.r.o. Cílem metodiky (která bude po dokončení 
certifikována) je sjednocení aktuálně používaných přístupů a stanovení vhodných evaluačních postupů pro 
získání relevantních a objektivních indikátorů. 
 

K hodnocení průřezových principů může evaluátor využít následujících vodítkových otázek: 

• Jakým způsobem a do jaké míry ovlivnily projekty vnímání a přístup partnerů a cílových skupin 
k oblasti lidských práv, inkluze a rovnosti žen a mužů? 

 
• Jakým způsobem a do jaké míry ovlivnily projekty vnímání a přístup partnerů a cílových skupin 

k oblasti řádné správy věcí veřejných, demokracii, občanské společnosti a boji proti korupci? 
 

• Jakým způsobem a do jaké míry ovlivnily projekty vnímání a přístup partnerů a cílových skupin 
k ochraně životního prostředí a jejich chování ve vztahu k udržitelnému využívání přírodních 
zdrojů?  

 
Evaluace by se měla zaměřit především na hodnocení změny postojů a chování, nikoli pouze na oblast 
zvýšené informovanosti a nárůstu povědomí, přestože tyto představují nezbytný předpoklad pro následnou 
změnu postojů a chování.   
 
Specifikace dalších používaných termínů 
 

                                                
3 Koncepci ZRS ČR na období 2010 – 2017 lze dohledat na www.mzv.cz/rozvoj 
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Výsledky rozvojových a humanitárních projektů jsou hodnoceny na třech základních úrovních: 

Výstupy: Výstupy jsou konkrétní hmatatelné či jinak dokumentované výsledky projektových aktivit. 
Obecně by měly být prokazovány datem dokončení, případně datem předání specifickým cílovým skupinám, 
a kvantitativními a kvalitativními cílovými indikátory. 

Cíle: Na úrovni cílů se sledují změny chování a specifické využití výstupů nebo zaváděných postupů ze 
strany cílových skupin. Lze odlišovat krátkodobé a dlouhodobé efekty projektu. 

Záměr: Na úrovni záměru jsou sledovány přínosy, resp. pozitivní i negativní a plánované i neplánované 
dopady na situaci konečných cílových skupin. Měly by být sledovány sociální, ekonomické a 
environmentální aspekty i problematika lidských práv. 

Předpoklady: Do předpokladů by měly být zahrnuty pro danou intervenci nezbytné externí podmínky a 
akce mimo přímý vliv projektového týmu (např. potřebná povolení, nezbytná podpora od zainteresovaných 
stran, legislativní, institucionální či finanční rámce potřebné pro realizaci projektu nebo pro využití jeho 
výsledků, zajištění základní bezpečnosti, apod.). 
 

Doporučení vyplývající ze zjištění a závěrů evaluace 
V evaluační zprávě budou uvedena konkrétní a realizovatelná doporučení, s přidanou hodnotou, 
adresně určená evaluačním týmem MZV, ČRA a realizátorům (či jiným aktérům ZRS) a dostatečně 
podložena konkrétními zjištěními a závěry, zaměřena primárně na systémová doporučení pro další 
možné zaměření rozvojových aktivit v rámci dotačního titulu „Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků 
ZRS“ na podporu projektů v oblasti ZRS předložených nestátními neziskovými organizacemi a dalšími 
oprávněnými subjekty. Může však jít také o doporučení procesní k danému typu projektu, případně 
doporučení zaměřená na vzájemné synergie jednotlivých hodnocených oblastí rozvojových intervencí.  

Vítána budou také systémová doporučení zaměřená na možné změny v pojetí dotačního titulu „Osvěta 
veřejnosti a komunikace výsledků ZRS“ ve vztahu k posílení naplňování cílů a principů stanovených 
Národní strategií GRV a ke zvýšení udržitelnosti a efektivnosti příštích aktivit v oblasti osvěty a 
komunikace.  

Zadavatel je připraven ve zprávě obdržet i ponaučení a doporučení širšího charakteru (lesssons learned) 
ohledně pojetí, řízení, realizace a způsobu podpory osvěty a komunikace výsledků ZRS zejména v rámci 
aktuální přípravy Strategie ZRS ČR 2018 – 2030. 

Vítána budou případně i systémová ponaučení pro řízení procesu evaluací, pokud jsou tato ponaučení 
dostatečně konkrétní, relevantní a využitelná, případně doporučení pro realizaci budoucích evaluací.  

Požadované výstupy evaluace a termíny  
Spolu se zadavatelem bude na průběh evaluace dohlížet v poradenské roli také referenční skupina složená 
ze zástupců MZV – odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci („MZV-ORS“), České 
rozvojové agentury („ČRA“), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy („MŠMT“), pracovní 
skupiny pro GRV Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS-GRV), Centra pro otázky životního 
prostředí UK, nezávislého odborníka na evaluace a zástupce výzkumné organizace Institut evaluací a 
sociálních analýz – INESAN, s.r.o. Komunikaci mezi evaluačním týmem a referenční skupinou bude 
zprostředkovávat pověřený zástupce MZV-ORS. Členové referenční skupiny budou mít, za předpokladu 
zachování nestrannosti, právo připomínkovat zprávy odevzdané evaluačním týmem. 

• Zadavatel požaduje po zpracovateli odevzdání jedné vstupní zprávy a dvou (2) závěrečných 
evaluačních zpráv (1 zpráva za každý hodnocený projekt) které budou následně zveřejněny na 
webových stránkách MZV. Vstupní zpráva, se strukturou dle přiložené povinné osnovy4, detailně 
rozpracovává metodologii hodnocení, popisuje okruhy evaluačních otázek a hypotéz formulovaných 
na základě studia dokumentů a rozhovorů. Vstupní zpráva dále obsahuje harmonogram prací 
včetně plánu setkání, rozhovorů, fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových 

                                                
4 Osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu 
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šetření, apod. Pracovní verze vstupní zprávy musí být předložena k připomínkám referenční skupiny 
nejpozději do 3. května 2017. 

• Finální verze vstupní zprávy se zapracovanými připomínkami členů referenční skupiny musí být 
odevzdána zadavateli v listinné (svázané) podobě i elektronické podobě, a sice nejpozději do 19. 
května 2017. 

• Podoba každé závěrečné evaluační zprávy se musí řídit osnovou evaluační zprávy ZRS ČR5. 
Délka zprávy bude max. 4 strany A4 manažerského shrnutí a max. 25 stran A4 textu (bez příloh).  
Zadavatel očekává, že text závěrečné evaluační zprávy bude obsahovat, vzhledem ke stanovenému 
rozsahu, především klíčové body evaluace, včetně nezávislých zjištění, závěrů a vyplývajících 
doporučení. V přílohách budou uvedeny obecně známé skutečnosti, stejně jako případné přehledy 
zdrojů ověřitelných zjištění, kvantitativní fakta, vzory a výsledky hodnocení dotazníků apod. - dle 
použitých metod evaluace. 

• Evaluační zpráva, včetně příloh, je vyžadována v českém jazyce (s anglickým shrnutím). 

• Návrhy obou závěrečných evaluačních zpráv, v editované podobě a se všemi náležitostmi dle 
závazné osnovy, musí být odevzdány zadavateli k připomínkám v termínu do 31. října 2017. 
Zadavatel shromáždí připomínky referenční skupiny a předá tyto zpracovateli, který je povinen 
obsahové připomínky písemně vypořádat (tzn. zapracovat do textu zprávy, nebo se zdůvodněním 
odmítnout, v každém případě písemnou formou). K zaslání připomínek budou vyzváni také 
realizátoři, i jejich uplatněnými podněty se evaluační tým musí zabývat. 

• Zadavatel od zpracovatele očekává představení obou evaluačních zpráv s již vypořádanými 
připomínkami referenční skupiny a realizátorů, tj. zejména hlavních zjištění, závěrů a doporučení, 
na prezentaci s diskusí uspořádané na MZV ze strany MZV-ORS. Případné zásadní dodatečné 
poznatky vzešlé z diskuse budou zapracovány ve formě samostatných příloh finálních verzí 
zpráv. Termín prezentace bude stanoven po vzájemné dohodě v dostatečném časovém předstihu. 
Evaluační tým zašle vizuální osnovu prezentace (powerpoint) nejpozději 2 pracovní dny před 
prezentací zadavateli k odsouhlasení. 

• Finální verze evaluačních zpráv, včetně přehledu o způsobu zohlednění jak všech písemných 
připomínek referenční skupiny a realizátorů, tak případně dalších poznatků z osobní prezentace 
zprávy, musí být odevzdány zadavateli do 4. prosince 2017, následně budou zprávy zveřejněny na 
webových stránkách MZV. Závěrečné evaluační zprávy je nutné odevzdat zadavateli v listinné 
podobě ve 2 svázaných výtiscích i v elektronické formě na CD/DVD nosiči. 

 
Vyhlášení výběrového řízení a příjem nabídek 
Výběrové řízení probíhající formou otevřené výzvy je veřejně vyhlášeno na webových stránkách MZV  
dne 23. ledna 2017. 
 
Nabídky účastníků výběrového řízení budou zpracovány na základě vybraných dokumentů 
k hodnoceným projektům, které si zájemci mohou vyžádat na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného 
organizací tohoto otevřeného řízení: dita_kubikova@mzv.cz a zároveň na e-mailové adrese: ors@mzv.cz 

 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. února 2017 ve 14:00 hod. (SEČ) 
 
Nabídky účastníků výběrového řízení budou zaslány doporučenou poštovní zásilkou nebo doručeny 
osobně v listinné i elektronické formě na datovém nosiči (CD, flash disk) na následující adresu: 
 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 
Loretánské náměstí 101/5, 118 00  Praha 1 

                                                
5 Osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR je povinnou přílohou tohoto dokumentu. 
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Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené: 

• názvem veřejné zakázky; 
• plným jménem (názvem) uchazeče a adresou; 
• textem „NEOTEVÍRAT“ 

„VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - NEOTEVÍRAT – IHNED PŘEDAT ORS – VYHODNOCENÍ PROJEKTŮ 
ZRS REALIZOVANÝCH V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU GRV A OSVĚTA“. 
 
Za doručení nabídky zaslané doporučenou poštovní zásilkou je považováno datum a hodina, kdy byla 
obálka s nabídkou doručena poštou do podatelny zadavatele, MZV.   
 
V případě osobního podání lze podat nabídku v pracovních dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 
hod. (SEČ) ve vrátnici objektu Černínského paláce na výše uvedené adrese Ministerstva zahraničních 
věcí ČR. Za doručení je považován okamžik fyzického převzetí nabídky odpovědným zaměstnancem 
zadavatele. Pro fyzické předání je nutno kontaktovat příslušného pracovníka pověřeného realizací 
výběrového řízení, případně pracovníka, který ho zastupuje.  
 
Kontaktní osoba pověřená realizací výběrového řízení je Mgr. Dita Kubíková, e-mailový kontakt: 
dita_kubikova@mzv.cz a zároveň e-mail: ors@mzv.cz, tel.: + 420 224 182 872  
 

Na nabídky zaslané jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem), doručené na jinou adresu nebo podané 
po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží jakoby nebyly podány a obálková komise je neotevírá. 
Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 

Nabídky mohou být podávány v jazyce českém či slovenském. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky 
stanovené ve výzvě k podání nabídky. 

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení na tuto veřejnou 
zakázku. Veškerá vydání spojená s předložením nabídky nese plně uchazeč na své náklady. S výjimkou 
těch, které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídky, se nabídky uchazečům nevracejí a zůstávají 
u zadavatele jako součást dokumentace o výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku. 
 
Evaluační tým 
Evaluaci může provést buď tým složený z více fyzických osob (z nichž jedna působí jako vedoucí týmu 
s odpovědností za celý výstup vůči zadavateli) nebo právnická osoba disponující adekvátním týmem 
expertů (z nichž jeden působí jako vedoucí týmu zajišťující komunikaci se zadavatelem). 

Zadavatel považuje za optimální tým složený ze 2-3 osob, tj. hlavního evaluátora s odpovědností za celý 
proces vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost spočívá zejména v metodách evaluace 
a experta(-y) na globální rozvojové vzdělávání a osvětu. 

 

Nabídky uchazečů budou povinně obsahovat: 
• metodologický přístup evaluačního týmu, vč. plánu prací (tzn. konkrétně popsaná metodologie, 

navržená specificky pro předmětnou evaluaci projektů ZRS v oblasti globálního rozvojového 
vzdělávání); 

• složení evaluačního týmu, tj. jména a specializace expertů, kteří se na evaluaci budou podílet, a to 
včetně jednoznačného stanovení jejich účasti a včetně jejich plánovaných rolí při vypracování 
evaluační zprávy; 
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• životopisy expertů tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů ke vzdělání, odbornosti 
a zkušenostem relevantním pro předmětnou evaluaci; 

• čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů evaluačního týmu (viz dále); před 
podpisem smlouvy musí předkladatel být schopen jejich splnění prokázat pomocí dokumentů/ 
potvrzení; 

 
• čestné prohlášení o nezávislosti všemi členy evaluačního týmu (viz příloha). Všechny fyzické 

osoby, případně experti z týmu právnické osoby, musí splňovat všechny níže uvedené 
podmínky nezávislosti současně  - podmínky platí pro oba projekty zahrnuté do této evaluace. 
Čestné prohlášení o nezávislosti podepisují všechny fyzické osoby, případně právnická osoba a 
všichni zúčastnění experti z jejího týmu.  

 
• čestné prohlášení předkladatele o pravdivosti uvedených údajů (viz příloha); 
 
• nabídkovou cenu za evaluaci obou projektů uvedenou bez i včetně DPH (resp. u neplátců DPH 

uvedenou jako jediná cena opatřená prohlášením předkladatele o tom, že není plátcem DPH). 
Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky v orientačním rozmezí 245 000 – 295 000 Kč bez DPH6; 

 

• závazně vyplněnou tabulku výpočtu nákladů na evaluaci (vzor viz příloha). Dovolujeme si 
upozornit předkladatele, že MZV v roli zadavatele bude před proplacením odměny požadovat 
doložení rozsahu realizace podle jednotlivých položek schváleného nabídkového rozpočtu. V 
odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení ze strany zadavatele je možné provést 
přesun mezi položkami do výše max. 10% celkového rozpočtu a při dodržení celkové nabídkové 
ceny. Bude-li celkové čerpání ve skutečnosti nižší než náklady rozpočtované v nabídce předložené 
do výběrového řízení, zadavatel o tento rozdíl sníží konečnou odměnu oproti nabídkové ceně 
vítězného předkladatele; budou-li náklady ve skutečnosti vyšší než rozpočtované v nabídce 
předložené do výběrového řízení, nebudou tyto zadavatelem proplaceny;  

 
Podmínky nezávislosti členů evaluačního týmu 

• Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na přípravě, výběru či realizaci hodnocených projektů 
v jakékoli fázi. Nepodílel se ani na přípravě projektového návrhu, který s hodnocenými projekty 
soutěžil ve výběrovém dotačním řízení. 

• Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem ani externím spolupracovníkem gestora, ani 
jím nebyl v období přípravy a implementace hodnocených projektů; stejně tak nepůsobí ani 
nepůsobil jako zaměstnanec či externí spolupracovník realizátorů v období přípravy a implementace 
hodnocených projektů. 

• Žádný z členů evaluačního týmu se kromě výše definovaných podmínek nepodílel na realizaci 
projektů zahraniční rozvojové spolupráce v ČR ani v oblasti hodnocených projektů (GRV a osvěta), 
a sice u obou podmínek v roce předcházejícím evaluaci, v roce dané evaluace, ani se na nich nebude 
 v dané zemi (ČR) a oblasti (GRV a osvěta) podílet v roce následujícím. 

 
Kvalifikační předpoklady evaluačního týmu  
 

• ukončené vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření – u vedoucího evaluačního týmu; 

• minimálně 4 roky pracovních zkušeností – u vedoucího evaluačního týmu; 

                                                
6 Očekávaným rozmezím však zadavatel nedefinuje striktně ani minimální, ani maximální cenu. Nabídková cena musí zahrnovat 
všechny náklady evaluačního týmu, tj. např. na čas strávený prací v kanceláři (analýza dokumentů, psaní zpráv, zapracování 
připomínek), cestovní aj. náklady,  odměnu členům týmu za čas strávený závěrečnou prezentací, apod. 
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• dokončená participace na alespoň jedné evaluaci (ve smyslu komplexního vyhodnocení výsledků) 
projektu, programu či podobné intervence – u kteréhokoliv člena evaluačního týmu; 

• absolvované alespoň jedno školení nebo vysokoškolský předmět k evaluaci, nebo k řízení 
projektového/ programového cyklu (project cycle management); nebo k řízení orientovanému na 
výsledky (results-based management), nebo realizovaná evaluace v rámci diplomové nebo 
disertační práce v průběhu VŠ studia, která byla úspěšně obhájena a kladně hodnocena – u všech 
členů evaluačního týmu. 

 
Hodnotící kritéria (0-100 bodů celkem) 
Za hodnotící kritérium stanovil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky. 
Jednotlivá hodnotící dílčí kritéria byla stanovena následujícím způsobem: 
 

1. Nejnižší nabídková cena (porovnávány jsou ceny nabídek bez DPH): 0-40 bodů 

Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou obdrží 40 bodů. Ostatním nabídkám budou přiřazeny body dle 
vzorce: /hodnota nejnižší nabídkové ceny/ x /40 bodů/ : /hodnotou nabídkové ceny daného uchazeče/  = 
/počet bodů pro nabídku daného uchazeče/  

2. Odborná kvalita, konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené metodologie evaluace, 
vč. harmonogramu a postupu prací a rozdělení úkolů v evaluačním týmu: 0-30 bodů 

Maximum bodů náleží takové metodologii, která stanoví jak teoretický rámec navržených metod a jejich 
limitů, tak konkrétně rozpracuje kombinaci evaluačních kritérií OECD/DAC a dalších evaluačních 
kritérií a navržených metod – zpravidla do podoby evaluačních otázek, způsobu zjišťování a triangulace 
údajů apod. Očekává se  striktní dodržování osnovy vstupní i závěrečné evaluační zprávy a logické 
propojení zjištění, závěrů a doporučení s konkrétními a realistickými evaluačními otázkami. Dále 
optimální metodologie stanoví též harmonogram prací a rozdělení úkolů a kompetencí mezi jednotlivé 
členy evaluačního týmu; přičemž tyto postupy jsou navrženy realisticky. Zadavatel  uvítá, pokud se 
evaluace bude opírat o Formální standardy provádění evaluací České evaluační společnosti7. 

3. Míra odbornosti a předchozích zkušeností týmu v tematice globálního rozvojového vzdělávání a 
osvěty obecněji: 0-20 bodů 

Maximum bodů náleží evaluačnímu týmu, jehož členové dohromady disponují odborností v tematice 
globálního rozvojového vzdělávání a osvěty, oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a jejich 
evaluací. Odbornost je zde chápána jako kombinace teoretického vzdělání a pracovních zkušeností. Má-
li tým předkladatele odbornost v příbuzných oblastech, obdrží nabídka část bodů dle hloubky, šíře a 
přenositelnosti znalostí. Kritérium odbornosti a předchozích zkušeností evaluačního týmu v tematice 
bude hodnoceno na základě předložené nabídkové dokumentace.  

4. Rozsah předchozích zkušeností členů týmu z rozvojových nebo transformujících se zemí: 0-10 
bodů 

Maximum bodů náleží evaluačnímu týmu, jehož členové dohromady mohou prokazatelně nabídnout  
rozsáhlé zkušenosti jak z pracovního, výzkumného nebo podobného pobytu v několika rozvojových 
nebo transformujících se zemích; tak z rozvojové spolupráce jako činnosti a součásti zahraniční politiky, 
tj. např. plánování, implementace či evaluace konkrétních rozvojových projektů, širších programů 
pomoci, práce v koncepční či výzkumné rovině ZRS apod.  

U 2. – 4. dílčího hodnotícího kritéria nemusí žádná nabídka dosáhnout nejvyššího počtu bodů. Body 
přisuzuje odborná hodnotící komise. 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podá uchazeč, který získal nejvíce bodů v součtu všech kritérií a splní 
všechny další požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. 
 

Vyhodnocení nabídek 
                                                
7 Viz www.czecheval.cz 
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Nabídky obdržené zadavatelem ve stanoveném termínu budou otevřeny pověřenou obálkovou komisí, která 
je zkontroluje po formální stránce z hlediska požadavků stanovených ve vyhlášeném výběrovém řízení. 
Vyhovující nabídky budou předány hodnotící komisi, která je posoudí a na základě hodnotících kritérií 
vybere vítěznou nabídku ve smyslu platného Statutu a jednacího řádu hodnotící komise pro výběr 
projektů předložených v rámci výběrových řízení MZV ČR pro oblast zahraniční rozvojové spolupráce a 
humanitární pomoci. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky odešle zadavatel všem dotčeným uchazečům 
do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Výsledek výběru nejvhodnější nabídky 
bude zveřejněn do 27. března 2017 na webových stránkách zadavatele.8 
 
Příkazní smlouva 
S vítězným evaluačním týmem uzavře zadavatel příkazní smlouvu o vyhodnocení projektů ZRS 
realizovaných v rámci dotačního titulu „GRV a osvěta“ v sektoru vzdělávání a to v souladu s ustanovením § 
1724, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Součástí smlouvy je 
prohlášení obou smluvních stran, že skutečnosti uvedené ve smlouvě a jejích případných následných 
dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a 
udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a k jejich zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. Povinnou přílohou 
příkazní smlouvy je seznam povinných náležitostí evaluační zakázky. 
 
Závěrečné ustanovení 
MZV ČR nevrací nabídky projektů, které byly přijaty v rámci tohoto vyhlášení s výjimkou těch nabídek, 
které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. MZV ČR si jako zadavatel výslovně vyhrazuje 
právo uveřejněné podmínky výběrového řízení kdykoliv změnit nebo toto výběrové řízení zrušit bez udání 
důvodů9. 
 
 
Přílohy: 
 
závazná osnova vstupní evaluační zprávy (verze r. 2017) 
 
závazná osnova evaluační zprávy ZRS ČR (verze r. 2017) 
 
vzor čestného prohlášení předkladatele o pravdivosti uvedených údajů (povinná součást nabídky) 
 
vzor čestného prohlášení o nezávislosti členů evaluačního týmu (povinná součást nabídky) 
 
vzor tabulky nákladů na evaluaci pro výpočet nabídkové ceny (povinná součást nabídky) 
 

                                                
8 Viz www.mzv.cz/rozvoj 
9 Viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Oddíl 6. - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku) 
 


