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SHRNUTÍ 

Účel evaluace 

Předmětem této evaluace je vyhodnotit projekt Rekonstrukce čistírny odpadních vod 

v municipalitě Gradačac v Bosně a Hercegovině (BaH), kterou Česká rozvojová agentura (ČRA) 

zadala jako veřejnou zakázku v roce 2014 a mezi lety 2015 až 2017 ji realizovala společnost VHS 

Brno. Hlavním účelem zadávaného vyhodnocení je získat nezávislé, objektivně podložené a 

konzistentní závěry, zjištění a doporučení využitelná při rozhodování Ministerstva zahraničních 

věcí (MZV) ve spolupráci s ČRA a dalšími aktéry o budoucím zaměření rozvojových projektů v 

sektoru voda a sanitace, podpoře BaH a celkové realizace ZRS ČR se zohledněním Agendy 2030 pro 

udržitelný rozvoj a Strategie ZRS ČR 2018–2030. 

Kontext hodnocené intervence 

Cílem hodnoceného projektu bylo snížit negativní dopad odpadních vod na životní prostředí a 

zdraví populace po proudu řeky Gradašnica od ČOV Gradačac. Projekt měl přispět k modernizaci, 

rozšíření a zvýšení spolehlivosti systému čištění odpadních vod města Gradačac skrze 

rekonstrukci ČOV, proškolení zaměstnanců organizace provozující ČOV a seznámení obyvatel 

města Gradačac s principy nakládání s odpadními vodami (odborná školení i osvětová kampaň pro 

širokou veřejnost). V dlouhodobém horizontu by díky podpoře projektu mělo stočné plně pokrývat 

náklady na provoz ČOV (projekt mj. poskytl zpracovanou studii pro výpočet tarifů stočného) a do 

deseti let po dokončení projektu by na ČOV mělo být připojeno dalších 10 000 ekvivalentních 

obyvatel. Je důležité zmínit, že projekt byl součástí široké koncepce municipality Gradačac 

v oblasti dodávky pitné a čištění odpadní vody.  

Evaluační tým 

Řešitelem této evaluace je evaluační tým Gov Lab s.r.o. Členové evaluačního týmu byly Jan 

Hněvkovský, Jakub Vrobel, Jáchym Růžička, Tereza Hnátková a Aida Çavdar. 

Nejdůležitější zjištění a závěry 

Relevance projektu je celkově hodnocena jako vysoká. Rekonstrukce čistírny odpadních vod 

v municipalitě Gradačac bylo vysoce relevantním řešením ve vztahu k potřebám cílových skupin. 

Politická reprezentace Gradačace, zástupci místní samosprávy i zástupci vodohospodářské 

společnosti Komunalac sdílí jasnou a dlouhodobou představu o rozvoji nakládání s odpadními 

vodami a přístupu k pitné vodě pro celou municipalitu a projekt do ní vhodně zapadl. Vysokou 

důležitost rekonstrukce ČOV přikládají i občané, firmy. Kritéria užitá ve veřejné zakázce byla plně 

v souladu s legislativou a podařilo se za jejich pomoci vybrat vhodného realizátora projektu.  

Hospodárnost projektu je celkově hodnocena jako spíše vysoká. Projekt ve skrze dodržel časový 

harmonogram. Reálné čerpání bylo o 3 miliony CZK vyšší než původně zamýšlené a bylo 

zapříčiněné zejména dodatečnou nutností vybudování lapáku štěrku. Všechny tři výstupy projektu 

byly splněny za odpovídající prostředky. Důležitým faktorem umožňujícím efektivitu projektu byla 

kvalitní komunikace a spolupráce realizátora a příjemce. Na straně příjemce je nutno vyzdvihnout 

neobvykle rychlé zajištění všech potřebných povolení a velký entusiasmus do vzdělávacích aktivit o 

provozu ČOV. 

Účelnost projektu hodnotíme celkově jako spíše vysokou. V oblasti čištění odpadních vod dochází 

k lepším než požadovaným výsledkům na výpusti z ČOV. V případě zlepšení zdravotního stavu 

populace nejsou k hodnocení k dispozici potřebná data. Problém ve vyhodnocení je i u indikátorů na 
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úrovni záměru a cíle, které nejsou sledovány. Nedořešenými místy zůstává zpracování kalů a pokrytí 

provozu a obnovy ČOV čistě z prostředků vybraných na stočném. Zejména v případě podniků by 

mělo dojít k přenastavení cen. 

Dopady projektu hodnotíme celkové jako spíše vysoké. Naplnění primárního cíle s sebou přineslo 

přímé environmentální dopady, ČOV opouští důkladně pročištěná voda a velká část odpadních vod 

z domácností a firem tak již neznečišťuje řeku Gradašnici. Pro velkou část obyvatel Gradačace byla 

rekonstrukce ČOV dlouho očekávanou událostí, která se takřka okamžitě projevila dopadem na 

kvalitu života. Nejvíce díky odstranění zápachu, který zamořoval široké okolí původní ČOV. Ta se 

nachází v industriální zóně, což umožnilo místním podnikům rozšíření svých facilit. Napojením na 

ČOV přispělo k enviromentálních standardů kladených na místní firmy. Tyto standardy jsou  důležité 

pro zařazení do dodavatelských řetězců západních odběratelů. Eliminace zápachu zároveň odstranila 

třecí bod se sousedící Republikou Srbskou. Negativní dopad, který ale nezanedbatelná část 

dotazovaných obyvatel vnímá jako opodstatněný, je nárůst cen vodného a stočného. Projekt přispěl i 

k vyššímu enviromentálnímu povědomí obyvatel Gradačace. 

Udržitelnost projektu hodnotíme celkově jako spíše vysokou. Projekt skončil již před třemi lety a 

od té doby zaměstnanci společnosti Komunalac řídí ČOV v plném provozu bez vážnějších problémů. 

Od ukončení projektu probíhá postupné připojování domácností na kanalizaci vedoucí do ČOV. 

Současné tempo připojování by mohlo být vyšší. Ceny stočného byly zvýšeny nad průměr 

municipalit v Tuzla kantonu, ale nedokážou v současné době pokrýt provoz a obnovu ČOV. Problém 

je zejména relativně nižší sazba u podniků, které zároveň vypouští značné množství neplacené vody 

do kanalizace. 

Publicitu projektu hodnotíme celkově jako vysokou. Pravidla pro zajištění vnější prezentace byla 

beze zbytku dodržena a logo ČRA je stále dobře viditelné pro každého návštěvníka ČOV. Velmi 

úspěšná byla z hlediska publicity osvětová kampaň na školách. Brand awarness ČRA je u žáků nad 

očekávání vysoký.  

K průřezovým principům projekt přispěl vysoce, a to zejména v oblastech Šetrnosti k životnímu 

prostředí a klimatu a Řádné správě věcí veřejných. K Dodržování lidských práv příjemců včetně 

rovnosti mužů a žen byl neutrální. 

Doporučení 

Doporučení na úrovni projektu 

Znění doporučení Stupeň 

závažnosti 

 

Hlavní adresát 

Zajistit ekonomickou soběstačnost provozu a obnovy ČOV 

skrze vyřešení situace s podniky. Možným řešením je plošně 

zvýšit ceny stočného u podniků. Druhým možným řešením 

je nastavení individuálních smluv s podniky na základě 

množství a úrovně znečištěné vody. 

1 Municipalita 

Gradačac, 

Komunnalac 

V krátkodobém horizontu vyřešit likvidaci kalu. Možným 

řešením je opatřit ČOV takovou koncovkou, která zabezpečí 

hygienizaci kalu pro bezpečnou zemědělskou aplikaci a to 

např. kompostováním či s přídavkem aditiv dočasně 

zvyšujících pH, aby bylo zabráněno aplikaci neupraveného 

kalu v zemědělství či drahému exportu do zahraničí. 

Vhodnou alternativní možností se pak jeví dosoušení kalu s 

1 Municipalita 

Gradačac, 

Komunnalac 
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využitím biologického tepla. Jedná se o nízkonákladovou 

variantu transformace kalu na alternativní palivo, které 

může být dále využito např. v cementárnách za ekonomicky 

udržitelných podmínek – nikoliv pouze jakožto formu 

likvidace odpadu za ekonomicky nepříznivých podmínek. 

Cena zpracování kalu výše zmíněnými postupy by neměla 

překročit 150 EUR za tunu strojně odvodněného kalu. 

Zvýšit rychlost připojování nových domácností na 

kanalizační síť. Možná zlepšení vidíme jak v rychlosti 

výstavby kanalizační sítě, tak v návazném procesu 

připojování jednotlivých domácností. 

2 Municipalita 

Gradačac, 

Komunnalac 

 

Doporučení na úrovni programu nebo sektoru 

Znění doporučení Stupeň 

závažnosti 

 

Hlavní adresát 

 

Zaměřit se na vyčištění jednoho celého povodí, v ideálním 

případě sdíleného oběma entitami.  

1 ČRA, ZÚ 

Zvážit zaměření podpory ZRS i na regionální řešení 

kalového hospodářství, nejen na výstavbu a rekonstrukce 

jednotlivých ČOV. Možným řešením je podpora elektrárny 

na bioplyn, která by mohla sloužit jako efektivní řešení pro 

zpracování kalu z více ČOV.  

2 MZV, ČRA 

Systematicky pracovat s výstupy a zkušenostmi z projektů. 

Pokud něco kvalitního vznikne, tak využít další projekty k 

jejich šíření nebo na ně navázat. Ekolav a Kapljica se stali 

minimálně v kantonu Tuzla známými postavami na školách 

a je dobré s nimi dále pracovat a propojit je s brandem ČRA. 

Druhým příkladem z projektu může být v součinnosti 

s příjemcem a ZÚ vytvoření přehledu procesů a povolení, 

která musí realizátor a příjemce zajistit při 

rekonstrukci/stavbě ČOV. To by velmi pomohlo při tvorbě 

předpokladů a rizik v logických rámcích projektu. 

3 ČRA, ZÚ 

 

Doporučení systémová a procesní 
Znění doporučení Stupeň 

závažnosti 

 

Hlavní adresát 

 

Při výběru příjemců klást důraz na to, aby dodávané řešení 

bylo součástí propracované koncepce jako v případě 

Gradačace. 

2 ČRA 

Při nastavování indikátorů přemýšlet o tom, co nám 
indikátory řeknou a úspěchu projektu. Využívat realistické 

indikátory, které je příjemce schopen sledovat a zajistit, aby 

k tomu posléze docházelo. V ideálním případě, aby 

indikátory příjemce sledoval již před začátkem projektu. 

Lépe reflektovat vývoj indikátorů na úrovni cíle a záměru v 

závěrečné zprávě projektu. Navrhujeme využívat více učící 

se indikátory, které mají vypovídající hodnotu o aktivitě, a 

2 ČRA 
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ne jenom že proběhla. Využívat metodiku evaluace 

průřezových principů ZRS ČR jako zdroj potenciálně 

vhodných indikátorů. 

Věnovat větší pozornost očekávaným rozvojovým dopadům 

při sestavování logického rámce nebo teorie změny 

projektu. Daleko konkrétněji pracovat s předpoklady a 

riziky projektu při tvorbě logického rámce.  

2 ČRA 

U projektů zahrnujících osvětové kampaně podporovat ve 

veřejných zakázkách konsorcia nebo subdodávky se 

subjekty, které s daným tématem mají zkušenost.  Po 

vyhlášení veřejné zakázky lze podmínky a očekávání 

prezentovat otevřenou formou na veřejné platformě, např. 

seminářem ve spolupráci s Českou evaluační společností. 

Otevřený seminář by zároveň sloužil jako k síťování 

potenciálních dodavatelů a záznam by byl zveřejněn na 

profilu zadavatele jako doplňující informace. 

2 ČRA 
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1. ÚVOD 

1.1. Shrnující slovo hodnotitele 

„Hodnocený projekt je vzorem úspěšného projektu s vysokou přidanou hodnotou. Projekt za použití 

vhodného řešení reaguje na problém, na jehož palčivosti se shodli všichni aktéři. Efektivní realizace 

byla podpořena kvalitní komunikací a spolupráci mezi realizátorem a příjemce. Za vyzdvihnutí stojí 

entusiasmus pracovníků provozujících ČOV. Neméně důležitá byla i promyšlená koncepce dodávky 

pitné a čištění odpadní vody ze strany vedení municipality, ke které projekt přispívá. Tři roky po 

skončení realizace je ČOV v provozu a rozvojové dopady převyšují ty zamýšlené při formulaci 

projektu. Dobrá pověst ČR a ČRA nám při evaluaci v Gradačaci otvírala dveře. Vděčnost místních 

obyvatel pramenící z důležitosti ČOV a kanalizace pro jejich každodenní život byla nefalšovaná a až 

dojemná. Nedořešené zpracování kalů a nedostatečné ceny za stočné u podniků zůstávají jedinými 

velkými výzvami. Nezbývá nám než ZRS ČR popřát, ať je co nejvíce projektů takto úspěšných“. 

          Tým Gov Lab 

1.2. Kontext a účel evaluace  

Předmětem hodnocení je rekonstrukce čistírny odpadních vod v municipalitě Gradačac v Bosně 

a Hercegovině (Projekt), kterou ČRA zadala jako veřejnou zakázku v roce 2014 a mezi lety 2015 až 

2017 ji realizovala společnost VHS Brno. 

Hlavním účelem zadávaného vyhodnocení je získat nezávislé, objektivně podložené a konzistentní 

závěry, zjištění a doporučení využitelná při rozhodování MZV ve spolupráci s ČRA a dalšími 

aktéry o budoucím zaměření rozvojových projektů v sektoru voda a sanitace, podpoře BaH a celkové 

realizace ZRS ČR se zohledněním Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a Strategie ZRS ČR 2018–

2030. 

Vyhodnocení proběhne jak dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC2, tj. dle relevance, 

efektivity (hospodárnosti), efektivnosti (účelnosti), dopadů a jejich udržitelnosti, tak podle dalších 

evaluačních kritérií (vnější prezentace a naplňování průřezových principů ZRS). Důležitým záměrem 

zadavatele je získat nezávislé vyhodnocení realizovaného projektu s důrazem na jeho účelnost a 

hospodárnost. 

1.3. Informace o řešiteli evaluace 

Řešitelem evaluace projektu je společnost Gov Lab s.r.o. (www.govlab.cz). Cílem Gov Lab je 

pomáhat veřejným a neziskovým organizacím ve zlepšování kvality svých služeb. Služby Gov Lab 

spadají do oblastí – evaluace, vzdělávání formou workshopů, provázení organizační změnou a 

agilní implementace strategií. V rámci evaluací se Gov Lab zaměřuje na sociálně inovační projekty 

(např. hodnocení budování udržitelných komunit, práce s postiženými Alzheimerovou chorobou či 

systémových změn v oblasti pečovatelských služeb) a na rozvojové programy (např. hodnocení 

rozvojových programů pro malé a střední podniky ve V4 pro IFKA/Ministerstvo národního 

hospodářství Maďarska, vyhodnocení projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky 

v Moldavsku v sektoru „zemědělství a rozvoj venkova“ pro Ministerstvo zahraničních věcí České 

republiky nebo hodnocení projektu Participatory Budgeting for Inclusive Local Governance in BaH 

ve spolupráci s Agora CE).  

http://www.govlab.cz/
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V evaluacích buduje kapacitu jak v „tvrdých“ přístupech jako je kontrafaktuální evaluace, tak i v 

používání „měkčích“ monitorovacích a hodnotících mechanismů, jako je „outcome mapping“ či 

etnografické přístupy. Vzdělávání a workshopy pak připravuje zejména na témata strategického 

řízení a designu služeb, kdy se vždy snaží pomoci klientovi využít teoretické a praktické přístupy 21. 

století přímo ve své praxi. V poslední době v pozici samotných designérů přináší společnost Gov Lab 

inovace do několika sociálních služeb (fungování sociálně právní ochrany dětí, pěstounství či práce 

s vězni). Služby Gov Lab jsou vyvíjeny s důrazem na metodologickou preciznost kombinovanou s 

uživatelskou přívětivostí a lidskostí.  

2. INFORMACE O HODNOCENÉ INTERVENCI 

2.1. Kontext hodnocené intervence 

Bosna a Hercegovina (BaH) v době plánování projektu patřila vzhledem k velmi vysoké intenzitě 

bilaterárních vztahů a dlouhé tradici konstruktivní spolupráce mezi prioritní země ZRS ČR 

s programem spolupráce. Dle Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010–2017 

měla být česká ZRS v Bosně zaměřena mj. na projekty v sektoru životního prostředí a adresovat 

tak MDG 7 zaměřeného na zajištění udržitelného rozvoje životního prostředí a SDG 6 (Zajistit 

udržitelný rozvoj životního prostředí).  

Cílem hodnoceného projektu bylo podle rozvojového záměru snížit negativní dopad odpadních 

vod na životní prostředí a zdraví populace po proudu řeky Gradašnica od ČOV Gradačac a tím 

zajistit dlouhodobě udržitelný systém nakládání s odpadními vodami ve městě Gradačac.  

Projekt měl přispět k modernizaci, rozšíření a zvýšení spolehlivosti systému čištění odpadních 

vod města Gradačac skrze rekonstrukci čistírny odpadních vod, proškolení zaměstnanců organizace 

provozující ČOV a seznámení obyvatel města Gradačac s principy nakládání s odpadními vodami 

(odborná školení i osvětová kampaň pro širokou veřejnost). V dlouhodobém horizontu by díky 

podpoře Projektu mělo stočné plně pokrývat náklady na provoz ČOV (projekt mj. poskytl 

zpracovanou studii pro výpočet tarifů stočného) a do deseti let po dokončení projektu by na ČOV 

mělo být připojeno dalších 10 000 ekvivalentních obyvatel. 

Projekt byl realizován formou nadlimitní veřejné zakázky pro ČRA v rámci Programu zahraniční 

rozvojové spolupráce ČR. 

2.2. Zainteresované strany a jejich zapojení v projektu 

Hlavními aktéry v projektu byly následující: 

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

MZV je odpovědné za koncepční řízení rozvojové spolupráce, včetně programování její bilaterální 

složky, do níž hodnocený projekt patří. Má tak zájem na vyhodnocování výsledků, které projekt 

přinesl.  

• Česká rozvojová agentura 

V projektu zodpovídala za přípravu projektu a výběrového řízení na dodávky technického řešení. 

Dále projekt administrovala a monitorovala. ČRA též v oblasti financuje nebo financovala další 

projekty obdobného charakteru, jako „Dodávka pro výstavbu kanalizační sítě v severní části 

municipality Gradačac.“ 

• Zastupitelský úřad ČR v Sarajevu 

Diplomatický pracovník ZÚ i další zaměstnanci ZÚ byli zapojený při identifikaci projektu i při 

podpoře přímo v místě realizace. 

• Municipalita Gradačac 
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Hlavním příjemcem výstupů projektu je město Gradačac, které zároveň mělo zajistit 

spolufinancování z vlastních zdrojů a prostřednictvím kantonu Tuzla a vlády Federace Bosna a 

Hercegovina. Municipalita byla spolurealizátorem, neboť také zajišťovala dodatečné dodávky 

vybavení a materiálu, které byly nutné k zajištění funkčnosti ČOV. Zajišťovala také dodávka 

stavební části a likvidaci původního zařízení. Municipalita má na ČOV aktivní zájem, o čemž 

svědčí fakt, že podnět k projektu přišel cíleně z bosenské strany a je součástí širší strategie investic 

do vodní infrastruktury, na nichž se podílí také EBRD, SIDA nebo EU v rámci Nástroje 

předvstupní pomoci (IPA). Gradačac je zároveň severním výběžkem Tuzlanského kantonu 

obklopeného Republikou srbskou, kam dále míří vody řeky Gradašnice. Projekt je tedy důležitý 

pro obě entity Bosny a Hercegoviny.   

• Vodohospodářská společnost Komunalac 

Komunální podnik Komunalac je příjemcem rekonstruované ČOV. Komunalac se stará o provoz 

systému zásobování pitnou vodou v oblasti, o nakládání s odpadními vodami, o nakládání s tuhým 

komunálním odpadem nebo úklid veřejných prostranství. Personál společnosti Komunalac po 

proškolení v rámci projektu převzal nově instalovanou technologii a zodpovědnost za její provoz. 

Personálu Komunalac se týkal celý výstup 1.2 (Zaměstnanci organizace Komunalac jsou schopni 

samostatně a udržitelně provozovat ČOV Gradačac) a částečně i 1.1 (Funkční ČOV Gradačac) a 

1.3 (část 1.3.3 Vyškolení kontaktních osvětových zaměstnanců organizace Komunalac). 

• Pracovníci veřejné správy 

Pracovníci municipality Gradačac se aktivně podíleli na realizaci projektu. Jejich role byla zvláště 

důležitá v zajištění povolení nutných k zahájení samotné rekonstrukce ČOV. Pracovníci velmi 

blízko spolupracovali s Komunalacem. 

a organickému zatížení byl před rekonstrukcí ČOV považován za nezanedbatelný.  

• Obyvatelé města Gradačac 

Obyvatelé města Gradačac a obyvatelé žijící po proudu řeky Gradašnice od ČOV jsou hlavními 

koncovými příjemci rekonstrukce ČOV. Čistá voda a dlouhodobě udržitelné řešení nakládání 

s odpadními vodami mělo zvýšit kvalitu jejich života a zlepšit životní prostředí, v němž žijí. 

Dlouhodobý indikátor úspěšnosti projektu se proto celkem přirozeně týká připojení nových 

obyvatel k ČOV. Za touto skupinou směřoval výstup 1.3 (Obyvatelé města Gradačac jsou 

seznámeni s principy nakládání s odpadními vodami). 

• Firmy podnikající v municipalitě Gradačac 

Jsou v původním projektovém záměru nezmiňovaná cílová skupina, která výrazně benefituje ze 

splnění enviromentálních standardů spojených z čištěním odpadní vody. Zároveň se jedná o 

výrazné producenty odpadní vody tekoucí do ČOV. 

• VHS Brno 

Byl realizátorem zakázky na rekonstrukci ČOV v Bosně a Hercegovině podle smlouvy s ČRA č. 

j. 279932/2015-ČRA a v letech 2015 až 2017 zajišťoval dodání technického řešení rekonstrukce 

ČOV, proškolení zaměstnanců organizace provozující ČOV a seznámení obyvatel města 

Gradačac s principy nakládání s odpadními vodami. 

• Analitika, d. o. o. Sarajevo 

Firma Analitika byla místním spolurealizátorem, který zajišťoval dodávku laboratorního vybavení 

pro laboratoř na ČOV v Bosně a Hercegovině podle smlouvy s ČRA č. j. 279721/2018-ČRA ze 

dne 24. 4. 2018. 
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• Sweco Hydroprojekt a.s. 

Společnost SWECO Hydroprojekt spolupracovala na základě smlouvy s ČRA na ověření 

relevance projektu a zároveň i na přípravě zadávací dokumentace pro otevřené výběrové řízení na 

realizátora rekonstrukce. Na základě objednávky pro ČRA také posuzovala, zda zrealizovaný stav 

dodávky a montáže technologického zařízení stavby ČOV odpovídal zadání stavby a předmětu 

smlouvy o dílo. 

• Džena doo 

Je místní stavební firma, který zvítězila ve veřejné zakázce na stavební část rekonstrukce ČOV. 

vyhlášené municipalitou Gradačac. 

2.3. Hlavní předpoklady a rizika realizace projektu 

Pro úspěšnost projektu předpokládala matice logického rámce personální stabilitu organizace 

Komunalac, neboť vysoká fluktuace a s ní spojený odliv pracovníků se příslušnými zkušenostmi a 

znalostí kontextu mohl narušit plynulou realizaci.  

Součástí projektu bylo vypracování manuálů, konceptů a doporučení, které byly schvalovány 

příjemcem. Toto schválení implikuje, že příjemce potvrdil relevanci a proveditelnost těchto 

doporučení, avšak nezaručuje, že se jimi skutečně řídil.  

Mezi projektovými aktivitami bylo i vypracování studie pro výpočet tarifů stočného. Přestože 

měla být vypracována s ohledem na kontext místního prostředí, předpokládala ochotu místních 

obyvatel platit stočné zajišťující ekonomicky udržitelný provoz ČOV.  

Logický rámec uváděl technické riziko zvýšení biologického a hydraulického zatížení ČOV nad 

rámec předpokladů. 

Projekt také předpokládal, že municipalita Gradačac zajistí dostatečné zdroje na financování 

stavební části rekonstrukce.  

Výstup 1.3 (Obyvatelé města Gradačac jsou seznámeni s principy nakládání s odpadními vodami) 

uváděl jako klíčový předpoklad také ochotu místních škol a obyvatel účastnit se osvětových 

aktivit.  

3. METODOLOGIE EVALUACE 

3.1. Použité metody a analyzované informace 

Metodologie evaluace byla v souladu se vstupní zprávou postavena na kombinaci kvantitativních 

a kvalitativních metod sběru dat a jejich analýzy. Metodologie byla volena jako případová 

studie, v jejímž rámci bylo cílem posbírat co největší množství různých dat tak, abychom získali 

plastický obraz o hodnocené intervenci. První fáze evaluace spočívala v desk research dostupných 

materiálů (projektová dokumentace, zprávy o realizaci) a rozhovory se zástupci ČRA. Na základě 

studia dokumentů a rozhovorů byla rekonstruována teorie změny projektu, analyzovány 

zainteresované strany a formulovány předběžné hypotézy, které se promítly do vstupní zprávy a byly 

tak ověřeny se Zadavatelem.  

Další fáze evaluace zahrnovala strukturované a polostrukturované rozhovory s manažerem 

projektu, zástupci MZV a ČRA a společnosti SWECO, která byla zodpovědná za technický dozor 

projektu. Zároveň byla analyzována dostupná technická dokumentace a zpráva ze zkušebního 

provozu. V této fázi byly připravovány otázky a scénáře pro rozhovory, dotazníky pro šetření na 

zapojených školách a jejich překlad do místního jazyka. Před misí bylo provedeno celkem osm 

strukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů.  
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Třetí fází byla mise v BaH realizovaná mezi 11. a 17. říjnem 2020, jejíž součástí bylo 31 

strukturovaných a polostrukturovaných rozhovorů se zástupci municipality Gradačac, společnosti 

Komunalac, stavební společnosti Džena, řediteli a pedagogy zapojených škol a občany Gradačace 

(včetně občanů žijících přímo v blízkosti areálu ČOV). Na pěti zapojených základních školách bylo 

provedeno dotazníkové šetření testující znalost nástrojů použitých jako součást osvětové kampaně a 

zúčastnilo se jej 234 žáků. Součástí mise byla návštěva rekonstruované ČOV a pozorování 

pracovníků při plnění jejich každodenních povinností. Této části bylo využito pro získání 

dodatečných informací o provozu ČOV, nákladech, cenové politiky a praktického využití znalostí 

získaných v projektu. Po návratu z mise byly analyzovány získané informace, přepsány, kódovány a 

zpracovány získané dotazníky a proveden dodatečný rozhovor s realizátorem.     

3.2. Metodologické překážky a jejich řešení 

V první řadě komplikovala realizaci evaluace pandemie COVID-19. Opatření a nejistota související 

s touto situací dvakrát posunuly misi do BaH a snižovaly dostupnost důležitých respondentů (ať už 

kvůli karanténě, vytíženosti spojené s náporem problémů s vyšší prioritou či neochotou potkávat se 

s kýmkoliv tváří v tvář). Kvůli komplikacím v letecké dopravě jsme raději zvolili vlastní dopravu 

autem, abychom měli jistotu, že mise vůbec proběhne. V BaH v době mise panovala přísnější 

hygienická opatření než v ČR a nemohli jsme proto například realizovat skupinové diskuze se žáky 

na školách. Přestože nám školy vůbec nemusely vycházet vstříc, jejich ředitelé a vedoucí pedagogové 

zajistili distribuci dotazníků žákům během prezenční části výuky a nebylo třeba využívat záložní 

variantu CAWI. Nevýhodou bylo, že jsme nemohli kontrolovat podmínky při vyplňování dotazníků. 

Vedoucí pedagogové byli pečlivě instruováni, jak mají dotazníky administrovat a co při tom 

zdůraznit (nejde o žádný test, není potřeba znát správnou odpověď, nenapovídat si mezi sebou nebo 

vyhledávat odpovědi online atd.). Při přebírání vyplněných dotazníků jsme opět prošli bod po bodu, 

zda byly dodrženy stejné podmínky. Na jedné škole si někteří žáci vyhledávali odpovědi online, a 

proto výsledky uvádíme ve variantě s touto školou i bez ní, přičemž do závěrů byly vzaty v úvahu 

výsledky bez dotazníků z této školy.  

V zájmu nezávislosti jsme nechtěli jako respondenty oslovovat osoby doporučené zástupci 

municipality nebo manažerem projektu. Kvůli kombinaci přísnějších hygienických opatření, 

probíhající předvolební kampaně (občané byli zprvu neochotni komunikovat, protože předpokládali, 

že děláme politickou kampaň) a vytrvalému dešti však bylo ve venkovních prostorách obtížné 

zastihnout kohokoliv. Přistoupili jsme proto k oslovování náhodných občanů na 

nejfrekventovanějších místech centra města (obchodní centrum, náměstí) a v případě obytné čtvrti 

přiléhající k areálu ČOV i přímému oslovování rezidentů (door-to-door canvassing). Takto se nám i 

za nepříznivých okolnosti podařilo udělat rozhovory s obyvateli obou pohlaví v každé věkové 

skupině. 

Z metodologického hlediska jsme dále naráželi na fakt, že výběr indikátorů v logickém rámci 

projektu nepočítal v některých případech s měřením úvodní srovnávací hladiny nebo průběžným 

měřením po ukončení projektu. Přitom indikátor na úrovni záměru se vztahuje k časovému bodu 

deset let po ukončení projektu, avšak bez zajištění měření a kapacit i prostředků na zhodnocení plnění 

indikátoru po tak dlouhé době. Pro účely této evaluace jsme, kde to bylo možné, využili indikátorů 

z manuálů pro hodnocení průřezových principů ZRS ČR od institutu INESAN a indikátorů běžných 

pro hodnocení ČOV. Je také třeba brát v úvahu, že uběhlo několik let od realizace projektu a 

odpovědi v otázkách, které se týkají vnímání občanů, jsou zkreslena časovým odstupem. U 

představitelů města či společnosti Komunalac, kteří byli navíc dostatečně dopředu informování o 
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účelu mise, lze očekávat dobrou připravenost. U náhodných občanů a škol tato očekávání byla nižší, 

a přesto si obě skupiny vybavovaly projekt i po letech velmi jasně a sami spontánně dokázali 

vyjmenovávat jednotlivé akce, způsoby komunikace města, setkání s občany či jejich průběh, což 

posiluje sílu evidence.         

3.3. Zhodnocení evaluačních postupů 

Evaluace byla realizována s ohledem na zásady odbornosti, integrity a zodpovědnosti v souladu 

s Etickým kodexem evaluátora. Rozhovory byly prováděny s maximálním důrazem na soukromí a 

přepisy rozhovorů a záznamy z dotazníků (které byly anonymní) jsou archivovány a zabezpečeny 

tak, aby k nim mimo osoby podílející se na této evaluaci neměl nikdo další přístup. Celý postup 

evaluátorů je dokumentován a transparentní. Cílem evaluace není hodnocení výkonu konkrétních 

osob a závěry v evaluaci jsou formulovány tak, aby užité informace nebyly ztotožnitelné 

s konkrétními respondenty. Kromě etických standardů byly dodržovány i maximální možné 

hygienické standardy (odstupy, respirátory, dezinfekce) a respondentům byly primárně navrhovány 

rozhovory telefonickou formou nebo formou videohovoru. Evaluátoři také vždy jednali tak, aby 

žádným způsobem nenarušili dobrou pověst Zadavatele, které se v Gradačaci všeobecně těší.  

3.4. Členové týmu a rozdělení rolí 

Mgr. Jan Hněvkovský byl zodpovědný za řízení projektu, komunikaci se Zadavatelem a klíčovými 

stakeholdery. Tento člen týmu byl dále zodpovědný za přípravu a vedení rozhovorů (včetně mise 

v BaH), za evaluační výstupy a prezentaci zjištění. Je garantem kvality evaluace za dodavatele. 

Mgr. Jakub Vrobel byl zodpovědný za rekonstrukci teorie změny, analýzu aktérů, přípravy scénářů 

rozhovorů a dotazníků (včetně distribuce, instrukcí a sběru), a statistickou analýzu dat. Vedl také část 

rozhovorů v ČR i BaH. 

Ing. Tereza Hnátková, Ph.D. byla jako expertka na vodohospodářství zodpovědná za zhodnocení 

technických aspektů evaluace (data z ČOV), tj. vyhodnocení realizovaných postupů (a alternativních 

řešení), hospodárnosti a udržitelnosti. Kromě výše zmíněných činností poskytovala oponenturu a 

konzultaci ostatním členům týmu v odborné oblasti hodnoceného projektu. 

Mgr. Jáchym Růžička připravoval v rámci evaluace scénáře rozhovorů a staral se o sběr 

kvalitativních dat. Kromě sběru analýzy kvalitativních dat se podílel na rekonstrukci teorie změny 

projektu a desk-research projektové dokumentace. 

Aida Çavdar M.Sc, se jako místní expertka podílela na přípravě mise, zajišťovala sběr a analýzu 

kvalitativních dat v místním jazyce (např. týkajících se publicity projektu) a zodpovídala za překlady 

a tlumočení.  
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4. EVALUAČNÍ ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY EVALUACE 

4.1.  Celkové hodnocení 

Tabulka 1 Celkové hodnocení intervence podle kritérií OECD/DAC 

Škála pro hodnocení intervence  Individuální hodnocení míry naplnění 

kritérií OECD-DAC a dalších kritérií 

stanovených zadavatelem 

Vysoká – postupy, výsledky a předpoklady 

plně odpovídají potřebám a stanovenému cíli, 

resp. příkladům dobré praxe 

Spíše vysoká – v konkrétním kontextu 

intervence naplnila maximum požadavků, 

existují však omezení na úrovni externích 

faktorů nebo drobné nedostatky týkající se 

realizace 

Spíše nízká – významnější nedostatky při 

nastavení intervence nebo v aplikovaných 

postupech a/nebo závažné problémy na 

úrovni externích faktorů 

Nízká – postupy nebo výsledky intervence 

neodpovídají stanoveným cílům a/nebo 

existují kritické problémy na úrovni externích 

faktorů 

 

Relevance: vysoká  

 

Hospodárnost: spíše vysoká 

 

Účelnost: spíše vysoká 

 

Dopady: spíše vysoká 

 

Udržitelnost: spíše vysoká 

 

Publicita: vysoká 

 

Průřezové principy: vysoká  

 

4.2. Relevance 

EO 1.1 Jaká je relevance zvolených postupů (vybudování nové čistírny, resp. rekonstrukce stávající) ve 

vztahu k potřebám cílových skupin? 

Míra relevance zvolených postupů ve vztahu k potřebám cílových skupin Vysoká 

Rekonstrukce čistírny odpadních vod v municipalitě Gradačac bylo vysoce relevantním řešením ve 

vztahu k potřebám cílových skupin. V první řadě je potřeba zdůraznit, že politická reprezentace 

Gradačace, zástupci místní samosprávy i zástupci vodohospodářské společnosti Komunalac sdílí 

jasnou a dlouhodobou představu o rozvoji nakládání s odpadními vodami a přístupu k pitné 

vodě pro celou municipalitu. To je nadstandardní situace (i ve srovnání například s českým 

kontextem), která usnadňuje maximalizaci využití potenciálu ČOV, neboť nejde o izolovaný projekt, 

ale součást širší strategie, která je úspěšně naplňována. Sdílenou vizi demonstrovali během rozhovorů 

zástupci politické reprezentace, společnosti Komunalac i místní samosprávy napříč organizační 

strukturou tím, že bez zaváhání popsali stejnou vizi vedoucí od potřeb cílových skupin (občanů, 

firem) a potřeb rozvoje města až k jednotlivým krokům vedoucím k dosažení této vize, včetně 

způsobů jejího dosažení. Stejně dobře dokázali tuto vizi a potřeby popsat občané města, hlavní cílová 

skupina. A to bez ohledu na to, zda pochází z oblasti sousedící s areálem ČOV, z centra Gradačace 

nebo vzdálených předměstí. 

Kromě ocenění dlouhodobého přínosu funkční ČOV ve vztahu životnímu prostředí dotazovaní 

obyvatelé nikdy neopomněli zdůraznit bezprostřední změnu, kterou rekonstrukce přinesla v běžném 

životě. Po rekonstrukci totiž zmizel zápach, který obtěžoval nejen okolí v okruhu asi jednoho 

kilometru kolem areálu ČOV, ale za nepříznivých povětrnostních podmínek i sousední municipality. 

Obtěžující zápach v kombinaci se znečištěním vypouštěným do řeky Gradašnice tak způsoboval 

napětí s okolními obcemi, které jsou navíc součástí entity Republiky srbské. Rekonstrukce tak měla 
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i politický přínosy v podobě zlepšení vztahů s tuzlanského kantonu s municipalitami v sousedící 

entitě. Z rekonstrukce profitovaly též místní firmy, zvláště ty v průmyslové zóně přiléhající 

k areálu ČOV. Velká část těchto firem dodává na trhy v západní Evropě a bez napojení na ČOV by 

nesplňovaly environmentální standardy svých odběratelů.   

EO 1.2 Jsou kritéria pro realizaci projektu vhodně nastavena? 

Míra, s níž jsou kritéria hodnocené intervence vhodně nastavena Spíše vysoká 

Veřejná zakázka CzDA-BA-2014-221402 s názvem Rekonstrukce čistírny odpadních vod v 

Gradačaci, skrze kterou byl vybrán realizátor VHS Brno, byla plně v souladu s platnou legislativou, 

jmenovitě v tu dobu platným Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Stěžejní pro 

vyhodnocení je i fakt, že se za pomoci veřejné zakázky podařilo vybrat vhodného dodavatele, 

který dopomohl k úspěšné realizaci projektu.  

Zadávání veřejných zakázek je obecně jedna z nejpalčivějších oblastí poskytování služeb veřejné 

správy, a to nejen v České republice. V oblasti Zahraniční rozvojové spolupráce je zadávání ještě 

stiženo tím, že ani v tu dobu platná ani současná legislativa (Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 

134/2016 Sb.) není primárně nastaven pro případy, kdy zadavatel poptává plnění pro někoho jiného 

než pro sebe. Jmenovitě ČRA jako zadavatel poptával plnění pro příjemce municipalitu Gradačac. 

Specifikum zadávání u ČOV je i časté rozdělení na technickou část, kterou dodává český realizátor 

a stavební práce, které dodává místní firma. Tu musí vysoutěžit příjemce, což mohlo být úzké hrdlo 

projektu, protože se přihlásila jen jedna firma (Džena doo), která si ještě musela zajistit splnění 

technických předpokladů skrze subdodavatele.  

Obecně uznávaným ekonomickým předpokladem je, že širší trh vede k vyšší konkurenci, což 

způsobuje vyšší kvalitu a nižší cenu. V případě této veřejné zakázky byly relativně přísně nastaveny 

technické předpoklady (jedna provedená ČOV za minimálně 10 mil CZK a jedna ČOV o kapacitě 

alespoň 25 000 EO). Dalším faktorem potenciálně snižujícím počet soutěžících firem je vyšší riziko 

spojené s realizací zakázky v Bosně či potřeba dostatečných vlastních finančních rezerv pro realizaci 

projektu. Na druhou stranu přísněji nastavené předpoklady snižují pravděpodobnost výběru 

dodavatele, který by nebyl schopen takovýto projekt doručit.  

Za pomoci externích kapacit (Sweco hydroprojekt) ČRA jasně definovala technická specifika, jak 

má být rekonstrukce ČOV provedena. Tato praxe vede k větším kapacitním nárokům při přípravě 

pro zadavatele a snižuje možnost dodavatele využít svoje nejvhodnější postupy. Zároveň ale ulehčují 

vyhodnocení zakázky, kdy při pevně dané specifikaci byla váha 80 % dedikována ceně. Variantou 

může být přístup Desing & Build1, který dává příjemce možnost nadesignovat způsob, jakým projekt 

realizuje. ČRA tuto metodu pilotně zkouší a bude dobré zkušenosti vyhodnotit a zjistit možnost 

využití pro další projekty. Z námi provedených rešerší a názorů aktérů vyplývá, že tato metoda by 

byla vhodná jen u větších projektů a u námi hodnoceného projektu by nebyla výhodná. 

Pro vyhodnocení kvality výběrových kritérií je velmi důležitý názor dodavatele jakožto aktéra, na 

kterého povinnosti ze zakázky dopadnou. Problematická místa vidí dodavatel v technické specifikaci, 

kdy některé prvky nebyly plně v souladu s v České republice běžnou praxí. Jako zásadnější vnímá 

jasné vymezení rolí a povinností. Konkrétně problém nastal u stavebního povolení, jelikož v Bosně 

existuje dvoukolový systém schvalování projektové dokumentace. Prakticky to funguje tak, že 

vypracovaná projektová dokumentace musí projít revizí projektové dokumentace. Tu ale může udělat 

 
1 Odkaz na metodiku využití přístupu Design & Build v rámci platné české legislativy: 

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=933  

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=933
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jen firma s autorizačním razítkem, které může mít jen firma se sídlem v Bosně. Pak teprve lze udělit 

stavební povolení. Dodavatel k tomu musel kontraktovat bosenskou firmu, která měla autorizační 

razítko a provedla pro ně revizi projektové dokumentace. To byl časově i finančně náročný proces. 

Dodavatelům by značně usnadnilo situaci, pokud by tato místní specifika byla co nejlépe uvedena již 

v zadávací dokumentaci a dobře promyšleno, jaké zodpovědnosti by měl nést jaký aktér. Celkově ale 

dodavatel vnímá projekt jako pro firmu přínosný a byl by ochoten na něm znovu participovat, 

což je silný pozitivní indikátor.  

Technická část rekonstrukce projektu byla doplněna o měkké osvětové aktivity. Ty vnímáme my i 

dotazovaní aktéři jako důležitou část projektu. Pro technické firmy jsou to aktivity, které nejsou jejich 

každodenní činností a necítí se v nich příliš silní. V hodnoceném projektu na osvětovou činnost 

kontraktovali odborníka s dobrou místní znalostí a osvětové činnosti byly velmi úspěšné. To ale není 

vždy pravidlem a s aktéry jsme diskutovali možnost zapojení neziskových organizací, které jsou 

v těchto aktivitách mnohem kovanější. Všichni aktéři to vnímají jako potenciálně velmi přínosné 

spojení. Jsme si vědomi, že o to ČRA usiluje i explicitním uvedením v zadávacích dokumentacích, 

ale zatím se to nedaří příliš realizovat. Jako důležité vnímáme prolomení bariér mezi dvěma vcelku 

odlišnými světy, pilotní realizaci této spolupráce a přenos zkušeností.     

4.3. Hospodárnost 

EO 2.1 Jak lze na základě dostupných informací hodnotit hospodárnost vynaložených finančních 

prostředků na hodnocený projekt z hlediska celkové „value for money“? 

Míra, s níž přinesla hodnocená intervence přidanou hodnotu v poměru 

k vynaloženým prostředkům 

Vysoká 

K zodpovězení otázky mířící na „value for money“ potřebujeme znát obě pomyslné strany vzorce. 

Jednou je přidaná hodnota a druhou jsou náklady, za které byla pořízena. Začneme diskusí nákladové 

strany. Původní rozpočet projektu počítal s celkovými náklady 29,4 mil CZK, a to takto 

rozprostřenými: v roce 2015 13 mil CZK, 2016 15,2 mil CZK a 2017 1,3 mil CZK. Reálné čerpání 

vzrostlo o 3 mil CZK na 32,3 mil CZK. K navýšení došlo v letech 2016, a to na 16,2 mil CZK a 

zejména v 2017 na 3,2 mil CZK. Hlavním důvodem navýšení byla nastalá potřeba rehabilitace 

dosazovací nádrže a vybudování lapáku štěrku, kterou budeme ještě komentovat v následující 

evaluační otázce. Můžeme tedy konstatovat, že projekt ve skrze dodržel časový i finanční 

harmonogram projektu. 

Přidaná hodnota projektu je koncept, který se dá uchopit na více úrovních obecnosti. Nejdříve se 

zaměříme na úroveň výstupů, tedy úroveň, kterou může realizátor přímo ovlivnit. Všechny výstupy 

byly pro projekt vysoce relevantní a všech výstupů projektu bylo dosaženo v dobré kvalitě. 

Aktéři se shodují, že rekonstrukce staré a částečně nefunkční ČOV bylo správně zvolené řešení 

(alternativa by byla postavení nové ČOV). Hlavní výstup projektu (funkční ČOV) byl dosažen, a to 

ve velmi dobré technické kvalitě. Prostředky vynaložené na zajištění technického řešení byly 

odpovídající.  

Druhým výstupem bylo zajištění, že zaměstnanci Komunalac jsou schopni samostatně a udržitelně 

provozovat ČOV. To bylo zajištěno a nadále tomu tak je, k čemuž přispívá i stále velmi vstřícná 

pozice realizátora k zaměstnancům Komunalc. Částku 1,6 mil CZK vnímáme jako odpovídající 

prostředky, jelikož se ve výstupu skrývá i doplnění laboratorního vybavení či zpracování studií pro 

výpočet tarifů. Jako vyšší položku vnímáme zpracování plánu dlouhodobého rozvoje organizace 

Komunalac za 250 tisíc CZK.  
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Třetím výstupem bylo zajištění, že obyvatelé města Gradačac jsou seznámeni s principy nakládání 

s odpadními vodami. Výstup se nakonec primárně soustředil na práci s žáky ve školách. Náklad na 

celý výstup byl 700 tisíc CZK, což se může jevit jako nadměrné, ale jestli můžeme z evaluační mise 

něco vyzdvihnout, tak je to dosah osvětové práce na povědomí dětí. K osvětovým aktivitám 

docházelo organicky i nadále, což výrazně zvyšuje hodnotu vynaložených prostředku. Osvětové 

aktivity do většího detailu diskutujeme v EO 6. 

Koncept přidané hodnoty lze pojmout i nad rámec výstupů projektu. Na úrovni rozvojových dopadů 

a dopadů na koncové příjemce to detailně diskutujeme v EO 4.1 a EO 4.2. Zde bychom chtěli jen 

zdůraznit některé faktory přispívající k větší hodnotě vynaložených prostředků. Klíčové je, že 

projekt rekonstrukce ČOV zapadá do dobře promyšlených a synergických aktivit municipality 

v oblasti vody a sanitace. Projekt je důležitý pro rozvoj industriální zóny a firem v ní operujících, a 

proto má i další ekonomické dopady. Zrekonstruovaná ČOV slouží jako příklad dobré praxe pro další 

bosenské municipality, které od Gradačace aktivně získávají informace. Projekt napomohl ke zvýšení 

enviromentálního povědomí obyvatel, a to nejen v oblasti vody.   

EO 2.2 Jaké hlavní faktory přispívají k ne/efektivitě zvolených řešení z procesního i obsahového hlediska? 

Míra, s níž hlavní faktory hodnocené intervence přispěly k efektivitě Spíše vysoká 

V předcházející EO jsme došli k závěru, že všech výstupů bylo dosaženo v dobré kvalitě. Nyní 

budeme diskutovat faktory, které přispěly k celkové efektivitě realizovaného projektu. Vedle toho 

zmíníme i faktory, které naopak přinášely částečnou neefektivitu. 

Hlavním pozitivním faktorem, na kterém se shodují aktéři jak na straně příjemce, tak realizátor, je 

skvělá komunikace a spolupráce. Na straně příjemce to bylo podmíněno hned několika faktory. 

Prvně vedení města Gradačac vidí zajištění pitné vody a čištění odpadních vod jako jasnou 

strategickou oblast, ve které má vizi a k jejímu naplnění podniká vícero navzájem synergických 

aktivit. Rekonstrukce ČOV bez práce na napojování domácností ke kanalizační síti nepřinese 

kýženou hodnotu. Zároveň dochází k pracím na rozvodu pitné vody do odlehlejších částí 

municipality. Ačkoliv nám evaluátorům vícero souběžných projektů stěžuje vyhodnocení projektu, 

tak pro občany je to naopak silný impuls. Vedení města bylo schopné zajistit širší paletu zdrojů 

financí k pokrytí projektů. 

Naprosto stěžejní byla kvalita týmu na straně příjemce. Ta byla zajištěna jak velmi dobrou 

spoluprací municipality a městské firmy Komunalac, tak osobními kvalitami u klíčových pracovníků. 

Neméně důležitý bylo i odhodlání a zápal, který tým příjemce projevil. Jako dobrý příklad může 

sloužit výrazná proaktivita u zaměstnanců Komunalac v oblasti obsluhy a provozu ČOV. Ještě 

úctyhodnější byl způsob, jakým tým příjemce zvládl zajistit všechna potřebná povolení ke 

stavbě, kdy, jejich slovy, „podnikali nálety“ na instituce v Sarajevu. Jelikož se jedná o stavbu, která 

má federální důležitost, tak byl proces velmi složitý a na jeho zvládnutí se často ptají ostatní 

municipality, které o stavbě ČOV uvažují. Tento fakt nám potvrdil i realizátor, který řekl, že to 

příjemce zvládl rychleji, než by se stalo v České republice.  

Jeden z důvodů rychlého vyřízení všech potřebných povolení byla dobrá práce s riziky a předvídání 

na straně týmu příjemce. To je v ostrém kontrastu s kvalitou logického rámce projektu, který 

předpoklady a rizika uvádí jen ve velmi obecném a málo přínosném formátu (např. Personální 

stabilita organizace Komunalac či Implementace a dodržování doporučení projektu ohledně provozu 

ČOV a ekonomiky systému nakládání s OV ze strany organizace Komunalac). Nepostihuje tak 

překážky, kterým bude realizátor čelit a na kterých může projekt ztroskotat, a to v situaci, kdy např. 
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na Zastupitelském úřadu v Sarajevu mají velmi dobrou znalost procesů. Na druhou stranu jsme si 

vědomi, že od roku 2014, kdy byl projekt formulován, došlo ke kvalitativnímu posunu. 

K velmi dobré spolupráci na projektu přispěl nemalou mírou i realizátor, který často a ochotně 

komunikoval s příjemcem. Jako důležité aktéři identifikovali i časté osobní návštěvy stavby. 

K efektivní rekonstrukci přispěla i profesionálně fungující místní stavební firma, což bylo velmi 

důležité, jelikož na sebe střídavě navazovaly montáže techniky a betonářské práce. Naopak 

k neefektivitě přispěl roční rozpočtový cyklus ČRA, kvůli kterému musel realizátor pořizovat strojní 

zařízení v daný rok, ačkoliv stavební práce nebyly připraveny, a tak docházelo k vypotřebování části 

záruční doby.  

Skutečnost, na které můžeme ilustrovat efektivitu i neefektivitu projektu, byla výše zmíněné 

zakoupení lapáků štěrku. Ty nebyly součástí projektu (v ČR se ne vždy využívají), ačkoliv na nich 

příjemce od začátku trval. Při zkušebním provozu došlo kvůli tání sněhu a dešťům k výraznému 

nátoku vody i s velkým množstvím štěrku, což poškodilo technologii čerpací stanice. Až v tu chvíli 

došlo k dohodě donora s realizátorem o dodatečné pomoci 1,4 mil CZK, která je ale pro chod ČOV 

nezbytná. 

4.4. Účelnost 

EO3.1 Do jaké míry přispěla realizace projektu ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace 

daných oblastí? 

Míra, s níž projekt přispěl ke zlepšení životního prostředí Spíše vysoká 

Míra, s níž projekt přispěl ke zlepšení zdravotního stavu populace Nelze hodnotit 

Tato otázka má dva rozměry, zlepšení životního prostředí a zlepšení zdravotního stavu populace 

v důsledku realizace projektu. V případě vlivu na životní prostředí byly naplněny primární cíle 

rekonstrukce. Z hlediska obyvatel žijících v okolí ČOV je zásadním úspěchem, že se již nemusí 

potýkat se zápachem, který produkovala ČOV před rekonstrukcí. Čistírna funguje a dle výsledků 

měření vypouštěných, přečištěných vod splňuje podmínky v účinnosti odstraňování kontaminantů. 

Níže je uvedena tabulka shrnující měření koncentrací biochemické spotřeby kyslíku, chemické 

spotřeby kyslíku, amoniakálního dusíku a celkových nerozpuštěných látek na přítoku a odtoku.  

- Koncentrace CHSK nad odtoku je trvale pod hodnotou 125 mg/L 

- Koncentrace BSk5 na odtoku je trvale pod hodnotou 25 mg/l 

- Koncentrace celkového fosforu na odtoku je trvale pod hodnotou 2 mg/l (účinnost eliminace 

vyšší než 80 %) 

- Koncentrace amoniakálního dusíku je nižší než 15 mg/l (účinnost eliminace vyšší než 80 %) 
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Tabulka 2 Vyhodnocení kvality čištěné vody 

 

Spotřeba energie vynaložené na technologii úpravy vody je pod českým průměrem a činí v průměru 

méně než 1 kW/m3 (současný provoz: 0,8 - 0,9 KW v létě, v zimě 0,5 - 0,6 kW, zatímco v ČR je 

průměr 1 kW/m3). Zatížení odpadních vod na nátoku je nižší, než byl projekční předpoklad. To 

souvisí s nátokem balastních dešťových vod na systém. Jako problematické se jeví zatížení systému 

objemem vody z bodových zdrojů (mlékáren, které mají vlastní zdroj vody – studny a nevyužívají 

obecní vody). Energetickou náročnost z pohledu celého cyklu potenciálně zvyšuje nedořešené kalové 

hospodářství. Kal je totiž skladován v areálu ČOV a jeho odstraňování pak bude klást dodatečné 

energetické nároky.  

Projekt také přispěl ke zvýšení zájmu obyvatel o ochranu životního prostředí. Zvláště osvětová 

kampaň uskutečněná na devíti školách v Gradačaci (cca 5900 žáků) doprovázená exkurzemi a 

výtvarnou soutěží zanechala v dětech trvalý pozitivní dojem. Pozitivně vnímáme, že kampaň stavěla 

na výstupech předchozí environmentálně zaměřené kampaně, která byla financována ČRA.2  

Z pohledu zlepšení zdravotního stavu populace nelze přínos projektu hodnotit, neboť k tomu 

nejsou sbírána vhodná data. Projekt nepočítal s indikátory, které by zdravotní stav populace 

monitorovaly. I kdyby byl zdravotní stav populace monitorován, tak bychom naráželi na atribuční 

problém (přisuditelnost naměřeného rozdílu před a po intervenci nebo dalším vlivům).  Z rozhovorů 

s místními obyvateli jsme narazili pouze na anekdotickou evidenci subjektivního vnímání zlepšení 

zdraví v souvislosti s rekonstrukcí ČOV, kterou nelze brát příliš vážně. V současné době má navíc 

větší vliv na zdravotní stav obyvatel Gradačacu zlepšující se dostupnost pitné vody a rozšiřování 

kanalizační sítě než vypouštění čistších vod do řeky Gradašnice. 

EO 3.2 Do jaké míry přispěla realizace projektu ke zlepšení nakládání s odpadními vodami? 

Míra, s níž se díky projektu zlepšilo nakládání s odpadními vodami Spíše vysoká 

Municipalita Gradačac má koncepční přístup k nakládání s odpadními vodami a rekonstrukce 

ČOV byla důležitou součástí této koncepce. Dodané technické řešení je funkční a po úpravě 

reagující na místní podmínky (dobudování lapáku štěrku) je i plně přizpůsobeno potřebám příjemce. 

Komunalac disponuje velmi kvalifikovaným a dedikovaným personálem, který projevoval až 

mateřský přístup ke své ČOV. Profesionalita a vysoká motivace personálu se projevila v efektivním 

 
2 Projekt Zlepšení odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj, IČ: CzDA-BA-2011-11-14050, 

realizovaný v období 2011 – 2013. 

Výsledky  Výsledky 

(záznam)  (výstup) 

639/20 640/20

TNH4
+ mgN/l 60-80 31,75 2,7 91,49

4 94,59

Minimální 

procento 

snížení 

zatížení 

(%) 

Jednotky
Stanovené procento 

snížení (%)
Parametr

5 96,75

mgO2/l 75 399 14,7 96,31

Celkové nerozpuštěné látky 

(TSS)

CHSK

BSK 5

mg/l 90 154,3

mgO2 /l 70-90 74
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využití odborných školení. Proškolený personál byl s to i po letech od realizace vyjmenovat nebo i 

ukázat konkrétní postupy či nástroje, které si ze vzdělávacích akcí odnesli, a které zjednodušily, 

zrychlily nebo zkvalitnily jejich práci. V tomto ohledu zaměstnanci Komunalacu ocenili přístup VHS 

Brno, jehož zástupci ochotně komunikovali a poskytovali pomoc i po ukončení školení.  

Nedořešená zůstává otázka nakládání s kaly. Původní plán využití v zemědělství narušil 

vzrůstající obsah zinku v kalu. S obdobným problémem přebytku kalu se potýkají i další ČOV. Tento 

zároveň skýtá příležitost a do budoucna je vhodné zvážit výstavbu a využívání kalového hospodářství 

této ČOV pro zpracování kalů z více regionálně blízkých ČOV, tj. fungovat jako regionální centrum 

zpracování kalů. Z odpadní vody lze také získávat teplo pomocí výměníků tepla a tepelných čerpadel. 

Tepelná energie z odpadní vody může být využita jak pro vytápění budov (zpravidla v duálních 

systémech s dalším zdrojem), tak ke kombinaci zimního vytápění a letního chlazení budov, což je 

ekonomicky zajímavější. Problémem zůstávají také velcí znečišťovatelé, kteří nevyužívají obecního 

zdroje vody (což také ohrožuje udržitelnost, neboť neodvádí adekvátní stočné), a také pomalé 

připojování obyvatel ke kanalizační síti. Těchto problémů jsou si však zástupci municipality i 

Komunalacu vědomi, a i obyvatelé Gradačacu potvrdili, že se město snaží být v tomto ohledu aktivní. 

EO 3.3 Jsou dlouhodobé výsledky projektu dostatečně specifikovány/dokumentovány? 

Míra, s níž jsou dlouhodobé výsledky dostatečně specifikovány Spíše nízká 

Z pohledu původní matice logického rámce byly naplněny indikátory výstupu a ty jsou 

adekvátně formulovány i dokumentovány a reflektovány ve Finální zprávě o zkušebního provozu a 

Závěrečné zprávě.3 Avšak je-li prováděna osvětová kampaň, je vhodné doplnit popisné indikátory 

(počet účastníků) také ukazateli indikující změnu (počet účastníků, kteří změnili vzorce chování ve 

vztahu k účelu intervence). Takové indikátory je obtížnější sledovat, nicméně sledování pouze počtu 

účastníků přináší výrazné riziko, že využité prostředky budou vynaloženy neúčelně, přestože 

formální požadavky budou dodrženy. Kdyby realizátor býval chtěl, byl by býval mohl pouze rozdat 

6000 letáčků a formálně by indikátor výstupu naplnil.  

Indikátory na úrovni cíle byly naplněny částečně. Indikátor „Po dokončení projektu stočné plně 

pokrývá náklady na provoz ČOV“ není naplněn ze 100 %, přestože se Komunalac pečlivě drží 

příslušných metodik a doporučení. A ani nebude moci, pokud budou velcí znečišťovatelé s vlastními 

zdroji vody narušovat rentabilitu provozu. Indikátor „Do deseti let po dokončení projektu je na ČOV 

připojeno dalších 10 000 EO“ je sice ještě brzy hodnotit, nicméně v současné době nelze udělat ani 

projekci s odhadem, neboť v současné době tento údaj není sledován. Totéž platí pro indikátor na 

úrovni záměru („Kontaminace řeky Gradašnica v úseku za ČOV způsobená vypouštěním OV z ČOV 

je po dokončení projektu redukována o 80 %“). Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici ani data ke 

srovnávací hladině před projektem, bylo by velmi problematické tento indikátor vyhodnotit i při ad 

hoc měření.  

MZV od roku 2017 disponuje důkladnou metodikou pro evaluaci průřezových principů ZRS ČR od 

společnosti INESAN4. Při sestavování matice logického rámce či teorie změny, a pak při sestavování 

projektové dokumentace může být tento manuál velmi užitečný pro inspiraci a výběr vhodných 

 
3 Po dokončení projektu vypouští ČOV do recipientu OV v souladu s bosenskými normami; ČOV je zaměstnanci 

provozována souladu s provozním řádem a v rámci stanovených parametrů; minimálně 5500 žáků základních a středních 

škol se zúčastnilo osvětové kampaně; Komunalac po vyškolení kontaktních osvětových zaměstnanců alespoň dvakrát 

ročně prováděl osvětové akce určené pro obyvatele Gradačace 
4 Dostupné zde http://www.inesan.eu/vyzkumna-oddeleni/projekty-oddeleni-vyzkumu-senzitivnich-temat/rozvojova-

spoluprace/rozvojove-projekty 
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indikátorů. Kromě výběru, vhodných indikátorů je třeba také mít jistotu, že tyto údaje jsou buď již 

sledovány, nebo že je možné jejich sběr zajistit před zahájením vlastní realizace projektu i po ní. Pro 

dlouhodobější sledování naplňování cílů a dopadů je však potřeba mít k tomu buď zavázaného 

příjemce, mít pro to vyčleněny prostředky a kapacity na ZÚ nebo s tím počítat v plánování a 

rozpočtování evaluací.  

4.5. Dopady 

EO 4.1 Jaké jsou hlavní rozvojové dopady projektu? 

Míra rozvojového dopadu projektu Vysoká 

Primárním cílem projektu bylo zlepšení nakládání s odpadními vodami a tento cíl byl splněn. 

Naplnění primárního cíle s sebou přineslo přímé environmentální dopady, ČOV opouští 

důkladně pročištěná voda a velká část odpadních vod z domácností a firem tak již neznečišťuje řeku 

Gradašnici. Navíc ČOV zapadá do celkového konceptu vodního hospodářství města Gradačac a v 

konečném důsledku může mít výrazný vliv na zdraví obyvatel celého dolního toku řeky Gradašnica 

(přestože v současné době je obtížné vliv hodnotit). Z hlediska zvýšení environmentální povědomí 

obyvatel byla rekonstrukce využita jako příležitost k osvětě, a to se povedlo jak u dospělé populace, 

tak u dětí. Obyvatelé i zástupci škol potvrdili, že ČOV byla otevřena veřejnosti a osvětové činnosti 

na rámec, který předpokládal projekt. Potenciálním dopadem a zajímavým námětem na sledování u 

obdobných projektů by mohly změny ve fauně a floře v důsledku klesající trofie vody spojené 

s úbytkem dusíku a fosforu díky čištění odpadních vod.  

Pro velkou část obyvatel Gradačace byla rekonstrukce ČOV dlouho očekávanou událostí, která se 

takřka okamžitě projevila dopadem na kvalitu života. Při rozhovorech s místními občany otázka 

ČOV i po letech jitřila emoce. Typický příběh změny zahrnoval expozici v podobě expresivního 

popisu zápachu, kterým ČOV před rekonstrukcí znepříjemňovala občanům život, zápletku v podobě 

stížností (i z okolních obcí) či občanských iniciativ za změnu, vyvrcholení jako ČOV coby volebního 

tématu, rozuzlení jako rekonstrukci ČOV a katarzi v podobě emotivního popisu čistého vzduchu, 

jenž rekonstrukce přinesla. 

Z hlediska hospodářského dopadu se změna projevila v první řadě v místní průmyslová zóně 

přiléhající k ČOV, kde byl zápach odrazujícím faktorem, který nyní díky rekonstrukci zmizel. Dále 

místní firmy, které jsou zaměřeny na odbytiště západní Evropy, by se bez napojení na ČOV kvůli 

environmentálním standardům odběratelů mohly jen obtížně stát součástí dodavatelského řetězce. 

Pro zahraniční investory se navíc lokalita stala atraktivnější, protože bez ČOV by zde odmítali 

investovat. Přínos rekonstrukce ČOV město zdůrazňovalo nejen na svých oficiálních stránkách, ale 

také i ve webové prezentaci pro investory.5 Rekonstrukce měla také sociální dopady. S rekonstrukcí 

zmizel podle občanů a představitelů Gradačace a kantonu Tuzla třecí bod v podobě zápachu a 

znečištění řeky Gradašnice, která teče do Republiky srbské. Projednávání plánů na ČOV mělo aspekt 

posílení budování komunity, neboť její plánování probíhalo prostřednictví úspěšné deliberace s 

občany, kteří se celkem cítili vtaženi do procesu. 

EO 4.2 Jaké jsou hlavní pozitivní i negativní dopady projektu na koncové příjemce? 

Míra dopadu na koncové příjemce Spíše vysoká 

V předcházejících EO jsme se již diskutovali rozvojové dopady. Zde proto zdůrazníme dopady, 

které nejvýrazněji vnímáme na individuální rovině. Projekt definuje obyvatele municipality 

 
5 http://www.investingradacac.ba/novosti/47-novosti/271-pocetak-ugradnje-opreme-na-precistacu-otpadnih-voda 
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Gradačac jako koncové příjemce intervence. My si dovolíme doplnit ještě místní firmy a pracovníky 

municipality a Kommunalace, u kterých také vnímáme přímé dopady z projektu plynoucí. 

Obyvatele Gradačace nejvýrazněji vnímají odstranění zápachu, který před rekonstrukcí okolí 

ČOV sužoval. Dále jsou si vědomi benefitů v oblasti životního prostředí plynoucích ze systémového 

řešení čištění odpadních vod a aktivně se dožadují rozšiřování kanalizační sítě, aby mohli být k ČOV 

napojení. Napojení na kanalizaci pro ně zároveň představuje ulehčení situace, protože nemusí řešit 

obsluhu individuálních septiků. Negativní dopad, který ale nezanedbatelná část dotazovaných 

obyvatel vnímá jako opodstatněný, je nárůst cen vodného a stočného. Zde je velmi složité 

přisuzovat vnímané dopady zvýšení stočného, protože k nárůstům cen došlo i u vodného, a to 

z důvodu masivního napojování odlehlejších částí municipality k potrubí s pitnou vodou.  

V posledních letech nepochybně došlo ke zvýšení enviromentálního povědomí u obyvatel 

Gradačace. Výrazně je to pozorovatelné u žáků, na které cílila hlavní část kampaně, ale změny 

v chování jsou pozorovatelné i u starší části populace. Při rozhovorech s občany a řediteli škol 

zaznělo např., že lidé byli dříve zvyklí odhazovat odpadky na ulici, a to se v poslední době změnilo, 

což můžeme potvrdit i naším pozorováním. Tyto změny chování určitě nelze přisuzovat pouze 

hodnocenému projektu, ale i ten přispěl k většímu respektování životního prostředí. Naší hypotézou 

je, že k tomu přispělo i zapojení občanů do veřejných slyšení ohledně projektu a vytvoření 

politického tématu ze zajištění pitné a čištění odpadní vody. 

Firmy podnikající na území municipality Gradačace získali rekonstrukcí ČOV možnost rozšiřovat 

své areály v průmyslové zóně, která sousedí s ČOV. Že se tak děje potvrzuje i naše pozorování, kdy 

dochází k výstavbě nových průmyslových budov. V předchozí EO zdůrazňujeme důležitost splnění 

enviromentálních standardů pro zapojení se do dodavatelských řetězců firem ze západní 

Evropy. Řádné čištění odpadních vod je důležité i pro potenciální vstup zahraničních investorů. 

Zřetelné pozitivní dopady vnímáme i u pracovníků municipality a Komunalace, kteří byli zapojeni 

do projekt. V BaH existují jen nízké jednotky podobně moderních a plně funkčních ČOV. Pracovníci 

pociťují značnou hrdost, že jedna z nich je zrovna v Gradačaci. To zvyšuje motivaci do řádného 

provozování ČOV, ale také ke sdílení dobré praxe spojené jak s technickým provozem, tak se 

zvládnutím procesu zajištění veškerých povolení. Vysoká angažovanost na straně municipality a 

Kumunalace je jedním z předpokladů udržitelnosti projektu, které se věnujeme v další EO. 

4.6. Udržitelnost 

EO 5. Které parametry projektu jsou klíčové pro jeho udržitelnost? 

Míra udržitelnosti projektu Spíše vysoká 

Realizace projektu skončila před třemi lety v listopadu 2017. Z toho důvodu můžeme udržitelnost 

projektu diskutovat již s dobrou znalostí aktivit, které se uskutečňují po ukončení projektu. 

Udržitelnost projektu vnímáme v zásadě jako dobře zabezpečenou s některými rizikovými aspekty. 

Samotný provoz zrekonstruované ČOV je kvalitně zajištěn. K tomu přispělo kvalitní proškolení 

obsluhujícího personálu, které bylo způsobeno silnou vnitřní motivací a z ní plynoucí zvídavostí 

pracovníků a zároveň velké ochoty realizátora komunikovat s příjemcem i nad rámec a po skončení 

projektu. Jako příklad můžeme uvést poskytnutí šablon pro zaznamenávání naměřených hodnot 

z ČOV či propojení s firmami, u kterých bylo pořízeno strojírenské vybavení. Potenciální ohrožení 

provozu ČOV by mohlo být způsobeno odchodem klíčový zaměstnanců z Komunalace, tomu ale 

v současné době nic nenasvědčuje.  
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Zpracování odpadní vody v ČOV je jen jeden z částí celého cyklu dodávky vody a práce s odpadními 

vodami. Pro udržitelnost řešení je důležitá existence promyšlené koncepce municipality. Na druhou 

stranu by bylo dobré aktivně pracovat s plánem připojení domácností na kanalizaci. Současné tempo 

připojení je zhruba 20 – 30 domácností, tedy 70 – 100 osob, ročně. To nenasvědčuje k naplnění 

původního indikátoru u záměru projektu6. Vedle toho je proces připojování administrativně 

náročný, což rychlosti připojování domácností nepomáhá.  

Z ČOV vzniká residuální odpad v podobě kvalitních vysušených kalů. Ty se prozatím hromadí na 

pozemcích ČOV a kvůli vyšším hladinám zejména zinku přestal být využíván v zemědělství. 

V současné době nemá municipalita jasný plán, jak s kaly nakládat. Možnost je využít ho na 

zásyp skládky, ale to všichni vnímají jako krajní a neekonomické řešení. Je nutno poznamenat, že 

využití kalů je problém v celé BaH a jeho řešení by ideálně mělo být na vyšší než municipální úrovni. 

Ceny za vodné a stočné jsou jedním z nejčastěji skloňovaných témat jak na straně municipality, tak 

občanů. V současné situaci mají municipality plnou nezávislost v nastavování cen za vodné a stočné. 

Ceny stočného se napříč kantonem Tuzla výrazně liší, a to bez ohledu na to, jestli municipalita má 

ČOV či nikoliv. V Gradačaci je stočné pro domácnosti i firmy nastaveno shodně na 0,6 KM/m3. 

Aktéři se shodují, že takto nastavené ceny by byly schopné pokrýt provoz i obnovu ČOV, ale jen 

v případě, že byly placeny za každý kubík vody, který do kanalizace přijde. Největší problém jsou 

průmyslové (zejména mlékárenské) podniky, které vypouští do kanalizace vodu z vlastních 

zdrojů a náklady jejího čištění tak nejsou započítány, protože k měření dochází u nátoku čisté vody 

do domácností a firem (vodné) od toho se odvozuje objem stočného. V této situaci je provoz ČOV 

dotován z rozpočtu municipality. Řešením by bylo nastavení individuálních cen s podniky 

v návaznosti na objem a znečištění vody, kterou vypouští do kanalizace. Při srovnání cen vidíme, že 

ceny, i přesto že má Gradačac plně funkční ČOV, nejsou výrazně vyšší než v ostatních 

municipalitách. Zejména u firem jsou téměř stejné a tam se navýšení velmi nabízí. 

Jelikož obyvatele ve svém vnímání nerozdělují cenu na vodné a stočné, ale prostě vnímají, kolik platí 

za vodu, tak přikládáme i tabulku s vodným. Ta ukazuje, že obyvatele Gradačace platí mírně 

nadprůměrnou cenu, a to i při velkých investičních nákladech na zajištění dodávky pitné vody do 

celé municipality. Podniky a instituce platí dokonce cenu podprůměrnou. Pro zajištění dlouhodobé 

udržitelnosti celého vodohospodářského cyklu se jeví zvýšení cen jako nezbytné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Do deseti let po dokončení projektu je na ČOV připojeno dalších 10 000 EO. Je nutné poznamenat, že do nárůstu 

proměnné EO se vedle domácností výrazně podepisují i připojené podniky. 
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Tabulka 3 Srovnání cen stočného (čištění odpadních vod) v Tuzla kantonu7 

Municipalita ČOV Cena pro 

domácnosti 

(KM/m3) 

Cena pro firmy 

a instituce 

(KM/m3) 

Průměrná cena 

za domácnosti, 

firmy a instituce 

(KM/m3) 

Gradačac ANO 0,60 0,60 0,60 

Gradiška NE 0,85 1,08 0,97 

Žepče ANO 0,30 0,66 0,48 

Teslič NE 0,25 0,38 0,32 

Průměr všech 18 

municipalit 

v Tuzla kantonu 

Jen 3 mají ČOV 0,39 0,58 0,49 

 
Tabulka 4 Srovnání cen vodného (dodávka pitné vody) v Tuzla kantonu 

Municipalita Cena pro domácnosti 

(KM/m3) 

Cena pro firmy a 

instituce (KM/m3) 

Průměrná cena za 

domácnosti, firmy a 

instituce (KM/m3) 

Gradačac 1,20 1,60 1,40 

Gradiška 1,25 1,98 1,62 

Žepče 0,85 2,40 1,63 

Teslič 0,95 1,65 1,30 

Průměr všech 18 

municipalit v Tuzla 

kantonu 

1,00 1,96 1,48 

4.7. Publicita 

EO 6 Do jaké míry byla zajištěna publicita projektu? 

Míra publicity projektu Vysoká 

Pravidla pro zajištění vnější prezentace byla beze zbytku dodržena a logo ČRA je stále dobře 

viditelné pro každého návštěvníka ČOV. Projekt měl zajištěnu publicitu na oficiálních stránkách 

města, sociálních sítích a v lokálních i v celostátních médiích (viz přílohu se seznamem zdrojů). 

V naprosté většině případů byl projekt zmiňován v pozitivní nebo neutrální tonalitě a vždy byla 

zmíněna Česká republika a ČRA. Mediální pokrytí rekonstrukce si spontánně vybavovali i 

dotazovaní občané. Při testu spontánní znalosti sice občané logo ČRA nepřiřadili ke konkrétní 

organizaci, ale příležitostně přiznávali, že se s ním setkali (např. na vybavení pro budování 

kanalizační sítě, které na rekonstrukci ČOV navazovalo). 

Velmi úspěšná byla z hlediska publicity osvětová kampaň na školách. Ta sestávala z proškolení 

zástupců devíti škol v cílech projektu, rozdání informačních materiálů týkajících se ochrany vody a 

životního prostředí jejich žákům (cca 5900), exkurzí do ČOV a umělecké soutěže na téma ochrany 

 
7 Původní tabulky za všechny municipality jsou součástí příloh. 
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životního prostředí a zvláště vody. Tato kampaň využila výstupů předchozího projektu hrazeného 

ČRA,8 konkrétně postaviček Ekolva a lvice Kapky. Se čtyřmi zástupci zúčastněných škol byl veden 

strukturovaný rozhovor a na pěti školách bylo provedeno dotazníkové šetření týkající se znalosti 

Ekolva, Kapky a toho, co tyto postavičky představují. K rozpoznání zde bylo i logo ČRA.  

S několikaletým odstupem od realizace projektu byla naše očekávání nízká a byli jsme pozitivně 

překvapeni. Přes 80 % žáků dokázalo pojmenovat správně Ekolva i popsat, čemu se věnuje. 

Lvici Kapku správně pojmenovalo 20 % žáků a přes 30 % jich správně popsalo, co Kapka 

představuje. Často si ji pletli se lvíčkem Plavkem, který vypadá podobně, a často také psali Kapčino 

jméno ve zkomolené podobě. Oboje svědčí o tom, že jim tato postavička i její účel byly povědomé. 

Zároveň to svědčí o autenticitě výpovědí, protože pokud by si je vyhledali online, pak se dá 

předpokládat, že by jejich jméno i účel opsali správně.  U loga ČRA jsme neočekávali vysoký brand 

awareness. Proto je překvapující, že 11 % jej přiřadilo k ČRA a více než polovina si jej různými 

způsoby spojila s ČR. Vedoucí pedagožky, které administrovaly dotazník, potvrzovaly, že žáci 

navzájem neopisovali nebo si nevyhledávali správné odpovědi (vyjma jedné školy). Lze také 

předpokládat, že přirozená soutěživost a touha odpovědět „správně“ (social desirability bias) mohly 

vést ke zjišťování odpovědí na otázky v dotazníku nebo snaze odpověď odhadnout. Vypovídá o tom 

i to, že velká část odpovědí byla tipovacích podle vzhledu postaviček a loga. Například logo ČRA, 

které svým způsobem připomíná basketbalový míč a ruku, byla označena za logo basketbalové 

asociace. Obecně však odpovědi považujeme za autentické a zástupci škol navíc velmi emotivně líčili 

nadšení dětí do zapojení do soutěže, exkurzí i dojem, který v dětech zanechalo předávání cen za 

účasti zástupců ZÚ.     

 
8 Projekt Zlepšení odpadového hospodářství v municipalitách Doboj a Maglaj, IČ: CzDA-BA-2011-11-14050, 

realizovaný v období 2011 – 2013. 
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Graf 1 Výsledky dotazníkového šetření na školách k rozpoznání témat osvětové kampaně9 

 

  

4.8. Průřezové principy ZRS 

EO 7 Do jaké míry projekt reflektoval průřezové principy ZRS ČR? 

Míra, s níž hlavní faktory hodnocené intervence přispěly k šetrnosti k 

životnímu prostředí a klimatu 

Vysoká 

Míra, s níž hlavní faktory hodnocené intervence přispěly k řádné správě 

věcí veřejných 

Vysoká 

Míra, s níž hlavní faktory hodnocené intervence přispěly k dodržování 

lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen 

Nerelevantní 

Na úvod je opět třeba zdůraznit, že v době plánování a po naprostou většinu doby realizace projektu 

nebyla metodika evaluace průřezových principů ZRS ČR ještě k dispozici a certifikována byla až po 

ukončení projektu. Její nedodržování tak nemůže jít projektu k tíži. Na druhou stranu průřezové 

principy byly definovány v Koncepci ZRS ČR na období 2010 – 2017, která byla pro projekt 

závazným strategickým dokumentem a jako ostatní projekty měla tyto principy zohledňovat.  

Jako nejrelevantnější se vzhledem k zaměření projektu jevil princip Šetrnosti k životnímu prostředí 

a klimatu. Stakeholdeři zastupující municipalitu i Komunalac shodně potvrzovali, že znalosti 

 
9 Vzhledem k přísným bezpečnostním opatřením kvůli pandemii COVID-19 jsme nemohli dotazník administrovat osobně 

a kontrolovat prostředí při jeho vyplňování. Zástupci škol byli přesně instruováni, jak k vyplňování přistupovat (nejde o 

test, není žádná špatná odpověď, neopisovat, nevyhledávat si odpovědi online) a při sběru dotazníků bylo ověřováno, jak 

vyplňování probíhalo. V jedné ze škol došlo k vyhledávání odpovědí některými žáky, proto grafy uvádíme s i bez všech 

odpovědí z této školy.    
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místních o nakládání s vodou byly integrovány do projektu (indikátor EEO41), a to jak v přípravné, 

tak v implementační fázi projektu. Při rozhovorech občané prohlašovali, že vnímají změnu v kvalitě 

vody k lepšímu (indikátor EER32), ačkoliv spíše než s rekonstrukcí ČOV tato změna souvisí s lepší 

dostupností pitné vody a rozvojem infrastruktury. Tedy širší koncepcí rozvoje municipality, jejíž 

součástí rekonstrukce ČOV byla. V rozhovoru s občany města, zástupci municipality i Komunalacu 

vyplývalo, že místní stále více vnímají ochranu životního prostředí jako důležité téma a že se mění 

vzorce chování (indikátor EERL37) ve vztahu k životnímu prostředí (viditelně méně odpadků ve 

městě i přírodě, méně časté používání kanalizace pro zbavování se odpadu). O změně také vypovídá 

větší občanský aktivismus ve vztahu k ochraně vody.  

Dalším z průřezových principů relevantních pro tento projekt byla Řádná (demokratická) správa 

věcí veřejných. Nejen zástupci municipality a Komunalacu, ale i občané města si při rozhovorech 

spontánně vybavovali (včetně detailů), že problematika ČOV byla městem rozsáhle komunikována 

skrze oficiální stránky, sociální sítě, rádio televizi nebo letákovou kampaň (indikátor GGO5), a 

zároveň vyjadřovali souhlas s tím, že poskytnuté informace považovali za dostatečné pro své 

rozhodování (indikátor GG20). Občané také souhlasili s tím, že mohli na veřejných shromážděních 

za účasti dalších stakeholderů svobodně vyjádřit svůj názor (indikátor GGRL1), i když k tomu, zda 

jejich názor byl vzat v úvahu, byla zhruba polovina respondentů z řad občanů spíše skeptická 

(indikátor GGRL2).  

O zájmu zainteresovaných stran, včetně občanů, na udržitelnosti výsledcích projektu svědčilo mj. to, 

že zvýšené náklady na stočné sice považovali za nepříjemné, nicméně vzhledem k důležitosti ČOV 

za ospravedlněné (indikátor GGRL3). V případě principu Dodržování lidských práv příjemců 

včetně rovnosti mužů a žen všichni stakeholdeři vyjadřovali souhlas s tím, že ženy a muži měli 

rovné příležitosti k participaci v projektu a všech jeho aktivitách (indikátor GEO1) v tom smyslu, že 

nikomu nebylo bráněno v účasti bez ohledu na pohlaví. Projekt však s tímto tématem nijak aktivně 

nepracoval a nijak na něj necílil, a proto jej hodnotíme jako nerelevantní.  
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5. DOPORUČENÍ 

5.1. Doporučení na úrovni projektu 

Znění doporučení Stupeň 

závažnos

ti 

 

Hlavní 

adresát 

Odůvodnění doporučení 

Zajistit ekonomickou soběstačnost provozu a obnovy 

ČOV skrze vyřešení situace s podniky. Možným řešením 

je plošně zvýšit ceny stočného u podniků. Druhým 

možným řešením je nastavení individuálních smluv 

s podniky na základě množství a úrovně znečištěné vody. 

1 Municipalita 

Gradačac, 

Komunnalac 

Do ČOV přitéká výrazné množství vody, za kterou nikdo neplatí. 

Hlavními přispěvateli jsou místní podniky. Ceny stočného jsou 

v Gradačaci pro domácnosti i podniky stejné, což je výjimka i 

v samotném kantonu Tuzla. S velkými podniky lze uzavřít 

individuální kontrakty o nákladech za odvod a čištění vody 

V krátkodobém horizontu vyřešit likvidaci kalu. 

Možným řešením je opatřit ČOV takovou koncovkou, 

která zabezpečí hygienizaci kalu pro bezpečnou 

zemědělskou aplikaci a to např. kompostováním či s 

přídavkem aditiv dočasně zvyšujících pH, aby bylo 

zabráněno aplikaci neupraveného kalu v zemědělství či 

drahému exportu do zahraničí. Vhodnou alternativní 

možností se pak jeví dosoušení kalu s využitím 

biologického tepla. Jedná se o nízkonákladovou variantu 

transformace kalu na alternativní palivo, které může být 

dále využito např. v cementárnách za ekonomicky 

udržitelných podmínek – nikoliv pouze jakožto formu 

likvidace odpadu za ekonomicky nepříznivých 

podmínek. Cena zpracování kalu výše zmíněnými 

postupy by neměla překročit 150 EUR za tunu strojně 

odvodněného kalu. 

1 Municipalita 

Gradačac, 

Komunnalac 

Čistírna odpadních vod je opatřena kalovou koncovkou v podobě 

anaerobní stabilizace kalu a strojního odvodnění. Problematika 

finálního zpracování kalu v BaH je velmi složitá, a i přes existující 

právní normativy je v zemi dlouhodobý problém s likvidací kalu. 

Systémové řešení převyšuje kompetence municipality a uvádíme 

ho u Programových doporučení. 
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Zvýšit rychlost připojování nových domácností na 

kanalizační síť. Možná zlepšení vidíme jak v rychlosti 

výstavby kanalizační sítě, tak v návazném procesu 

připojování jednotlivých domácností. 

2 Municipalita 

Gradačac, 

Komunnalac 

ČOV je využívána pod svými kapacitními možnostmi a současné 

tempo připojování 20–30 domácností ročně nenasvědčuje 

naplnění indikátoru na úrovni záměru projektu. Občané Gradačace 

mají zároveň velký zájem o napojení ke kanalizační síti, proto 

doporučujeme o revizi plánu připojení a věnování připojování 

domácností prioritu. Rychlejší vyřízení může být i v procesu 

připojování jednotlivých domácností, kdy si nyní musí 

domácnosti o připojení požádat, a až poté jsou napojeni. 

Municipalita by mohla vystupovat proaktivně a zajišťovat nutné 

administrativní kroky souhrnně za připojované oblasti. 
Stupeň závažnosti: 1 – nejzávažnější, 2 – závažné, 3 – nejméně závažné 

5.2. Doporučení na úrovni programu nebo sektoru 

Znění doporučení Stupeň 

závažnos

ti 

 

Hlavní 

adresát 

 

Odůvodnění doporučení 

Zaměřit se na vyčištění jednoho celého povodí, 

v ideálním případě sdíleného oběma entitami.  

 

1 ČRA, ZÚ Voda a sanitace je sektor, v němž ČRA v BaH exceluje a dokáže 

implementovat velmi kvalitní jednotlivé projekty. Zároveň je to 

oblast, po níž v BaH je a bude vysoká poptávka. Dosavadní 

výsledky také svědčí o vysoké kompetenci ZÚ operovat 

v komplexním prostředí politické reality BaH. S těmito silnými 

stránkami a příležitostmi doporučujeme pro maximalizaci 

rozvojového potenciálu postavit/rekonstruovat ČOV v jednom 

povodí, popřípadě je kombinovat s projekty na 

výstavbu/rekonstrukci kanalizačních sítí a podporou rozvoje 

odpadového hospodářství.  

Zvážit zaměření podpory ZRS i na regionální řešení 

kalového hospodářství, nejen na výstavbu a rekonstrukce 

jednotlivých ČOV. Možným řešením je podpora 

elektrárny na bioblyn, která by mohla sloužit jako 

efektivní řešení pro zpracování kalu z více ČOV.  

2 MZV, ČRA Ačkoliv je zpracování kalu v Bosně legislativně vymezené, reálné 

možnosti zpracování jsou značně omezené.  Zpracování kalů řeší 

všechny jednotlivé ČOV, ale dlouhodobě efektivní řešení může 

být nad jejich možnosti. Z toho důvodu by dávala smysl podpora 

zpracování kalů z více regionálně blízkých ČOV, tj. vybudovat 
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jako regionální centrum zpracování kalů. Dovoz odpadních vod a 

kalů ve větším množství významně ovlivňuje požadavky na 

energii a její produkci na ČOV. 

Systematicky pracovat s výstupy a zkušenostmi 

z projektů. Pokud něco kvalitního vznikne, tak využít 

další projekty k jejich šíření nebo na ně navázat. Ekolav 

a Kapljica se stali minimálně v kantonu Tuzla známými 

postavami na školách a je dobré s nimi dále pracovat a 

propojit je s brandem ČRA. Druhým příkladem 

z projektu může být v součinnosti s příjemcem a ZÚ 

vytvoření přehledu procesů a povolení, která musí 

realizátor a příjemce zajistit při rekonstrukci/stavbě 

ČOV. To by velmi pomohlo při tvorbě předpokladů a 

rizik v logických rámcích projektu. 

3 ČRA, ZÚ ZRS ČR je v BaH velmi dobře vnímána a přináší kvalitní 

výsledky. Lze také dlouhodobě sledovat neustálé zlepšování (ve 

vyhledávání projektů, jejich řízení i monitorování). K posílení 

přidané hodnoty by mohl přispět přenos zkušeností z různých 

projektů a budování znalostní základny. Zároveň je možnost 

vědomě zlepšovat povědomí o ČRA, např. využíváním postaviček 

Ekolav a Kapljica ve všech projektech v oblasti vody a sanitace 

podporovaných ČRA. 

Stupeň závažnosti: 1 – nejzávažnější, 2 – závažné, 3 – nejméně závažné 

5.3. Doporučení systémová a procesní 

Znění doporučení Stupeň 

závažnos

ti 

 

Hlavní 

adresát 

 

Odůvodnění doporučení 

Při výběru příjemců klást důraz na to, aby dodávané 

řešení bylo součástí propracované koncepce jako 

v případě Gradačace. 

2 ČRA Součást úspěchu rekonstrukce ČOV v Gradačaci je to, že 

rekonstrukce zapadá do širší koncepce zahrnující rozvoj 

kanalizačního systému a dodávek pitné vody, včetně zajištěného 

financování pro jednotlivé součásti Není v moci zadavatele 

ovlivnit významné externí faktory, jako například jaká bude 

politická situace v municipalitě, navíc ve vztahu ke kantonální 

nebo entitní úrovni. Nicméně může posuzovat, zda je navrhovaný 

projekt součástí širší vize, která je dobře promyšlená a má 

zajištěné financování pro jednotlivé části.  

Při nastavování indikátorů přemýšlet o tom, co nám 

indikátory řeknou a úspěchu projektu. Využívat 

2 ČRA Ani jeden v projektu použitý indikátor na úrovni cíle či záměru 

nebyl příjemcem explicitně sledován a jasně vyhodnotitelný. K 
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realistické indikátory, které je příjemce schopen sledovat 

a zajistit, aby k tomu posléze docházelo. V ideálním 

případě, aby indikátory příjemce sledoval již před 

začátkem projektu. Lépe reflektovat vývoj indikátorů na 

úrovni cíle a záměru v závěrečné zprávě projektu. 

Navrhujeme využívat více učící se indikátory, které mají 

vypovídající hodnotu o aktivitě, a ne jenom že proběhla. 

Využívat metodiku evaluace průřezových principů ZRS 

ČR jako zdroj potenciálně vhodných indikátorů. 

 

jedné části záměru (zlepšení zdraví populace) nebyly sledovány 

vůbec žádná evidence. Jako klíčové vnímáme, aby samotný bylo 

s příjemcem konzultováno, co je pro něj indikátor úspěchu 

projektu. Ověří se tak zároveň, zda jde o data, která se již sledují 

nebo zda budou vyžadovány dodatečné náklady a kapacity na 

jejich sledování. V opačném případě chybí motivace „uměle 

nastavené“ indikátory sledovat. Zároveň míra pozornosti 

věnovaná indikátorům ve zprávách o realizací byla velmi nízká a 

aktivita se tak redukuje na formální cvičení bez přidané hodnoty. 

Věnovat větší pozornost očekávaným rozvojovým 

dopadům při sestavování logického rámce nebo teorie 

změny projektu. Daleko konkrétněji pracovat 

s předpoklady a riziky projektu při tvorbě logického 

rámce.  

2 ČRA Hodnocený projekt přinesl neočekávané rozvojové hospodářské a 

sociální dopady, které nebyly v logickém rámci vůbec zamýšleny. 

Projekt byl celkově příkladný, ale přičítat to můžeme daleko více 

municipalitě, která měla aktivity dobře promyšlené, nikoliv že by 

šlo o předpokládaný záměr Zadavatele.  

U projektů zahrnujících osvětové kampaně podporovat 

ve veřejných zakázkách konsorcia nebo subdodávky se 

subjekty, které s daným tématem mají zkušenost.  Po 

vyhlášení veřejné zakázky lze podmínky a očekávání 

prezentovat otevřenou formou na veřejné platformě, 

např. seminářem ve spolupráci s Českou evaluační 

společností. Otevřený seminář by zároveň sloužil jako 

k síťování potenciálních dodavatelů a záznam by byl 

zveřejněn na profilu zadavatele jako doplňující 

informace. 

2 ČRA Práce s veřejností je důležitou součástí rozvojových projektů, 

která spolurozhoduje o dopadech, které projekt bude mít. U 

veřejných zakázek na dodání infrastrukturního nebo 

technologického řešení však potenciální dodavatelé často 

nedisponují potřebnými zkušenostmi a ani se obvykle nepohybují 

v profesní oblasti, kde by na potenciální partnery nebo 

subdodavatele tohoto typu mohli narazit. Pro úspěch těchto 

kombinovaných projektů je proto důležité podporovat tvorbu 

partnerství technologických dodavatelů a subjektů zabývajících se 

prací s veřejností v rozvojové oblasti. 

Stupeň závažnosti: 1 – nejzávažnější, 2 – závažné, 3 – nejméně závažné 
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6. SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Shrnutí závěrečné evaluační zprávy v anglickém jazyce  

2. Seznam a vysvětlení použitých zkratek 

3. Schéma intervenční logiky hodnocené intervence  

4. Seznam prostudovaných dokumentů, příp. též dřívějších evaluačních zpráv v dané tématice a 

odborné literatury, relevantní internetové odkazy 

5. Seznam interview (přehled klíčových respondentů) a skupinových diskusí (fokusních 

skupin), při dodržení pravidel ochrany osobních dat 

6. Využité dotazníky, okruhy pokládaných otázek 

7. Analýzy výsledků průzkumů, dotazníkových šetření, faktická zjištění 

8. Shrnutí zásadních výsledků rozhovorů a fokusních skupin s klíčovými respondenty (nejsou-

li v textu), při dodržení pravidel ochrany osobních dat 

9. Vyhodnocení jednotlivých průřezových principů dle nástrojů certifikované metodiky 

evaluace průřezových principů ZRS ČR 

10. Zadávací podmínky (Terms of Reference) 

11. Tabulka vypořádání (zásadních) připomínek referenční skupiny a dalších zapojených aktérů 

12. Přehled připomínek vzešlých z diskuse při závěrečné prezentaci a jejich vypořádání ze strany 

evaluačního týmu (v případě potřeby) 

13. Checklist povinných náležitostí evaluační zakázky 

14. Výběr fotografií 

 


