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1. Shrnutí závěrečné evaluační zprávy v anglickém jazyce  

 

Summary 

Purpose of the evaluation 

The purpose of the evaluation is to evaluate a project Reconstruction of the wastewater treatment 

plant (WWTP) in the municipality Gradačac in Bosnia and Herczegovina (BaH). The project 

was publicly procured by the Czech Development Agency (CzDA) in 2014 and it was implemented 

between 2015 and 2017 by VHS Brno company. The main goal of the evaluation is to collect 

independent, evidence-based and consistent findings and create recommendations that could 

help the Ministry of Foreign Affairs, CzDA and other actor with future implementation of projects 

in the area of water and sanitation, support of BaH and other projects of the Czech Development 

Coordination.  

Context of the evaluation 

The aim of the project was to reduce the negative environmental and health effects of wastewater 

flowing to the river Gradašnica under the WWTP Gradačac. The modernization, extension and 

increased realability of the wastewater treatment was supposed to be achieved through the 

reconstruction of the WWTP, trainings of Komunalac´s employees and educational activities directed 

at citizens of Gradačac. In the long-term, full economic sustainability of the WWTP should have 

been covered by the sewage rates. To this purpose the study concerning the tariffs of the sewage rates 

was prepared. In the ten years’ time, 10 000 equivalent population should have been connected to the 

WWTP. It is important to emphasize that the project was a part of a Gradačac municipality´s broad 

strategy to providing drinking water and wastewater treatment. 

Evaluation team 

The evaluation is conducted by the evaluation team of Gov Lab Ltd. The team consists of Jan 

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

 

Most significant findings and conclusions 

Overall relevance of the project is assessed as high. The reconstruction of the WWTP was a highly 

relevant solution to needs of target groups.  Political representation, civil servants at the municipality 

and the municipal company Kommunalac share a clear and long-term vison of wastewater treatment 

and a provision of drinking water for the whole municipality. The project contributed to fulfilment 

of this vision. The questioned citizens and companies regard the reconstruction of the WWTP as 

highly important as well. The public procurement was fully in line with at the time legislation and 

enabled to contract a suitable implementer of the project. 

 Overall efficiency of the project is assessed as rather high. The project´s schedule was met. Real 

costs of the project exceeded the planned budget by 3 million CZK. It was mostly caused by the need 

to build an additional grit separator. All of three planned outputs were delivered at adequate costs. 

Particularly good communication and cooperation between the implementer and the beneficiary 

contributed to efficiency of the project. Besides, the beneficiary secured all necessary permits at 

surprisingly short amount of time. Komunalac´s employees showed great enthusiasm into the 

trainings. 
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Overall effectiveness of the project is assessed as rather high. The levels of water pollution at the 

outflow of the WTTP are lower than required. The effects on population health cannot be evaluated 

as there are no necessary data available. The issue with evaluation of the project is also that the 

indicators at goal and objective levels are not collected. The future challenges remain in areas of 

sludge treatment and setting sewage rates at levels adequate to fully cover the operation and renewal 

of the WWTP. 

Overall impacts of the projects are assessed as rather high. The primary objective of the project 

was met – fully cleaned water outflows from the WWTP, hence the wastewater from households and 

companies do not pollute the river Gradašnica. The reconstruction of the WWTP was highly 

anticipated for a majority of Gradačac´s citizens. It instantly improved the quality of life, mainly by 

eliminating extensive smell that covered the surroundings of the WWTP. It is placed in the industrial 

zone, therefore the new land for industrial facilities is available. By connecting to the WWTP, the 

companies met important environmental standards required for inclusion into the supply chains of 

western companies. The arguments over the extensive smell with the neighbouring Republica Srpska 

also stopped. The higher sewage rates are a negative consequence of the project. However, many of 

the citizens regard it as justified. The project also increased environmental awareness of the citizens. 

Sustainability of the project is assessed as rather high. The project implementation ended three 

years ago and since the WWTP has been operated successfully by the Komunalac´s employees. New 

households have been connecting to the WWTP since the reconstruction, although the speed may be 

higher. The sewage rates increased over the average of the Tuzla canton, but they still cannot fully 

cover the operation and renewal of the WWTP. The main issue remains at the relatively lower rates 

for companies as well as unpaid wastewater from their facilities.  

Publicity of the project is assessed as high. Requirements for publicity were fully met and the 

CzDA´s logo is visible for every visitor of the WWTP. The educational activities at local schools 

were successful and brand awareness of the CzDA remains surprisingly high. 

The project´s contribution to cross-cutting themes is high. Especially in the areas of Environmental 

protection and Good governance. It was neutral to the Human rights and gender equality. 

Recommendations  

Recommendations related to the project 

Recommendation Gravity 

 

Addressed to 

 

Ensure the full economic independence of the operation 

and renewal of the WWTP by sorting out the situation 

with companies. Possible solutions are increasing the 

sewage rates and/or setting individual contracts with 

companies based on the quantity and levels of pollution. 

1 Municipality 

Gradačac, 

Komunalac 

Sort out the sludge treatment in the short term. A 

possible solution is to add a tool to secure the 

hygienization of the sludge for a safe agriculture use. 

For this purpose, the composting or inclusion of 

additives temporarily increasing the pH value could be 

used. An alternative could be further drying of the 

sludge by biological heat. It is a low-cost possibility for 

transforming sludge to a fuel that can be further used in 

1 Municipality 

Gradačac, 

Komunalac  
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cement factories rather than only liquidate at 

economically unfavourable terms. The costs of such 

sludge treatment should not exceed 150 EUR per a tonne 

of dried sludge. 

Accelerate the speed of newly connected households to 

the canalization. The possible improvement is in both 

building of the canalization network and the further 

administrative process of connecting households. 

2 Municipality 

Gradačac, 

Komunalac 

Gravity of recommendations: 1 – most important, 2 – important, 3 – less important 

Recommendations related to programme or sector 

Recommendation Gravity 

 

Addressed to 

 

Focus on cleaning one river basin, ideally that goes 

through both the Federation and Republika Sprska. 

1 CzDA, 

Embassy of the 

Czech Republic 

in BaH 

Consider directing the aid from the Czech Development 

Coordination to a regional solution of sludge treatment, 

besides the reconstructions and constructions of 

individual WWTPs. A possible solution is to support 

biogas plants that could effectively use sludge from 

several WWTPs.  

2 Ministry of 

Foreign Affairs, 

CzDA 

Gather and work systematically with the outputs and 

experiences from the projects. If something of a high 

quality emerges, build upon it, and share it among other 

projects. For example, characters Ekolav and Kapljica 

have become very well known among pupils in at least 

the Tuzla canton. We recommend to further work with 

them and build CzDA´s brand awareness around them. 

The second example from the project can be creating of 

an overview of the process and all permits necessary that 

an implementer and/or beneficiary is obliged to obtain to 

re/construct a WWTP. It could be particularly useful at 
the formulating phase, especially for the assumptions 

and risks in the log frame. 

3 CzDA, 

Embassy of the 

Czech Republic 

in BaH 

  

  Recommendations related to system and process 

Recommendation Gravity 

 

Addressed to 

 

At the identification and formulation phases make sure 

that the solution delivered by the project is a part of a 

broader strategy as it was in case of Gradačac. 

2 CzDA 

While constructing project´s indicators, be aware of 

what the indicators can tell about the success of the 

project. Use realistic indicators that can be collected by a 

beneficiary and make sure a beneficiary collects them 

afterwards. Ideally build upon indicators that a 

beneficiary already collets before the projects. Make 

sure implementers better reflect indicators at the goal 

2 CzDA 
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and objective levels at the final monitoring report. We 

suggest using more “learning indicators” that provide 

deeper information about the activities. Use indicators 

stated in the methodological guideline for evaluation of 

cross-cutting themes of the Czech Development 

Coordination. 

Pay more attention to development impacts while 

creating a project´s log frame. Be much more specific at 

assumptions and risks stated in a log frame. 

2 CzDA 

At projects that includes educational activities, support 

creating of consortiums and sub-contractors with entities 

experienced in educational activities. After the public 

procurement is published, the conditions and 

expectations can be presented at an open seminar. The 

cooperation with e.g. the Czech evaluation society might 

be beneficial. The seminar would at the same time 

provide an opportunity for networking between entities. 

A record from the seminar would be published at the 

profile of the contracting authority as an additional 

information. 

2 CzDA 
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2. Seznam a vysvětlení použitých zkratek 
 

BSK5   Biochemická spotřeba kyslíku 

CAWI   Computer Assisted Web Interviewing, dotazování na webovém formuláři 

CZK   Česká koruna 

BaH   Bosna a Hercegovina 

CHSK   Chemická spotřeba kyslíku 

CS   Cílová skupina 

CzDA   Česká rozvojová agentura (Czech Development Agency) 

ČES   Česká evaluační společnost 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

ČR   Česká republika 

ČRA   Česká rozvojová agentura 

EBRD   Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

EQ/EO   Evaluační otázka 

EO   Ekvivalentní obyvatel 

EU   Evropská unie 

GHG   Skleníkové plyny 

INESAN Institut evaluací a sociálních analýz 

IPA Nástroj předvstupní pomoci EU  

OECD-DAC Komise pro rozvojovou spolupráci Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj 

ORS Odbor rozvojové spolupráce 

OV Odpadní vody  

MaR Měření a regulace 

MDG Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals) 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MZe   Ministerstvo zemědělství 

MZV   Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

NC Celkový dusík  

N-Kjeldahl Stanovení dusíku podle Kjeldahlovy metody 

N-NO3 Dusičnanový dusík 

NL Nerozpuštěné látky 

NNO Nestátní nezisková organizace  

OED Odbor ekonomické diplomacie 

OJVE Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy  

P Fosfor 

SED Sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce 

SDG Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) 

SIDA Švédská agentura pro mezinárodní rozvojovou spolupráci 

TNH4
+   Celkový amoniakální dusík 

TSS   Celkové rozpuštěné pevné látky (Total suspended solids) 

VaK   Vodovody a kanalizace 

V4    Visegrádská skupina/čtyřka 

VZ   Veřejná zakázka 

WWTP   Čistírna odpadních vod (wastewater treatment plant) 

ZD   Zadávací dokumentace 

ZRS ČR  Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 
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ZÚ   Zastupitelský úřad v Bosně a Hercegovině  
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3. Schéma intervenční logiky hodnocené intervence 
 Popis projektu 

(intervenční logika) 

Objektivně ověřitelné ukazatele 

(indikátory)r 

Zdroje ověření ukazatelů Předpoklady a rizika 

(klíčové externí faktory ovlivňující 

průběh a úspěšnost projektu) 

Záměr 

Snížit negativní dopad odpadních vod na životní 

prostředí a zdraví populace po proudu řeky Gradašnica 

od ČOV Gradačac. 

• Kontaminace řeky Gradašnica v úseku za ČOV 

způsobená vypouštěním OV z ČOV je po 

dokončení projektu redukována o 80 % 

• Data o kontaminaci vody 

v Gradašnici nad a pod výpustí 

z ČOV před a po dokončení 

projektu 

 

Cíle 1.  Zajistit dlouhodobě udržitelný systém nakládání s 

odpadními vodami ve městě Gradačac. 
• Po dokončení projektu stočné plně pokrývá 

náklady na provoz ČOV 

• Do deseti let po dokončení projektu je na ČOV 

připojeno dalších 10 000 EO.  

• Údaje o ekonomice organizace 

Komunalac 

• Počet připojených domácností a 

podniků, údaje o hydraulickém 

a biologickém zatížení na 

nátoku do ČOV 

Nedojde ke kvalitativní změně OV na 

nátoku do ČOV (chemické apod. 

zatížení) 

 

Výstupy 

1.1. Funkční ČOV Gradačac 

 

 

 

1.2. Zaměstnanci organizace Komunalac jsou schopni 

samostatně a udržitelně provozovat ČOV Gradačac 

 

 

1.3. Obyvatelé města Gradačac jsou seznámeni s principy 

nakládání s odpadními vodami 

 

• 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 zúčastní osvětové kampaně 

• Komunalac po vyškolení kontaktních osvětových 

zaměstnanců alespoň dvakrát ročně provádí 

osvětové akce určené pro obyvatele Gradačace 

• Rozbory vzorků OV 

vypouštěných do recipientu 

• Kontrola pracovních postupů 

zaměstnanců ČOV 

• Zápisy z průběhu osvětové 

kampaně 

• Záznamy organizace 

Komunalac o konání 

osvětových akcí 

 

 

 

Personální stabilita organizace 

Komunalac 

Implementace a dodržování doporučení 

projektu ohledně provozu ČOV a 

ekonomiky systému nakládání s OV ze 

strany organizace Komunalac 

Místní populace je ochotná platit stočné 

zajišťující ekonomicky udržitelný 

provoz ČOV a nedochází 

k nekontrolovanému vypouštění OV do 

přírody  
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Aktivity Činnosti, které je nezbytné vykonat pro 

vyprodukování výstupů 

 

Prostředky 

shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit 

Indikátory  

 

Rozpočet 

shrnutí finančních prostředků nutných 

k zajištění vstupů 

 

 

Předpoklady, které musí být splněny, aby 

realizace aktivit vedla k vyprodukování 

výstupů 

 1.1.1Zpracování prováděcí projektové dokumentace 

1.1.2. Rekonstrukce předčištění 

1.1.3. Rekonstrukce biologického čištění 

1.1.4. Instalace regenerace kalu 

1.1.5. Instalace odstranění fosforu 

1.1.6 Modernizace kalové koncovky 

1.1.7. Rekonstrukce elektrické části 

1.1.8. Rekonstrukce MaR 

1.1.9. Zkušební provoz ČOV 

1.2.1. Vypracování provozních předpisů pro ČOV  

1.2.2. Doplnění laboratorního vybavení 

1.2.3. Zaškolení personálu v obsluze ČOV a 

souvisejících provozů 

1.2.4. Zpracování plánu prioritních investic 

1.2.5. Zpracování studie pro výpočet tarifů stočného 

Lidské, finanční a materiálové zdroje uvedené 

v projektovém dokumentu 

Uveden v etapovém rozpočtu Nedojde ke zvýšení biologického a 

hydraulického zatížení ČOV nad rámec 

předpokladů 

Municipalita Gradačac zajistí dostatečné 

zdroje na financování stavební části 

rekonstrukce 

Zaměstnanci organizace Komunalac 

mají dostatečnou kvalifikaci pro 

absorbování školení a následné 

využívání získaných informací 

 

Místní školy a obyvatelé jsou ochotní se 

účastnit osvětových aktivit 
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1.2.6. Zpracování plánu dlouhodobého rozvoje 

organizace Komunalac 

1.2.7. Zpracování manuálu – postupy řízení VaK 

1.2.8. Školení techniků, vedoucích pracovníků 

organizace Komunalac a municipality na obdobných 

provozech v ČR 

1.3.1. Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň ve 

školách 

1.3.2. Provedení osvětové kampaně ve školách 

1.3.3. Vyškolení kontaktních osvětových zaměstnanců 

organizace Komunalac 

 

Výchozí podmínky 

(vstupní předpoklady) 

Politická a bezpečnostní stabilita v oblasti 

Nedojde k omezení financování projektu ze strany ZRS ČR 
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Teorie změny projektu 
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4. Seznam prostudovaných dokumentů, příp. též dřívějších evaluačních zpráv v dané tématice 

a odborné literatury, relevantní internetové odkazy 

 
Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj 

Ceníky vodného a stočného v kantonu Tuzla 

Koncepce ZRS ČR na období 2010–2017 

Metodika evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR  

Monitorovací zpráva projektu 2016 

Monitorovací zpráva projektu 2017 

Posouzení vyhodnocení zkušebního provozu ČOV 

Program zahraniční rozvojové spolupráce mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou na období 2011–2017 

Program dvoustranné rozvojové spolupráce České republiky: Bosna a Hercegovina 2018–2023 

Průběžná zpráva o realizaci projektu ZRS ČR: 1. etapa (včetně příloh) 

Průběžná zpráva o realizaci projektu ZRS ČR: 2. etapa (včetně příloh) 

Průběžná zpráva o realizaci projektu ZRS ČR: 3. etapa (včetně příloh) 

Průběžná zpráva o realizaci projektu ZRS ČR: 4. etapa (včetně příloh) 

Průběžná zpráva o realizaci projektu ZRS ČR: 5. etapa (včetně příloh) 

Průběžná zpráva o realizaci projektu ZRS ČR: 6. etapa (včetně příloh) 

Technické zprávy z analýzy vody a kalu  

Smlouva k veřejné zakázce CzDA-BA-2014-2-1402 s názvem „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci“ 

(včetně dodatků) 

Strategie rozvoje města Gradačac 2014 - 2023 

Strategie ZRS ČR 2018–2030 

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci“ (včetně příloh a 

Projektového dokumentu) 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu ZRS ČR (včetně příloh) 

 

Seznam dostupných mediálních výstupů týkajících se rekonstrukce ČOV 

Fond za zaštitu okoliša FBiH osigurao 300.000 KM za čistiji Gradačac, Klix, 5. 8. 2016 

https://www.klix.ba/vijesti/bih/fond-za-zastitu-okolisa-fbih-osigurao-300-000-km-za-cistiji-gradacac/160805068 

Gradačac: Izgradnjom savremenog prečistača otpadnih voda počinje realizacija projekta vodosnabdijevanja, 

Bosnapress, 8. 6. 2016 

https://www.klix.ba/vijesti/bih/fond-za-zastitu-okolisa-fbih-osigurao-300-000-km-za-cistiji-gradacac/160805068
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https://bosnapress.net/gradacac-izgradnjom-savremenog-precistaca-otpadnih-voda-pocinje-realizacija-projekta-

vodosnabdijevanja/  

Gradačac uskoro sanira gradski prečistač otpadnih voda, Ekapija, 5. 8. 2016 

https://ba.ekapija.com/news/1512469/gradacac-uskoro-sanira-gradski-precistac-otpadnih-voda   

Najbolji ekološki projekat u BiH: Od naredne sedmice u pogonu prečistač voda u Gradačcu, Indikator, 25. 9. 2017 

http://indikator.ba/Vijest.aspx?p=1&id=17775&naslov=Najbolji+ekolo%C5%A1ki+projekat+u+BiH%3A+Od+nare

dne+sedmice+u+pogonu+pre%C4%8Dista%C4%8D+voda+u+Grada%C4%8Dcu  

Svečano pušten u rad rekonstrisani prečištač otpadnih voda, Radio Gradačac, 27. 9. 2017 

http://radiogradacac.ba/svecano-pusten-u-rad-rekonstruisani-precistac-otpadnih-

voda/?fbclid=IwAR3kAln5seztOHJZgP4HTBFFry-uwxs148VDhfiU1IVYvZxChOuL66_Xuk4  

U Gradačcu pušten u rad prečistač otpadnih voda, Akta, 28. 9. 2017 

https://www.akta.ba/investicije/u-gradaccu-pusten-u-rad-precistac-otpadnih-voda/82133  

U Gradačcu se pušta u rad prečistač otpadnih voda, Pogled, 23. 9. 2017 

http://m.pogled.ba/clanak/u-gradaccu-se-pusta-u-rad-precistac-otpadnih-voda/124878  

U Gradačcu se pušta u rad prečistač otpadnih voda, Tuzlanski, 23. 9. 2017 

 https://tuzlanski.ba/infoteka/u-gradaccu-se-pusta-u-rad-precistac-otpadnih-voda/  

U Gradačcu pušten u rad prečistač otpadnih voda, Federalna Novinska Agencija, 27. 9. 2017 

https://fena.ba/gallery/6713/u-gradaccu-pusten-u-rad-precistac-otpadnih-voda/image/63029 

 

  

https://bosnapress.net/gradacac-izgradnjom-savremenog-precistaca-otpadnih-voda-pocinje-realizacija-projekta-vodosnabdijevanja/
https://bosnapress.net/gradacac-izgradnjom-savremenog-precistaca-otpadnih-voda-pocinje-realizacija-projekta-vodosnabdijevanja/
https://ba.ekapija.com/news/1512469/gradacac-uskoro-sanira-gradski-precistac-otpadnih-voda
http://indikator.ba/Vijest.aspx?p=1&id=17775&naslov=Najbolji+ekolo%C5%A1ki+projekat+u+BiH%3A+Od+naredne+sedmice+u+pogonu+pre%C4%8Dista%C4%8D+voda+u+Grada%C4%8Dcu
http://indikator.ba/Vijest.aspx?p=1&id=17775&naslov=Najbolji+ekolo%C5%A1ki+projekat+u+BiH%3A+Od+naredne+sedmice+u+pogonu+pre%C4%8Dista%C4%8D+voda+u+Grada%C4%8Dcu
http://radiogradacac.ba/svecano-pusten-u-rad-rekonstruisani-precistac-otpadnih-voda/?fbclid=IwAR3kAln5seztOHJZgP4HTBFFry-uwxs148VDhfiU1IVYvZxChOuL66_Xuk4
http://radiogradacac.ba/svecano-pusten-u-rad-rekonstruisani-precistac-otpadnih-voda/?fbclid=IwAR3kAln5seztOHJZgP4HTBFFry-uwxs148VDhfiU1IVYvZxChOuL66_Xuk4
https://www.akta.ba/investicije/u-gradaccu-pusten-u-rad-precistac-otpadnih-voda/82133
http://m.pogled.ba/clanak/u-gradaccu-se-pusta-u-rad-precistac-otpadnih-voda/124878
https://tuzlanski.ba/infoteka/u-gradaccu-se-pusta-u-rad-precistac-otpadnih-voda/
https://fena.ba/gallery/6713/u-gradaccu-pusten-u-rad-precistac-otpadnih-voda/image/63029
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5. Seznam interview (přehled klíčových respondentů) a skupinových diskusí (fokusních 

skupin), při dodržení pravidel ochrany osobních dat 

 

Respondent Tazatel/é 

Ivana Pejič Povolná, Štěpán Šantrůček (ČRA) Jan Hněvkovský, Jáchym Růžička 

Štěpán Šantrůček, Olga Zdrálková (MZV) Jakub Vrobel 

Antonio Parisi (Sweco) Jan Hněvkovský 

Radek Veselý (Sweco) Jan Hněvkovský 

Boris Ondráš (VHS Brno) Jan Hněvkovský 

Damir Okanovič, Azíz Hodžič 2x (Komunalac) Jan Hněvkovský, Jakub Vrobel 

Rasima Novalić (Komunalac) Jan Hněvkovský, Jakub Vrobel 

Edis Dervišagić (starosta Gradačace) Jan Hněvkovský, Jakub Vrobel 

Seherzada Otanović (municipalita Gradačac) Jan Hněvkovský, Jakub Vrobel 

Ředitel a zástupkyně ředitele (Džena doo Gradačac) Jan Hněvkovský, Jakub Vrobel 

Goran Mišić (Zástupce ministra v oblasti rozvoje a 

ochrany přírody Tuzla kanton) Jan Hněvkovský, Jakub Vrobel 

Jana Zelingerová, Anesa Tereza Vukovič (ZÚ 

Sarajevo) Jan Hněvkovský, Jakub Vrobel 

Ředitelé a učitelé místních základních škol 4x Jan Hněvkovský, Jakub Vrobel 

Občané Gradačace 17x Jan Hněvkovský, Jakub Vrobel 

 
Celkem jsme provedli 40 rozhovorů. 
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6. Využité dotazníky, okruhy pokládaných otázek 
 

Dotazník pro žáky základních škol  

(anglická verze) 

Below you will find three pictures. Do you recognize them? Do you know what they stand 

for? If you don’t know, don’t worry, you don’t have to write anything at all.  

1. Do you recognize this character? 

Yes...........   

No  

........... 
  

  

 

1.a What’s the name of the character? If you know, please, write the name below 

 

 

1.b What do you think the character stands for? 

 

2. Do you recognize this character? 

Yes...........   

No  

........... 
  

  

 

2.a What’s the name of the character? If you know, please, write the name below 

 

 

2.b What do you think the character stands for? 
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3. Do you recognize this logo? 

Yes...........   

No  

........... 
  

  

3.a Which organization do you think it belongs to? If you know, please write the name 

below 

 

 

Dotazník pro žáky základních škol  

(verze v místním jazyce) 

U tekstu ispod ćete pronaći tri slike. Prepoznajete li ih? Znate li šta te slike 
predstavljaju? Ako ne znate, ne brinite, ne morate uopće ništa napisati. 

1. Prepoznajete li ovaj lik? 

Da...........   

Ne………     

  

 

1.a Kako se zove ovaj lik? Ako znate, molim vas, napišite ime lika dole ispod.  

 

 

1.b Šta mislite, šta lik predstavlja?  
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2. Prepoznajete li ovaj lik? 

Da...........   

Ne………     

  

 

2.a Kako se zove ovaj lik? Ako znate, molim vas, napišite ime lika dole ispod. 

 

 

2.b Šta mislite, šta lik predstavlja? 

 

3. Prepoznajete li ovaj logo? 

Da...........   

Ne………     

  

3.a Šta mislite kojoj organizaciji pripada? Ako znate, molim vas, napišite ime 
organizacije dole ispod. 

 

 

Scénáře/otázky k rozhovorům k evaluaci rekonstrukce ČOV v BaH 

Téma (EQ) Otázky 

Úvod – obecné Jaká je Vaše role ve firmě? 

Jak jste byl/a zapojen/a do realizace zakázky ČOV v BaH? 

Kritéria VZ (profesní 

kvalifikace a 

hodnoticí kritéria) 

Jak byste zhodnotil/a zadání VZ?  

- Technický předpoklad – jedna ČOV za min. 10 mil. Kč + ČOV o kapacitě 

25 000 EO 

- Požadovaný seznam osob (technici a jazykové požadavky) 

- Přístup k práci s CS (osvěta) 

- Hodnoticí kritéria (nabídková cena 80 %, hodnocení propagace ZRS) 

Je zadání standardní v oblasti Vašeho podnikání? 

Jak ovlivnila ZD výslednou podobu ČOV – co byste udělali jinak, kdyby byla ZD 

volná (bez přesného zadání)? 

Co by podle Vás bylo vhodné změnit a proč? 
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Zvolené řešení a 

srovnání s 

alternativami 

Byla rekonstrukce nejvhodnějším řešením? Proč ano/ne? 

Jaké byly jiné alternativy (řešení OV) a proč byly / nebyly vhodné? (např. výstavba či 

jiné) 

Udělali byste něco nyní jinak? Co a proč? 

Nákladnost řešení 

(očekávání, realita, 

zdražení a proč) 

V průběhu projektu došlo ke zdražení – čeho a jaká byla příčina zdražení? 

Jaká byla nákladnost řešení ve srovnání s alternativami? Jednalo se spíše o levnější / 

dražší ČOV? 

Srovnání 

s podobnými 

projekty, v čem 

stejné / jiné 

(východní Evropa) 

Zkuste srovnat projekt s dalšími podobnými projekty – v čem bylo podobné, v čem 

jiné? 

Prováděli jste někdy stavbu / rekonstrukci ČOV na východě Evropy? Jaká jsou 

specifika / kontext? 

Organizace + 

spolupráce s dalšími 

aktéry – co 

ne/fungovalo 

Jak byste zhodnotili organizaci celého projektu (nejen rekonstrukci ČOV)? 

S jakými aktéry jste spolupracovali? Zhodnoťte prosím spolupráci s jednotlivými 

aktéry 

Jaké byly kompetence lidí z jednotlivých organizací? Kde byly kompetence dobré a 

kde naopak špatné? Jak to ovlivňovalo kvalitu realizace projektu? 

Co byste v organizaci a spolupráci nastavili příště jinak? Proč? 

Různé výstupy Jak byste zhodnotili kvalitu výstupů projektu? 

- Samotná rekonstrukce ČOV 

- Proškolení zaměstnanců Komunalac 

- Osvětové aktivity 

Vstupy dalších stran 

– co potřebovali a 

v jaké to dostali 

kvalitě? 

Jaké vstupy a aktivity jste potřebovali od ostatních organizací? Bylo vše v pořádku? 

Co ano/ne a proč? Byly nějaké problémy se zapojením ostatních stran? 

Dodatečné úpravy 

(lapače štěrků a 

dosazovací nádrže) 

V průběhu projektu došlo k dodatečným aktivitám (lapače štěrků a dosazovací 

nádrže), jaké byly důvody těchto aktivit? 

Na jaké problémy reagovaly a podařilo se je vyřešit? 

Byla jejich realizace efektivní? Jak je šlo zařadit do aktivit projektu (oproti původním 

podmínkám / ZD)? 

Technické 

zhodnocení ČOV – 

silné a slabé stránky 

Jak byste zhodnotili ČOV v technických aspektech? (odpovídá aktuálním nárokům a 

stavu v sektoru) 

Jaké jsou hlavní přednosti (a nedostatky) realizovaného řešení? 

Problémy se srbskou 

stranou ohledně 

stavebních prací 

Dle dokumentace byly dílčí problémy se srbskou stranou ohledně stavebních prací, o 

co se jednalo a jak to ovlivnilo realizaci projektu? 
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Osvětové aktivity Jak byste zhodnotili požadavky na osvětové aktivity ze strany ČRA? Byly 

dobře/špatně zadané a proč? 

Jak probíhala realizace osvětových aktivit? Jak podle Vás změnily osvětové aktivity 

povědomí CS o nakládání s odpady? 

Byly finance na osvětové aktivity dostatečné? Pokud ne, co dalšího bylo třeba 

realizovat? 

Jaký je vliv povědomí obyvatelstva na nakládání s OV? Jak může obyvatelstvo toto 

ovlivnit a dá se toto řešit prostřednictvím osvětových aktivit? 

Proškolení 

zaměstnanců ČOV 

Jak probíhalo školení zaměstnanců Komunalac? Co se podařilo a co naopak méně? 

Jak byly nastaveny podmínky pro školení zaměstnanců? 

Odpovídala školení potřebám zaměstnanců? Co byste případně udělali jinak? 

Udržitelnost projektu Jak byste zhodnotili udržitelnost projektu? 

Co jsou podle vás hlavní faktory / vlivy, které jsou pro udržitelnost ČOV důležité? 

Jak se podařilo tyto věci zohlednit (realizovat) v projektu ČOV Gradačac? 

Doporučení pro další 

realizaci – co stejně 

a co jinak? 

Co se podle Vás v projektu podařilo a proč? (faktory, spolupráce, zadání, specifika 

lokality ad.) 

Co byste naopak změnili a z jakého důvodu? 

Co byste doporučili pro další realizaci podobných projektů v BaH a podobných 

zemích? 

 

 

KDO: SWECO HYDROPROJEKT 

Téma (EQ) Otázky 

Úvod – obecné Jaká je Vaše role ve firmě? 

Jak jste byl/a zapojen/a do přípravy a konzultace ZD na ČOV v BaH? 

Kritéria VZ (profesní 

kvalifikace a 

hodnoticí kritéria) 

Jak byste zhodnotil/a zadání VZ?  

- Technický předpoklad – jedna ČOV za min. 10 mil. Kč + ČOV o kapacitě 

25 000 EO 

- Požadovaný seznam osob (technici a jazykové požadavky) 

- Přístup k práci s CS (osvěta) 

- Hodnoticí kritéria (nabídková cena 80 %, hodnocení propagace ZRS) 

Je zadání standardní v oblasti ČOV podnikání? 

Jak by ovlivnilo volnější zadání realizaci technického řešení? 

Co by podle Vás bylo vhodné v příští podobné ZD změnit a proč? 

Nákladnost řešení 

(očekávání, realita, 

zdražení a proč) 

V průběhu projektu došlo ke zdražení – čeho a jaká byla příčina zdražení? 
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Jaká byla nákladnost řešení ve srovnání s alternativami? Jednalo se spíše o levnější / 

dražší ČOV? 

Srovnání 

s podobnými 

projekty, v čem 

stejné / jiné 

(východní Evropa) 

Zkuste srovnat projekt s dalšími podobnými projekty – v čem bylo podobné, v čem 

jiné? 

Realizovali jste ZD na ČOV? Jaká jsou specifika / kontext takových ZD? 

Spolupráce a 

komunikace 

Jak probíhala komunikace se zainteresovanými stranami? (MZV, VHS Brno, 

Bosňácí) 

Byl projekt dobře zasazen do dalších aktivit v oblasti financovaných z jiných zdrojů? 

Co by se na přípravě rekonstrukce mělo změnit? Co bylo naopak dobře připraveno či 

zorganizováno? 

Zahrnutí měkkých 

aktivit 

V ZD byl požadavek na provedení osvětových aktivit, jak jste tento požadavek do ZD 

vymýšleli? 

Jaké jsou možnosti hodnocení měkkých aktivit v nabídkách? 

Zadavatel navrhoval třeba konsorcia (pro podání VZ) s NNO, které by řešily osvětové 

aktivity, ale obávají se, že by se přihlásilo méně firem, je to podle vás dobrý záměr? 

Jaká jsou případná rizika takového postupu? 

Jak by se daly dobře osvětové aktivity v rámci zakázky řešit? Napadají vás možná 

zlepšení / zahrnutí do VZ v případném podobném projektu? 

Monitoring realizace 

a výsledků 

Jak byla nastavena spolupráce mezi ČRA A SWECO v oblasti monitoringu realizace?  

Byli jste schopni získat dostatečné kvantitativní a kvalitativní informace? Fungovala 

dobře spolupráce? 

Jak by šel nastavit monitoring realizace lépe? Na co se více soustředit? 

Byly nějak vyhodnocovány výsledky po ukončení realizace projektu? 

 

KDO: Aziz Hodžić  

Téma (EQ) Otázky 

Úvod – obecné Jaká je Vaše role v projektu ČOV? 

What was your role in the project? 

Jak jste byl/a zapojen/a do přípravy a konzultace ZD na ČOV nebo jinak zahrnut 

do přípravy projektu? 

Were you involved in the preparation of the project? Did you consult the 

materials for the public procurement with the Czech stakeholders? 

Relevance (1.1) Jak probíhal výběr pro námět projektu? Přišel impulz od nich nebo od ČRA?  

Who did formulate the need for the project? 

Jakým způsobem identifikovali problém a volili způsob jeho řešení? (jednoduše 

jak přišli na to, že potřebují ČOV) 



 

21 

 

How did you find out that the reconstruction of the WWTP is neccesary? 

Výstupy/změna (2.1, 

2.2) 

O bylo díky čističce dosaženo, co změnila? 

How do you rate the project?  

Vyprodukoval projekt výstupy a přinesl změny tak, jak bylo plánováno? Pokud ne, 

proč? 

Did the project achieve all the outputs – reconstruction, education of 

Communal workers, other education activities? 

 

Are people really connected to the WWTP? 

Co při realizaci projektu nefungovalo ideálně a proč tomu tak podle něj bylo, Co 

by změnil? 

What didnť work so well at the project? Why? What would you have done 

differently? 

Změna v oblasti 

životního prostředí 

(3.1, 3.2, 3.3) 

Měla ČOV vliv na zdraví lidí v Gradačaci? 

Did WWTP affect the health of people? 

Měla ČOV vliv na životní prostředí? 

Did WWTP affect environment? 

Zlepšilo se nakládání s odpadními vodami v oblasti? 

Did the sewege water trestment improve? 

Byly podle něj dlouhodobé výsledky projektu dobře formulovány a 

dokumentovány? 

Were the outputs and outcomes of the projects well monitored and 

documented? 

 

What kind of data do collect from the WWTP? 

Rozvojové dopady 

(4.1 a 4.2) 

Přispěla realizace projektu nějak k rozvoji udržitelného ekonomického a sociálního 

rozvoje v BaH? 

Jaké byly přínosy projektu pro místní komunitu? 

What were general impacts of the project? What did it bring to the 

community? 

Vedla realizace projektu k nějakým dalším aktivitám? Navazují na ČOV nějaké 

další projekty? 

What other projects are connected with the CzDA project? 

Udržitelnost (5) 
Jaké aktivity v rámci projektu byly klíčové pro jeho udržitelnost? Byly tyto 

aktivity realizovány dle plánu? Jaké aktivity po ukončení projektu byly klíčové pro 

udržitelnost výsledků projektu? Jakým způsobem jsou tyto aktivity realizovány? 

How is the sustainability of the project? What other activities followed? What 

were the key other activites for sustainability? 

 



 

22 

 

How have the water and sewer rates evolved? Is the WWTP operation 

covered by the collected money? 

Spolupráce a 

komunikace 

S kým vším v projektu komunikovali (zainteresované strany) a jak jim 

komunikace fungovala?  

Who did you cooperate/communicate with?  

 

Who do we need to talk to? And what do we need to see and do at the 

mission? (Send us) 

 

 

KDO: Štěpán Šantrůček, Olga Zdrálková  

Úvod – obecné 

 

Jaká byla Vaše role v projektu? (trochu opakování, se Šantrůčkem byl už 

úvodní rozhovor) 

Strategické 

směřování 

 

Jak na ORS probíhá stanovení priorit (země, oblasti – jak je to provázáno na 

české firmy)? Jak se rozhodli pro projekty v sektorech životního prostředí, 

zemědělství a ekonomického rozvoje (včetně energetiky)? 

Jak jsou v návaznosti na tyto priority vybírány projekty? 

Relevance (EO 1.1) 

 

Jak probíhal výběr pro námět projektu? Přišel impulz od nich nebo od ČRA?  

Jakým způsobem identifikovali problém a volili způsob jeho řešení?  

Jakým způsobem byly voleny cílové skupiny a zjišťovány jejich potřeby? 

Jakým způsobem jsou zahrnovány měkké aktivity do infrastrukturních 

projektů? 

EO 4.1 Jaké jsou 

hlavní rozvojové 

dopady projektu? 

O jaké rozvojové dopady MZV usiluje v Bosně?  

Jak vnímáte, že byly naplněny projektem? 

EO 5. Které 

parametry projektu 

jsou klíčové pro 

jeho udržitelnost? 

Jak bylo s MZV komunikováno zahrnutí další etapy (navazujícího projektu) 

na dostavbu potrubí? 

Jak dochází k schvalování navazujících projektů? Je to vyloženě v gesci 

ČRA, nebo i přes MZV? 

Průřezové principy 

(EO 7) 

Jakým způsobem byly při přípravě a realizaci projektu brány v úvahu 

průřezové principy ZRS ČR? 

(první jako volnou otázku, poté jmenovat jednotlivé principy: 

Šetrnost k životnímu prostředí a klimatu  

Řádná (demokratická) správa věcí veřejných 

Dodržování lidských práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen  

 

 

Interview with Damir Okanović (Director of Komunalac) 

No Question EQ No 

1 What was your role concerning the reconstruction of the wastewater 

treatment plant in Gradačac? 

n/a 

(introductory) 

2 Who did formulate the need for the project? 1.1 

3 How did you find out that the reconstruction of the wastewater treatment 

plant was necessary? 

1.1 

4 Were there considered any other solutions for the water treatment than the 

reconstruction of the old plant? 

2.1 

5 With what organisations or people have you consulted the need and the 

preparation of the wastewater treatment plant? (if he doesn’t mention local 

citizens by himself, ask how they deliberated the plan with the citizens of 

Gradačac) 

1.1 
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6 The Czech contribution to the project was administered via public 

procurement and delivered by the VHS company. Were you able to 

participate in the preparation of the public procurement? If yes, were your 

suggestions reflected? 

1.2 

7 How satisfied were you with the collaboration with Czech partners and what 

were the most challenging aspects? 

1.2 

8 Were the outputs delivered by the VHS company and their partners of agreed 

quality or was there any need for an adjustment? 

2.1 

9 All projects face challenges and obstacles, especially the international ones 

with many partners, and we assume this one was no exception. What 

obstacles or problems have you encountered during the implementation? (If 

he doesn’t mention problems with the Czech partners by himself, ask about 

miscommunication with Czech partners, misunderstandings or problems 

arising from different points of view.) 

2.2 

10 What exact problems were there before the reconstruction, what problems 

supposed the wastewater treatment plant solve? After he describes the 

problems: Are you satisfied with the solution?  

3.2 

11 Do you observe any changes in the environment and health of locals after the 

reconstruction? Please, specify.  

3.1 

12 What would help to maximize the positive effect of the wastewater treatment 

plant regarding the environment and health? Are there any obstacles now? 

3.1 

13 Were there any benefits of the reconstruction for the community? If he 

doesn’t know, specify: What about for employment? Local companies? 

People learning some new skills? Or community deliberating solutions 

together? 

4.1 

14 What about impact on ned users, people living in Gradačac? Besides cleaner 

water they, I assume, had to deal with rising process for water. How did they 

react on that? Was there different impact on different groups? If he doesn’t 

know, specify: Weren’t there groups that used to have a discount or water for 

free and now they face rising prices more than others? 

4.2 

15 How did you secure sustainability of the project? After he answers, specify: 

As a part of the project, there were manuals and price analysis by GeoTest. 

Were these manuals useful to set sustainable prices? Were there any 

problems with these outputs? Who sets the sewer rates now? How do you 

calculate them? How do citizens perceive an increase in sewer rates due to 

the reconstruction? 

5 

16 Did Komunalac communicate with locals beforehand why you planned to 

reconstruct the plant and what impact it would have on their lives? 

7 EEO41 

17 Has Komunalac provided citizens materials concerning the reconstruction so 

they could make their own, informed opinion? 

7 GGO5 

7 GGO20 

18 Were people willing to participate? (asking questions, expression opinion, or 

protesting)? Has Komunalac worked with opinion of locals on the 

reconstruction? 

7 EEO41 

7 GGRL1,2,3,9 

 

Interview with Edis Dervišagić (Mayor of Gradačac) 

No Question EQ No 

1 What was your role concerning the reconstruction of the wastewater 

treatment plant in Gradačac? 

n/a 

(introductory) 

2 Who did formulate the need for the project? 1.1 
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3 How did you find out that the reconstruction of the wastewater treatment 

plant was necessary? 

1.1 

4 With what organisations or people have you consulted the need and the 

preparation of the wastewater treatment plant? (if he doesn’t mention local 

citizens by himself, ask how they deliberated the plan with the citizens of 

Gradačac) 

1.1 

5 The Czech contribution to the project was administered via public 

procurement and delivered by the VHS company. Were you able to 

participate in the preparation of the public procurement? If yes, were your 

suggestions reflected? 

1.2 

6 How satisfied were you with the collaboration with Czech partners and what 

were the most challenging aspects? 

1.2 

7 All projects face challenges and obstacles, especially the international ones 

with many partners, and we assume this one was no exception. What 

obstacles or problems have you encountered during the implementation? (If 

he doesn’t mention problems with the Czech partners by himself, ask about 

miscommunication with Czech partners, misunderstandings or problems 

arising from different points of view.) 

2.2 

8 What exact problems were there before the reconstruction, what problems 

supposed the wastewater treatment plant solve? After he describes the 

problems: Are you satisfied with the solution?  

3.2 

9 Do you observe any changes in the environment and health of locals after the 

reconstruction? Please, specify.  

3.1 

10 What would help to maximize the positive effect of the wastewater treatment 

plant regarding the environment and health? Are there any obstacles now? 

3.1 

11 Were there any benefits of the reconstruction for the community? If he 

doesn’t know, specify: What about for employment? Local companies? 

People learning some new skills? Or community deliberating solutions 

together? 

4.1 

12 What about impact on ned users, people living in Gradačac? Besides cleaner 

water they, I assume, had to deal with rising process for water. How did they 

react on that? Was there different impact on different groups? If he doesn’t 

know, specify: Weren’t there groups that used to have a discount or water for 

free and now they face rising prices more than others? 

4.2 

13 How did you secured sustainability of the project? After he answers, specify: 

As a part of the project, there were manuals and price analysis by GeoTest. 

Were these manuals useful to set sustainable prices? Were there any 

problems with these outputs? 

5 

14 Did the town council communicate with locals beforehand why you planned 

to reconstruct the plant and what impact it would have on their lives? 

7 EEO41 

15 Has the town council provided citizens materials concerning the 

reconstruction so they could make their own, informed opinion? 

7 GGO5 

7 GGO20 

16 Were people willing to participate? (asking questions, expression opinion, or 

protesting)? Has the town council worked with opinion of locals on the 

reconstruction? 

7 EEO41 

7 GGRL1,2,3,9 

 

Interview with representatives of Džena doo Gradačac (local construction company) 

No Question EQ No 

1 What was your role concerning the reconstruction of the wastewater 

treatment plant in Gradačac? 

n/a 

(introductory) 
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2 How did you get to know about the project? 1.2 

3 What is your assessment of the whole reconstruction?  2.1 

4 How was the co-operation with the Czech company VHS? Did you use the 

project documentation created by the VHS? How was it? Was it in line with 

Bosnian legislation? What were the main problems for you to fulfil the 

project documentation? 

2.2 

5 Have you made any further construction activities after the end of the 

project? What possible risks for the sustainability of the reconstruction do 

you see? 

5 

6 Would you be willing to participate in a further project with an international 

partner? What would make it easier for you? 

2.2 

 

Interview with Goran Mišić (Assistant to Minister of spatial planning and environmental protection 

of Tuzla Canton) 

No Question EQ No 

1 What was your role concerning the reconstruction of the wastewater 

treatment plant in Gradačac? 

n/a 

(introductory) 

2 Who did formulate the need for the project? 1.1 

3 How did you find out that the reconstruction of the wastewater treatment 

plant was necessary? 

1.1 

4 The ministry of spatial planning and environmental protection of Tuzla 

supported the project financially. Why have decided to support the project? 

And do you consider it good value for the money you provided? 

2.1 

5 Do you observe any changes in the environment and health of locals after the 

reconstruction? Please, specify.  

3.1 

 

 

Interview with teachers/headteachers 

No Question EQ No 

1 Do you remember there was a reconstruction of wastewater treatment plant 

few years ago? 

6 

2 Do you think it was useful for people in Gradačac in any way? If they 

struggle to be specific, specify: Do you think the quality of water is better 

now? What about the environment? 

3.1 

7 EER32 

3 Has the reconstructed wastewater treatment plant any impact on your life or 

lives of your relatives, or neighbours? If they struggle to be specific, specify: 

What about the prices of water?  

4.2 

4 Did the town council or Komunalac communicate with you beforehand why 

they planned to reconstruct the plant and what impact it would have on your 

life? If they don’t know, specify: meetings, informative campaign… 

7 EEO41 

5 Has Komunalac or the town council provided you any material concerning 

the reconstruction so you could make an informed opinion on it? 

7 GGO20 

7 GGO5 

6 Were people willing to participate? (asking questions, expression opinion, or 

protesting)? Has Komunalac or the town council worked with opinion of 

locals on the reconstruction? 

7 EEO41 

7 GGRL1,2,3,9 

7 Were there any obstacles for specifically men or women to participate? 7 GEO 

 

 

Interview with Seherzada Otanović (Dvelopment department of the city) 
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No Question EQ No 

1 What was your role concerning the reconstruction of the wastewater 

treatment plant in Gradačac? 

n/a 

(introductory) 

2 Who did formulate the need for the project? 1.1 

3 How did you find out that the reconstruction of the wastewater treatment 

plant was necessary? 

1.1 

4 Were there considered any other solutions for the water treatment than the 

reconstruction of the old plant? 

2.1 

5 With what organisations or people have you consulted the need and the 

preparation of the wastewater treatment plant? 

1.1 

6 The Czech contribution to the project was administered via public 

procurement and delivered by the VHS company. Were you able to 

participate in the preparation of the public procurement? If yes, were your 

suggestions reflected? 

1.2 

7 What exact problems were there before the reconstruction, what problems 

supposed the wastewater treatment plant solve? After he describes the 

problems: Are you satisfied with the solution?  

3.2 

8 What about impact on end users, people living in Gradačac? Besides cleaner 

water they, I assume, had to deal with rising prices for water. How did they 

react on that? Was there different impact on different groups? If he doesn’t 

know, specify: Weren’t there groups that used to have a discount or water for 

free and now they face rising prices more than others? 

 

4.2 

9 Have you received any training from the Czech partner of the project/ VHS 

Brno? If yes, did you consider it beneficial? 

 

 

 

Interview with citizens of Gradačac 

No Question EQ No 

1 Do you remember there was a reconstruction of wastewater treatment plant 

few years ago? 

6 

2 Do you think it was useful for people in Gradačac in any way? If they 

struggle to be specific, specify: Do you think the quality of water is better 

now? What about the environment? 

3.1 

7 EER32 

3 Has the reconstructed wastewater treatment plant any impact on your life or 

lives of your relatives, or neighbours? If they struggle to be specific, specify: 

What about the prices of water?  

4.2 

4 Do you remember if the water and sewer rates went up as the result of the 

reconstruction of the WTP? How do you perceive that? 

4.2 

5 I know it’s already many years but please, try to remember. Did the town 

council or Komunalac communicate with you beforehand why they planned 

to reconstruct the plant and what impact it would have on your life? If they 

don’t know, specify: meetings, informative campaign… 

7 EEO41 

6 Has Komunalac or the town council provided you any material concerning 

the reconstruction so you could make an informed opinion on it? 

7 GGO20 

7 GGO5 

7 Were people willing to participate? (asking questions, expression opinion, or 

protesting)? Has Komunalac or the town council worked with opinion of 

locals on the reconstruction? 

7 EEO41 

7 GGRL1,2,3,9 

8 Were there any obstacles for specifically men or women to participate? 7 GEO 
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9 Do you recognise this logo? Show them CzechAid logo. If they say yes, ask 

them what organization it might belong to. 

6 

10 What about these? Show them pictures of Ekolav and Kapljica. If they say 

yes, ask them what they stand for. 

6 

 

We needed to ask something shorter because people weren’t very eager to talk. So instead, we asked 

1. Do you remember there was a WWTP reconstruction few years ago? 

2. Do you find the result useful in any way? How? 

3. Do you find the price increase after the reconstruction justified (do you get value for money)? 

4. Did the municipality or Komunalac communicate the reconstruction beforehand? 

5. Did people of Gradačac an opportunity to participate? Had they an opportunity to ask question and 

was their opinion heard? 

6. Bonus question, showing them the logo of ČRA and asking them what they think it means.  

Also, the interviewees were encouraged to share a story of change thanks to the reconstruction. 
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7. Analýzy výsledků průzkumů, dotazníkových šetření, faktická zjištění 
 

 

Technické vyhodnocení od vodohospodářské expertky Terezy Hnátkové 

Dimenze Indikátor Popis Navrhované jednotk

y 

Životní prostředí Využití energie Shrnutí:  

Energie využitá 

vztažená na objemové jednotky upravených odpadních 

vod nebo obyvatele. 

Výdaje na elektrickou energii vynaložené na technologii úpravy 

vody činí v průměru méně než 1 kW/m3. 

 

Závěry a doporučení: 

Čistírny nad 10  000 ekvivalentních obyvatel (EO) mohou být 

stabilním producentem energie pro vlastní spotřebu nebo dokonce u 

větších ČOV i pro externí subjekty (především odpadní teplo). 

Nutnost zabezpečit využití čistírenských kalů bezpečnou cestou 

(hygienizace, materiálová transformace), potřeba zajistit opětovné 

využití odpadní vody, přitom zachovat nebo i zvýšit dosahovanou 

účinnost čištění, povedou k nárůstu spotřeby elektrické a tepelné 

energie. 

Spotřeba elektrické energie po uvedení do provozu klesá v rámci 

optimalizace procesu. V současné době je spotřeba pod českým 

průměrem. V ČR je průměrná spotřeba 1kW/1 m3 – současný provoz: 

0,8 - 0,9 KW v létě, v zimě 0,5 - 0,6 kW. 

Výše uvedené je přímo ve vztahu k míře znečištění vod – které je 

nižší, než je průměrné zatížení např. v ČR (indikuje rovněž nátok 

balastních vod – viz. níže). 

V navazující etapě bude vhodné zvážit výstavbu a využívání kalového 

hospodářství této ČOV pro zpracování kalů z více regionálně blízkých 

ČOV, tj. fungovat jako regionální centrum zpracování kalů. Dovoz 

150–180 kW / EO 

470 kWh / m3 
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Dimenze Indikátor Popis Navrhované jednotk

y 

odpadních vod a kalů ve větším množství významně ovlivňuje 

požadavky na energii a její produkci na ČOV. 

 

  

Potenciál globálního oteplování, 

ovlivnění recipientu 

Emise ze skleníkových plynů (GHG) do v ovzduší, teplotní zatížení 

recipientu. 

Shrnutí:  

Data nejsou k dispozici. 

Z bodových zdrojů přitéká do řeky voda obohacená o „znečištění“, 

včetně termálního. 

 

Závěry a doporučení: 

Pro hodnocení vlivu ČOV na recipienty by bylo třeba provést terénní 

šetření v profilech vypouštění a klasifikace významnosti ČOV z 

pohledu zatížení recipientů. 

Z odpadní vody lze 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. 

Zisk energie a tepla z odpadních vod jakožto alternativních zdrojů pro 

snížení emisí CO2 a podporu energetické soběstačnosti města, 

 

  

Není hodnoceno kg 

CO2 ekv. / rok - 

není hodnoceno kg 

CO2 ekv. / m3 

 

T (°C) 

Odstranění z BSK, TSS, TN, TP  Shrnutí:  
Laboratoř vyhodnocuje kvalitu vyčištěné odpadní vody u: CHSK, BSK5, 

NL, N-kjeldahl, N-NO3, P, Nc. 

Účinnost odstraňování kontaminantů ke zmírnění zdravotních a envi

ronmentálních rizik – při využití cca 50% průtokové projekční 

kapacity systému. 

% 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Dimenze Indikátor Popis Navrhované jednotk

y 

 
 

Závěry a doporučení: 

Jsou splněny podmínky: 

- Koncentrace CHSK nad odtoku trvale pod 125 mg/L 

- Koncentrace BSk5 na odtoku trvale pod 25 mg/l 

- Koncentrace celkového fosfor na odtoku trvale pod 2 mg/l 

(účinnost eliminace vyšší než 80 %) 

- Koncentrace amoniakálního dusíku nižší než 15 mg/l 

(účinnost eliminace vyšší než 80 %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plocha pozemku Plocha pozemku potřebná pro zařízení na čištění odpadních vod. 

Maximální hydraulické zatížení dosazovacích nádrží je trvale menší 

než 1m3/m2 

Menší než 1 m2 / EO. 

Kvalita odpadní vody a kalů Shrnutí 

Zatížení odpadních vod na nátoku je nižší, než byl projekční 

předpoklad – nátok balastních dešťových vod na systém. 

ČOV využívá obtok. 

40 092 kg / m3 

1 753,476 kg / rok  

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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Dimenze Indikátor Popis Navrhované jednotk

y 

Jako problematické se jeví zatížení systému objemem vody 

z bodových zdrojů – mlékáren, které mají vlastní zdroj vody – studny 

a nevyužívají obecní vody.  

 

Závěry a doporučení 

Vody: 

S ohledem na nátok balastních vod bude do budoucna zajistit: 

- minimalizaci zatížení povrchových vod (vnos znečištění, 

hydraulické zatížení) přepady z jednotné z kanalizace a odtoky 

z ČOV;  

- koordinaci hospodaření se srážkovými vodami a odvádění 

odpadních vod jednotnou/oddílnou kanalizací, minimalizaci 

rizik zaplavení města z kanalizace při silných deštích. 

Kaly: 

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. 

 

Aby bylo zabráněno aplikaci neupraveného kalu v zemědělství či 

drahému exportu do zahraničí, je vhodné čistírnu opatřit takovou 

koncovkou, která zabezpečí hygienizaci kalu pro bezpečnou 

zemědělskou aplikaci a to např. kompostováním či s přídavkem aditiv 

dočasně zvyšujících pH. 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 (150 KM/t). 
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Dimenze Indikátor Popis Navrhované jednotk

y 

Cena zpracování kalu výše zmíněnými postupy by neměla překročit 

150 EUR za tunu strojně odvodněného kalu.  

Potenciální recyklace Opětovné použití z upravených odpadních vod: živiny (N, P) 

a energie. 

Shrnutí: 

Odpadní vody ve městě (zejména splaškové vody z domácností) 

obsahují řadu zdrojů, které je v rámci cirkulární ekonomiky chytré 

získávat pro zvýšení udržitelnosti vč. případného uzavření cyklů mezi 

městem a příměstskou zemědělskou oblastí.   

Zdroji v odpadní vodě jsou: 

- voda, 

- organické látky, 

- živiny (zejména dusík a fosfor), 

- energie a teplo. 

Závěry a doporučení: 

 

Aplikace chytrých řešení: 

- recyklace vod a zisk nezávadné užitkové vody s jakostí, která 

odpovídá svému účelu užívání (např. zavlažování, kropení 

ulic, čištění povrchů, chlazení, nadlepšování průtoků ve 

vodních tocích, doplňování zásob podzemní vody a v 

extrémním případě jako voda pitná); plánování recyklace vod 

jako součásti vodního hospodářství města, 

- výroba koncentrovaných, stabilních a skladovatelných hnojiv 

z odpadních vod či kalů, která neobsahují nežádoucí znečištění 

a mohou nahradit minerální hnojivo, 

- podpora vývoje technologií na zisk dalších potenciálních 

zdrojů z odpadních vod či kalů. 

Není vyčísleno g / rok 

– rok 

není vyčísleno % 

Sociální Veřejné přijetí Stanovisko obyvatel k instalaci a provozu zařízení. Kvalitativní 
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Dimenze Indikátor Popis Navrhované jednotk

y 

Zajištění udržitelnosti provozu bylo podpořeno ČOV technickou 

asistencí (zejména školením a metodickou podporou) příjemci a 

provozovateli ČOV organizaci Komunalac. 

Rovněž je splněna podmínka provedení osvětových kampaní o 

nakládání s odpadními vodami. Podle záznamů z osvětové kampaně i 

podle zúčastněných škol byla ČOV využita nad rámec projektu jako 

místo pro environmentální osvětu pro školy (exkurze) i širokou 

veřejnost (dny otevřených dveří). 

 

 

Shrnutí: 

 

Estetika areálu ČOV se změnila minimálně a současný vzhled je 

hodnocen neutrálně – vhled do areálu není z jejího okolí, s ohledem 

na terén, možný – nepůsobí tudíž rušivě. 

Občané bydlící blízko areálu ČOV i mimo něj potvrdili, že po 

rekonstrukci se dříve nesnesitelný zápach (který byl dříve cítit v 

okruhu jednoho kilometru od ČOV, při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách i v sousedních obcích) zcela vytratil. 

Okrajově obyvatelé zmiňují snížení hlučnosti. 

Závěry a doporučení: 

Z hlediska nákladů na zřízení, provoz, nároků na obsluhu i s ohledem 

na estetické a ekologické hledisko je koncept volen jakožto optimální.  

Estetika Naměřená hladina obtěžování, která 

vyplyne z např. zápach, hluk, vizuální dopad, hmyz a další škůdci. 

Shrnutí: 

Data nejsou k dispozici. 

Kvalitativní 

Hospodářský Investiční náklady Náklady na stavbu a montáž části na ČOV. 

Shrnutí: 

120 KM / EO  



 

34 

 

Dimenze Indikátor Popis Navrhované jednotk

y 

Přiměřenost nákladů odpovídá danému záměru. 

Kanalizace až do rozšíření kanalizační sítě byla gravitační a nyní je 

kombinována (gravitační + čerpací). 

K ČOV je připojeno velké množství místních společností, tj. 

všechny, které mají technické možnosti připojení ke kanalizaci. 

Existují části města Gradačac, které nejsou napojeny na kanalizaci. 

ČOV má kapacitu 30 000 EO (83 l / s) a má kapacitní rezervy. 

 

Závěry a doporučení: 

Posuzovány byly náklady jednotkové v Kč bez DPH v porovnání 

s aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství pro 

orientační ukazatel výpočtu pořizovací ceny objektů do Vybraných 

údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje 

vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a 

kanalizací s přihlédnutím k lokalizaci záměrů. 

Náklady na provoz a údržbu Shrnutí: 

Provozní náklady na objemovou jednotku upravené odpadní vody. 

- Stočné (aktuální): 

Občané 0,6 KM/m3 (3235 připojených obyvatel) 

Právnické osoby 0,6 KM/m3 (457 připojených právnických 

subjektů) 

 

Závěry a doporučení: 

Plán obnovy a investic je v souladu s podmínkami půjčky od EBRD. 

Problémem je, že vodné a stočné náklady plně nepokrývá, protože na 

ČOV jsou připojeni i podniky (přinejmenším dvě firmy zpracující 

mléčné produkty), které mají vlastní studny a objem vypouštěné 

odpadní vody je větší, než by odpovídalo stočnému – v budoucnu je 

potřeba smluvně upravit.  

 

0,6 KM/ m3 
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Dimenze Indikátor Popis Navrhované jednotk

y 

 
Cena stočného pro právnické osoby je pod průměrem v dané lokalitě 

(viz. Přiložená tabulka). 

Technický Spolehlivost Infrastruktura nebo mechanická spolehlivost; odolnost; bezpečnost; s

chopnost snášet rázové zatížení a 

/ nebo sezónní vlivy; Potenciál pro přetížení systému. 

Shrnutí: 

Provoz systému odpovídá projektovému záměru. 

 

Závěry a doporučení: 

Provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého 

provozu jsou zajišťovány v souladu s vodoprávním povolením.  

Kvalitativní 

Složitost z konstrukce a O & M Shrnutí: 

Návrhová projekční kapacita přesahuje požadovaných 25 000 EO. 

Snadnost z konstrukce, složitost 

konstrukce a systému zařízení; složitost z provozu a údržby 

a profesionální dovednosti potřebné pro provoz a údržbu odpovídají 

standardům pro dané technologie. 

Kvalitativní 
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Dimenze Indikátor Popis Navrhované jednotk

y 

Před rekonstrukcí byl zaměstnán 1 technolog a 4 podpůrní pracovníci. 

Elektrická a mechanická údržba byla zajištěna v rámci pracovní 

jednotky vodovodu a kanalizace (2 pracovníci). 

 

Po rekonstrukci jsou v závodě 3 zaměstnanci: vedoucí závodu, 

vedoucí provozu závodu a 1 pomocný pracovník. Elektrická a 

mechanická údržba prováděná v rámci pracovní jednotky vodovodu a 

kanalizace (1 pracovník). 

 

Závěry a doporučení: 

V oblasti odvádění a čištění odpadních vod města čelí dané území 

problematice stárnoucí infrastruktury (vysoká energetická náročnost 

a další provozní náklady, četné havárie, vysoké náklady na opravy a 

obnovu), demografických změn a růstu urbanizace (zpravidla 

přírůstek obyvatel a nárůst produkce odpadních vod, zvyšování rozloh 

nepropustných ploch, a tudíž srážkového odtoku napojeného na 

kanalizaci), změn klimatu (sucho, přívalové deště), nových druhů 

znečištění (např. léčiva, hormony, drogy, látky obsažené v 

prostředcích osobní hygieny a v pracích a čisticích prostředcích) a 

zvyšujících se nároků na ochranu životního prostředí (povrchových a 

podzemních vod, půdy).  

Daný projekt přispívá ke strategii města zajistit efektivní a bezpečný 

provoz systému odvádění a čištění odpadních vod s minimálními 

dopady na životní prostředí. 

Proces je veden jako kontinuální – hydraulické zatížení je na odtoku 

trvale menší než 1 m3/m2 

Projekt je v souladu s koncepcí udržitelného nakládání s přírodními 

zdroji (zlepšení ochrany, využití a rozvoje vodních zdrojů, kvality 

vody, eliminace znečištění, nakládání s odpadními vodami, včetně 

systémových opatření). 
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Ceny vodného v Tuzla kantonu 
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Ceny stočného v Tuzla kantonu 
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Záznam z dotazníkového šetření na školách v Gradačaci 

ID školy Umístění školy Počet respondentů Datum administrace Datum sběru 

1 Centrum města 66 12.10.2020 13.10.2020 

2 Okraj města/venkovská část municipality 38 13.10.2020 14.10.2020 

3 Okraj města/venkovská část municipality 30 13.10.2020 14.10.2020 

4 Okraj města/venkovská část municipality 30 13.10.2020 14.10.2020 

5 Okraj města/venkovská část municipality 70 13.10.2020 14.10.2020 

 

Sběr probíhal na následujících školách:   Dr. Safvet-beg Bašagić 

       OŠ Hasan Kikić 

       Edhem Mulabdić 

       Hamdija Kreševljaković 

       Musa Ćazim Ćatić 

 

Výsledky: 
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Deklarovalo, že poznalo logo Ekolva

Správně pojmenovali Ekolva
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Deklarovalo, že poznalo Kapku

Správně pojmenovalo Kapku

Vědělo, co Kapka představuje

Deklarovalo, že poznalo logo ČRA

Správně pojmenovalo ČRA

Všechny výsledky (N=234)

Ano Částečně Ne
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15%

15%
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80%
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Vědělo, co Ekolev představuje
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Správně pojmenovalo Kapku

Vědělo, co Kapka představuje

Deklarovalo, že poznalo logo ČRA

Správně pojmenovalo ČRA

Výsledky bez školy, kde si někteří žáci vyhledávali 
výsledky (N=168)

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

li v textu), při dodržení pravidel ochrany osobních dat 
 

Rozhovory byly mezi sebou v naprosté většině hlavních témat konzistentní, hlavní zjištění jsou 

uvedeny v textu. 

 

9. Vyhodnocení jednotlivých průřezových principů dle nástrojů certifikované metodiky 

evaluace průřezových principů ZRS ČR 
 

Název průřezového principu a indikátor Způsob ověření Hodnocení 

Šetrnost k životnímu prostředí a klimatu   

EEO41: Znalosti místních o nakládání s vodou 

byly integrovány do projektu 
Rozhovory se zástupci města, Komunalacu 

a místními občany 

5 

EER32: Vnímaná kvalita vody Rozhovory se zástupci města, Komunalacu 

a místními občany 

4 

EERL37: Důkazy o změněných vzorcích 

chování místních obyvatel ve vztahu k 

ochraně vodních zdrojů 

Rozhovory se zástupci města, Komunalacu 

a místními občany 

3 

Řádná (demokratická) správa věcí 

veřejných 

  

GGO5: Důkaz o poskytnutí dostatečných 

informací všem klíčovým zainteresovaným 

skupinám k tomu, aby se mohli smysluplně 

podílet na projektu     

Rozhovory se zástupci města, Komunalacu 

a místními občany, webové stránky města 

5 

GGO20: Cílové skupiny jsou vybaveny 

nezbytnými znalostmi, aby mohly jednat 

transparentně a zodpovědně  

Rozhovory se zástupci města, Komunalacu 

a místními občany 

4 

GGRL1: Důkazy o tom, že občané a další 

zainteresované strany mohli prezentovat 

svůj názor 

Rozhovory se zástupci města, Komunalacu 

a místními občany 

5 

GGRL2: Důkazy o tom, že obavy a návrhy 

cílových skupin byly vzaty v úvahu do 

finální verze produktu 

Rozhovory se zástupci města, Komunalacu 

a místními občany 

3 

GGRL3: Důkazy o zájmu zainteresovaných 

stran na výsledcích projektu a jejich 

udržitelnosti 

Rozhovory se zástupci města, Komunalacu 

a místními občany 

4 

Dodržování lidských práv příjemců včetně 

rovnosti mužů a žen 

  

GEO1: Ženy a muži měli rovné příležitosti 

k participaci v projektu a všech jeho 

aktivitách 

Rozhovory se zástupci města, Komunalacu 

a místními občany 

3 

Zlepšení: 0 = žádné, 1 až 3 = částečné, 4 až 5 = vysoké  

Zhoršení: 0 = žádné, -1 až-3 = částečné, -4 až -5 = vysoké 
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10. Zadávací podmínky (Terms of Reference) 
 

 

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR  
 

VYHLAŠUJE 
 

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 

S NÁZVEM 

  

„VYHODNOCENÍ PROJEKTU REKONSTRUKCE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V BOSNĚ A 

HERCEGOVINĚ (GRADAČAC)“   

 

A VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY 
 

INFORMACE O ZADAVATELI 
 

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí 

Identifikační číslo: 45769851 

DIČ:   CZ45769851 

Sídlo zadavatele: Loretánské náměstí č. 101/5, Praha 1, PSČ 118 00 
 

Ve věcných rozhodnutích a ve věcech smluvních zastupuje zadavatele: 

Ing. Václav Bálek, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 
 

Zaměstnanec pověřený organizací zadávacího řízení: 

Ing. Dana Zázvorková, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV 

e-mailový kontakt: dana_zazvorkova@mzv.cz  zároveň e-mailový kontakt: ors_sekretariat@mzv.cz 

tel.: +420 224 182 157 nebo tel. +420 224 182 366. 

 

Předmět veřejné zakázky (NIPEZ 79998000-6 Služby profesionálních poradců) 

Předmětem zadávacího řízení organizovaného formou otevřené výzvy je nezávislé vyhodnocení dvou víceletých 
projektů zahraniční rozvojové spolupráce („ZRS“) České republiky v gesci České rozvojové agentury („ČRA“).  

Zadávaná evaluace proběhne v období duben – listopad 2020.  

Předpokládá se, že závěry tohoto nezávislého vyhodnocení budou využitelné v rámci ověření udržitelnosti a efektivity 

vynaložených prostředků, včetně relevantnosti postupu při realizaci projektu daného typu (veřejná zakázka) u  dosud 

realizované rekonstrukce čistíren odpadních vod („ČOV“) v Bosně a Hercegovině (realizováno v letech 2015–2017). 

Závěry a doporučení z nezávislého vyhodnocení budou významné pro další realizace ČOV. 

Evaluace programů a projektů ZRS ČR jsou realizovány na základě zákona č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové 

spolupráci a humanitární pomoci1, Koncepce zahraniční rozvojové spolupráce ČR na léta 2010– 2017, Strategie 

zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018 – 2030, příslušných ustanovení Metodiky zahraniční rozvojové 

spolupráce a jednotlivých relevantních strategických dokumentů partnerských zemí ZRS ČR. 

Vyhodnocení proběhne dle mezinárodně uznávaných kritérií OECD-DAC a dalších zadaných kritérií (vnější 

prezentace a naplňování průřezových principů ZRS) s důrazem na účelnost zvoleného řešení a procesu zadání i 

realizace.  

Vzešlé závěry a doporučení by měly být relevantní pro další směřování a financování projektů v sektoru voda - 

sanitace. 

Vyhodnocen bude následující projekt: 

 
1 Zákon č. 151/2010 Sb. a další relevantní strategické dokumenty ZRS ČR lze dohledat na www.mzv.cz/rozvoj v sekci Koncepce 

mailto:dana_zazvorkova@mzv.cz
mailto:ors_sekretariat@mzv.cz
file://///ds-umv/departments/CRA/TEMP/Domino%20Web%20Access/www.mzv.cz/rozvoj
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„Rekonstrukce čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině (Gradačac)“  

Gestor: Česká rozvojová agentura 

Sektor/tematická priorita: Voda a sanitace 

Doba realizace: 2015 – 2017 

Typ projektu: Veřejná zakázka 

Realizátor: VHS Brno 

Místní partner/spolurealizátor: Municipalita Gradačac 

Celková výše prostředků na projekt ze ZRS: 33,3 mil. Kč  

Identifikační číslo projektu: CzDA-BA-2014-2-14022 

 

Hlavní zúčastněné strany 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR („MZV“) je odpovědné za koncepční řízení rozvojové spolupráce, včetně 

programování její bilaterální složky a vyhodnocování výsledků (evaluace). Tato činnost je zastřešena Odborem 

rozvojové spolupráce a humanitární pomoci („ORS“), který spolupracuje s teritoriálními odbory MZV, 

zastupitelskými úřady ČR („ZÚ“) a Českou rozvojovou agenturou („ČRA“). 

Zastupitelský úřad ČR („ZÚ”) v Sarajevu zastupuje Českou republiku v Bosně a Hercegovině („BaH“) včetně 

oblasti rozvojové spolupráce. Úkoly koordinace a monitoringu ZRS je pověřen příslušný diplomatický pracovník ZÚ. 

Česká rozvojová agentura působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti ZRS ČR, 

zejména pro přípravu, realizaci a monitoring bilaterálních rozvojových projektů a pro vyhlašování a realizaci tzv. 

horizontálních rozvojových programů. Výběr a realizace projektů a nastavení programů probíhá na základě požadavků 

partnerských zemí a po dohodě s MZV. 

 

Realizátoři hodnoceného projektu „Rekonstrukce čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině 

(Gradačac)“ : 

VHS Brno: realizátor zakázky na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Bosně a Hercegovině (smlouva s ČRA č. j. 

279932/2015-ČRA ze dne 16. 4. 2015 a dodatky č. 1 - 4), 

Municipalita Gradačac: spolurealizátor, který zajišťoval dodatečné dodávky vybavení a materiálu, které byly nutné 

k zajištění funkčnosti ČOV v Bosně a Hercegovině (smlouva s ČRA č. j. 282161/2016-ČRA ze dne 26. 1. 2017), 

Analitika, d. o. o. Sarajevo: spolurealizátor, který zajišťoval dodávku laboratorního vybavení pro laboratoř na ČOV 

v Bosně a Hercegovině (smlouva s ČRA č. j. 279721/2018-ČRA ze dne 24. 4. 2018).  

Referenční skupina 

Spolu se zadavatelem bude na průběh vyhodnocení dohlížet v poradenské roli také expertní referenční skupina 

složená ze zástupců MZV - ORS, ČRA, Odboru států jižní a jihovýchodní Evropy („OJVE“), Odboru 

ekonomické diplomacie („OED“), Sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce („SED“), 

Ministerstva průmyslu a obchodu („MPO“), Ministerstva zemědělství („MZe“) a nezávislého odborníka České 

evaluační společnosti („ČES“).  

Komunikaci mezi evaluačním týmem a zpracovatelem bude zprostředkovávat pověřený zástupce MZV - ORS. 

Členové expertní referenční skupiny budou mít, za předpokladu zachování nestrannosti, právo připomínkovat zprávy 

odevzdané zpracovatelem. 

Bližší informace k hodnoceným projektům 
 

1. „Rekonstrukce čistíren odpadních vod v BaH (Gradačac)“   

Stanoveným cílem bylo zajistit dlouhodobě udržitelný systém nakládání s odpadními vodami ve městě Gradačac a 

snížit negativní dopad odpadních vod na životní prostředí a zdraví populace po proudu řeky Gradašnica od ČOV 

Gradačac. 
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Realizace přispěla k modernizaci, rozšíření a zvýšení spolehlivosti systému čištění odpadních vod města Gradačac 

prostřednictvím rekonstrukce čistírny odpadních vod, odpovídajícího proškolení zaměstnanců organizace provozující 

ČOV a seznámením obyvatel města Gradačac s principy nakládání s odpadními vodami.  

Přímým příjemcem výstupů projektu je město Gradačac, hlavními cílovými skupinami Vodohospodářská 

společnost Komunalac, spravující ČOV, pracovníci veřejné správy a producenti průmyslových a komunálních 

odpadních vod napojení na rekonstruovanou čistírnu; nepřímou cílovou skupinou obyvatelé města Gradačac a 

obyvatelé žijící po proudu řeky Gradašnice od ČOV. 

Dlouhodobým záměrem projektu je snížit negativní dopad odpadních vod na životní prostředí a zdraví populace po 

proudu řeky Gradašnica od ČOV Gradačac. 

Základní výstupy rozvojové intervence:  

• Funkční ČOV Gradačac 

• Zaměstnanci organizace Komunalac jsou schopni samostatně a udržitelně provozovat ČOV Gradačac 

• Obyvatelé města Gradačac jsou seznámeni s principy nakládání s odpadními vodami 

 

Účel vyhodnocení a další využití výsledků   

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 – sanitace 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 realizovaných projektů s důrazem na jejich účelnost 

a hospodárnost. 

Základní evaluační otázky pro projekt: 

Relevance 

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

k potřebám cílových skupin? 

• Jsou kritéria pro realizaci projektu vhodně nastavena? 

Efektivita (hospodárnost) 

• Jak lze na základě dostupných informací hodnotit hospodárnost vynaložených finančních prostředků na 

hodnocený projekt (i ve vzájemném srovnání dílčích řešení), zejména z hlediska celkové „value for money“? 

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

 

Efektivnost (účelnost) 

• Do jaké míry přispěla realizace projektu ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace daných 

oblastí? 

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

• Jsou dlouhodobé výsledky projektu dostatečně specifikovány/dokumentovány? 

 

Dopady 

• Jaké jsou hlavní rozvojové dopady projektu? 

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

 
2 Více informací k uplatnění evaluačních kritérií OECD-DAC viz www.oecd.org/development/evaluation  

http://www.oecd.org/development/evaluation
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Udržitelnost 

• Které parametry projektu jsou klíčové pro jeho udržitelnost? 

 

Další evaluační kritéria  

Každý z obou projektů bude dále vyhodnocen z hlediska viditelnosti (tj. intenzity komunikačních aktivit a povědomí 

cílové skupiny o podpořených činnostech). Projekty budou v neposlední řadě vyhodnoceny z hlediska uplatnění 

průřezových principů ZRS ČR definovaných ve Strategii zahraniční rozvojové spolupráce pro období 2018–20303: 

řádná (demokratická) správa věcí veřejných; šetrnost k životnímu prostředí a klimatu; dodržování lidských 

práv příjemců včetně rovnosti mužů a žen. Zpracovatel by měl mj. posoudit, zda a jak byly gestorem projektů 

průřezové principy vyžadovány a nakolik se promítly do podpořených projektů. 

Při tomto nezávislém vyhodnocení bude využita MZV certifikovaná Metodika evaluace průřezových principů 

ZRS, kterou v rámci programu OMEGA Technologické agentury ČR zpracovala výzkumná organizace Institut 

evaluací a sociálních analýz – INESAN, s.r.o. 4 

 

Doporučení vyplývající ze zjištění a závěrů evaluace  

V závěrečné evaluační zprávě budou uvedena konkrétní a realizovatelná doporučení, s přidanou hodnotou, 

s uvedením stupně závažnosti a adresně určená MZV, ČRA a dalším zapojeným aktérům. Doporučení budou 

dostatečně podložená konkrétními zjištěními a závěry, řazena dle hlavního adresáta či stupně závažnosti s indikací 

další realizace navrženého opatření, časového horizontu, apod. Za účelem dalšího vypořádání a praktické 

implementace ze strany adresátů by jednotlivá doporučení neměla být adresována zároveň více rozdílným subjektům. 

Vyhodnocení by mělo být primárně zaměřeno zejména na systémová a procesní doporučení využitelná pro úpravy 

stávajících programů a postupů ZRS ČR, včetně systémových doporučení k realizaci evaluací. 
 

Požadované výstupy vyhodnocení a termíny  

• Zadavatel požaduje po zpracovateli odevzdání jedné vstupní zprávy a jedné závěrečné evaluační zprávy, která 

bude následně zveřejněna na webových stránkách MZV. Vstupní zpráva, se strukturou dle přiložené povinné 

osnovy5, detailně rozpracuje metodologii hodnocení, popíše zvolené metody hodnocení ve vztahu k okruhům 

evaluačních otázek a hypotézám formulovaným na základě studia dokumentů a úvodních rozhovorů. Vstupní 

zpráva bude dále obsahovat závazný harmonogram prací včetně plánu setkání, rozhovorů, fokusních skupin, 

pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření, apod. Pracovní verze vstupní zprávy bude předložena 

k připomínkám referenční skupiny nejpozději do 7. května 2020.  

• Vstupní zpráva musí být projednána se zadavatelem i s referenční skupinou a odevzdána zadavateli v listinné 

(svázané) i elektronické podobě se zapracovanými připomínkami nejpozději pět dnů před odjezdem na 

evaluační misi do zahraničí.  

• Podoba závěrečné evaluační zprávy se musí řídit osnovou závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR6. Délka 

zprávy bude max. 4 strany formátu A4 manažerského shrnutí a max. 25 stran formátu A4 textu (bez příloh). 

Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat především klíčové body nezávislého vyhodnocení, včetně shrnutí 

hlavních poznatků z hodnocení projektů a případných poznatků na úrovni sektoru, základních informací o 

hodnocených projektech, popisu použité metodologie a zejména nezávislých zjištění, závěrů a vyplývajících 

doporučení.  

• V přílohách závěrečné zprávy budou uvedeny případné podrobnější poznatky k jednotlivým projektům, dále 

podklady pro evaluační zjištění a doplňkové informace, kvantitativní data, vzory a výsledky hodnocení 

dotazníků apod. dle použitých metod evaluace. V rámci zpracování zdrojů ověřitelných zjištění bude zadavatel 

dle Etického kodexu evaluátora České evaluační společnosti (ČES)7 respektovat právo na ochranu soukromí 

respondentů a anonymizovat zdroje svých zjištění. 

 
3 viz www.mzv.cz/rozvoj 
4 viz www.mzv.cz/rozvoj/Evaluace 
5 Osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu. 
6 Osnova závěrečné evaluační zprávy ZRS ČR je přílohou tohoto dokumentu. 
7  www.czecheval.cz 

file://///ds-umv/departments/CRA/TEMP/Domino%20Web%20Access/www.mzv.cz/rozvoj
file://///ds-umv/departments/CRA/TEMP/Domino%20Web%20Access/www.mzv.cz/rozvoj
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• Závěrečná evaluační zpráva bude zpracována v českém nebo slovenském jazyce (s anglickým shrnutím), nebo 

v anglickém jazyce (s českým shrnutím). Jazyková volba bude smluvně potvrzena a musí být dodržena pro 

vstupní i závěrečnou zprávu. Přílohy evaluační zprávy mohou být ponechány v původním jazyce zpracování.  

• Návrh závěrečné evaluační zprávy, v editované podobě bude spolu se všemi náležitostmi dle závazné osnovy 

odevzdán zadavateli k připomínkám do 1. září 2020. Zadavatel shromáždí připomínky od expertní referenční 

skupiny a hlavních aktérů podílejících se na realizaci daných projektů a předá tyto připomínky zpracovateli, 

který je povinen obsahové připomínky písemně vypořádat (tzn. zapracovat do textu zprávy, nebo se 

zdůvodněním odmítnout, v každém případě písemnou formou).  

• Závěrečná evaluační zprávu s již vypořádanými připomínkami referenční skupiny a dalších zapojených aktérů 

představí zpracovatel se zaměřením na hlavní zjištění, závěry a doporučení na prezentaci s diskusí uspořádané 

ze strany MZV - ORS. Případné zásadní dodatečné poznatky vzešlé z diskuse budou zapracovány ve formě 

samostatné přílohy finální verze zprávy. Termín prezentace bude stanoven po vzájemné dohodě v dostatečném 

časovém předstihu. Zpracovatel zašle vizuální osnovu prezentace (PowerPoint) zadavateli alespoň 2  pracovní 

dny před prezentací. 

• Finální verze závěrečné evaluační zprávy bude odevzdána zadavateli do 30. listopadu 2020, následně bude 

zveřejněna na webových stránkách MZV. Závěrečnou evaluační zprávu je nutné odevzdat zadavateli v listinné 

podobě v 1 svázaném výtisku a v elektronické formě na CD/DVD/USB nosiči. 

Evaluační mise a další upřesnění pro zpracovatele 

• Zkoumání výsledků hodnoceného projektu formou evaluační mise v partnerské zemi je povinnou součástí 

procesu vyhodnocení. Minimální délka výzkumu v cílové zemi je 5 pracovních dnů; zejména se však odvíjí od 

metod zvolených zpracovatelem. S ohledem na celkový harmonogram evaluační zakázky očekává zadavatel 

realizaci evaluační mise v červnu 2020. Konkrétní termín stanoví evaluační tým v součinnosti se ZÚ, 

realizátory a místními partnery a institucemi zapojenými do projektu. 

• V průběhu vyhodnocení povede evaluační tým rozhovory se zástupci MZV, ČRA, ZÚ, realizátory projektu, 

případně se zástupci konečných příjemců a partnerských organizací (a s dalšími respondenty dle potřeby). 

• V případě uskutečnění evaluační mise uspořádá zpracovatel zahajovací a závěrečný brífink pro zúčastněné 

strany (relevantní úřady partnerské země, zástupce příjemců výstupů projektů, ZÚ, apod.), na kterém lze 

předpokládaná a poté získaná zjištění a závěry vyhodnocení otestovat v diskusi s těmito zainteresovanými 

aktéry, a získat tak první zpětnou vazbu. Obdobný brífink se doporučuje uskutečnit také po návratu z mise 

s expertní referenční skupinou. Zápisy či prezentace ze závěrečného brífinku a případného brífinku s referenční 

skupinou by měly být zařazeny do příloh závěrečné evaluační zprávy. 

• Od evaluačního týmu se očekává také detailní konzultace s dotčeným ZÚ. Evaluační tým se může na 

zastupitelský úřad obrátit se žádostí o logistickou podporu nebo event. i s žádostí o zprostředkování rozhovorů 

na úřadech partnerské země; měl by však asistence ZÚ využívat jen v míře nezbytně nutné. 

• V průběhu hodnocení může zpracovatel požádat o brífink s expertní referenční skupinou za účelem projednání 

předběžných závěrů, zjištění a doporučení. Prezentace z brífinku s referenční skupinou bude zařazena do příloh 

závěrečné evaluační zprávy. 

 

Vyhlášení zadávacího řízení a podání nabídek 
 

Toto zadávací řízení probíhající formou otevřené výzvy bude veřejně vyhlášeno na webových stránkách MZV dne 16. 

března 2020. 
 

Nabídky budou zpracovány na základě vybraných dokumentů k hodnocenému programu, které si zájemci mohou 

vyžádat na e-mailové adrese zaměstnance pověřeného organizací tohoto otevřeného řízení: dana_zazvorkova@mzv.cz 

a zároveň na e-mailové adrese: ors_sekretariat@mzv.cz  
 

Příjem nabídek končí dne 6. dubna 2020 v 14:00 hod. (SEČ). 
 

Nabídky v listinné podobě v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na 

datovém nosiči (např. CD ROM nebo USB flash disk) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně 

(poštou) nebo doručeny osobně na následující adresu: 

mailto:dana_zazvorkova@mzv.cz
mailto:ors_sekretariat@mzv.cz
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Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1 
 

Nabídky se podávají v uzavřené obálce zajištěné proti neoprávněné manipulaci označené: 

• plným jménem (názvem) účastníka a jeho doručovací adresou; 

• textem:  

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – NEOTEVÍRAT – IHNED PŘEDAT ORS – „VYHODNOCENÍ PROJEKTU 

REKONSTRUKCE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD V BOSNĚ A HERCEGOVINĚ (GRADAČAC)“   
 

Nabídky zaslané jiným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky či e-mailem), doručené na jiné adresy nebo 

obdržené po termínu uzávěrky nebudou přijaty.  

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. 

Nabídky budou podány v jazyce českém nebo slovenském. Nabídky v jiných jazycích nebudou přijaty. 

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které nesplní zcela jednoznačně podmínky stanovené v této 

výzvě k podání nabídky. 

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. 

Veškerá vydání spojená s předložením nabídky nese plně účastník na své náklady. S výjimkou těch nabídek, které 

byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídky, se nabídky účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako 

součást dokumentace o zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. 

Žádosti o dodatečné informace k vyhlášení tohoto zadávacího řízení musí být doručeny e-mailem na adresu: 

hana_volna@mzv.cz  a zároveň na adresu: ors_sekretariat@mzv.cz nejpozději do 26. března 2020, 23:59 hod. 

 

Evaluační tým 

Vyhodnocení 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 z 2 - 4 osob, tj. hlavního evaluátora s odpovědností za celý proces 

vyhodnocení a odevzdání dohodnutých zpráv, jehož odbornost spočívá zejména v metodách evaluace; experta (-ů) se 

zaměřením na procesní evaluace, na problematiku vodohospodářství nebo na témata hodnocených intervencí, a 

případně juniorního člena (juniorních členů) týmu.  

Účastník může požadovaný expertní tým doplnit o další osoby (např. tazatele průzkumů, administrátory, odborníky 

zapojené do vyhodnocení nebo kontroly dat, apod.). 

Nabídky účastníků budou povinně obsahovat: 

• Metodologický přístup, vč. plánu prací (tzn. konkrétně popsaná metodologie navržená specificky pro 

hodnocený projekt ZRS ČR). 

• Složení evaluačního týmu, tj. jména, kontaktní údaje (e-mail, mobilní telefon) a specializace všech expertů, 

kteří se na vyhodnocení budou podílet, a to včetně jednoznačného stanovení jejich účasti na vyhodnocení a při 

vypracování evaluačních zpráv. 

• Strukturované životopisy expertů tvořících evaluační tým, s uvedením konkrétních údajů o vzdělání, 

odbornosti a zkušenostech relevantních pro toto vyhodnocení. 

mailto:hana_volna@mzv.cz
mailto:ors_sekretariat@mzv.cz
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• Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů evaluačního týmu (viz výčet předpokladů níže) 

podepsané oprávněným zástupcem účastníka nebo všemi členy evaluačního týmu; před podpisem smlouvy musí 

být účastník schopen jejich splnění prokázat pomocí dokumentů/potvrzení; v případě zahraničního evaluačního 

týmu lze prokázat jejich splnění obdobným zahraničním vzděláním a praxí. 

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

osoby tvořící evaluační tým musí splňovat všechny níže uvedené podmínky nezávislosti současně a 

jednoznačně a musí podepsat čestné prohlášení o nezávislosti. 

• Nabídkovou cenu uvedenou bez i včetně DPH (resp. u neplátců DPH uvedenou jako jediná cena opatřená 

prohlášením účastníka o tom, že není plátcem DPH). Zadavatel předpokládá hodnotu zakázky v orientačním 

rozmezí 250 000 – 400 000 Kč bez DPH.8 

• Řádně vyplněnou tabulku výpočtu nákladů (viz příloha). Zadavatel 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 to při dodržení celkové nabídkové ceny. Bude-li celkové čerpání ve skutečnosti 

nižší než rozpočtované v nabídce, zadavatel o tento rozdíl sníží konečnou odměnu oproti nabídkové ceně; 

budou-li náklady ve skutečnosti vyšší než rozpočtované v nabídce, nebudou tyto náklady zadavatelem 

proplaceny. 

• Výpis z obchodního rejstříku, případně Výpis z živnostenského rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, 

či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, případně další dokument, kterým účastník prokáže svůj 

právní status a zaměření. Výpis bude doložen v prosté kopii, přičemž nesmí být starší než 90 dnů. 

• Čestné prohlášení o pravdivosti (viz příloha). 
 

Kvalifikační předpoklady expertů evaluačního týmu  

• Ukončené vysokoškolské vzdělání – u všech expertních členů evaluačního týmu;  

• minimálně 4 roky pracovních zkušeností v oblasti evaluací – u všech expertních členů evaluačního týmu 

s výjimkou juniorních; 

• dokončená participace na alespoň jedné evaluaci (ve smyslu komplexního vyhodnocení výsledků) projektu, 

programu či podobné intervence – u všech expertních členů evaluačního týmu s výjimkou juniorních; 

• 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 expertních členů evaluačního týmu 

s výjimkou juniorních; 

• doložené odborné zaměření v oblasti čištění odpadních vod a/nebo konstrukce čistíren odpadních vod alespoň 

u jednoho člena evaluačního týmu;  

• kvalifikační předpoklady lze také doložit prostřednictvím referencí právnické osoby, která nabídku předkládá, 

nebo referencí fyzických osob, které budou realizovat předmět plnění. 

 

Podmínky nezávislosti členů evaluačního týmu 

• Žádný z členů evaluačního týmu se nepodílel na realizaci hodnoceného projektu ani na přípravě či realizaci 

podpořeného projektu v jakékoli fázi, ani se na nich nebude podílet v roce dané evaluace nebo roce následujícím.  

 
8 Tato zakázka je zadávána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v režimu veřejné 

zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou do 500 tis. Kč bez DPH. Očekávaným rozmezím zadavatel nedefinuje striktně 

minimální ani maximální cenu. Nabídková cena musí zahrnovat všechny náklady evaluačního týmu, tj. např. čas strávený prací v kanceláři 
(analýza dokumentů, psaní zpráv, zapracování připomínek), náklady na evaluační misi do partnerské země (odměna členům týmu, letenky, 

místní doprava, ubytování, stravné, tlumočení, telefonní hovory), odměnu členům týmu za čas strávený závěrečnou prezentací, apod. 



 

49 

 

• Žádný z členů evaluačního týmu není zaměstnancem ani externím spolupracovníkem gestora projektu, ani jím 

nebyl v hodnoceném období; žádný z členů evaluačního týmu nepůsobí jako zaměstnanec či externí 

spolupracovník realizátorů podpořeného projektu, ani tak nepůsobil v období přípravy a realizace tohoto 

projektu. 

 

Hodnotící kritéria (0–100 bodů celkem) 
 

Za hodnotící kritérium stanovil zadavatel ekonomickou výhodnost nabídky. 
 

Jednotlivá dílčí hodnotící 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 účastníka/ = /počet bodů pro 

nabídku daného účastníka/.  
 

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, zadaných otázek a navržených metod – 

zpravidla do podoby matice evaluačních otázek, způsobu opatřování dat a informací a triangulace údajů, apod. 

Očekává se striktní dodržování osnovy evaluační zprávy a logické propojení zjištění, závěrů a doporučení se 

stanovenými, 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 společnosti. Důraz bude kladen na odbornou kvalitu, 

konkrétnost zpracování a proveditelnost předložené metodologie evaluace. 
 

3. Míra odbornosti a předchozích evaluačních zkušeností členů týmu: 0–20 bodů 

Maximum bodů náleží účastníku, jehož expertní tým dohromady disponuje dostatečnou odborností v tématice 

evaluací rozvojových projektů a v tematickém zaměření hodnocených projektů. Odbornost je zde chápána jako 

kombinace teoretického vzdělání a pracovních zkušeností. Má-li tým účastníka odbornost v příbuzných oblastech, 

obdrží nabídka část bodů dle hloubky, šíře a přenositelnosti znalostí. Kritérium odbornosti a předchozích zkušeností 

evaluačního týmu v sektorové tematice bude hodnoceno na základě předložené nabídkové dokumentace.  

4. Rozsah předchozích zkušeností členů týmu v oblasti rozvojové spolupráce: 0–10 bodů 

Maximum bodů náleží účastníku, jehož expertní tým dohromady může prokazatelně nabídnout rozsáhlé zkušenosti 

v oblasti mezinárodní spolupráce, zejména v oblasti rozvojové spolupráce či širších programů pomoci, práce v 

koncepční či výzkumné rovině ZRS a to jak z pracovního, výzkumného nebo podobného pobytu v rozvojových 

nebo transformujících se zemích nebo v mezinárodních rozvojových a humanitárních organizacích; tak z rozvojové 

spolupráce jako činnosti a součásti zahraniční politiky. Zkušenost z realizace či hodnocení mezinárodní 

akademické spolupráce a mobility je výhodou. 
 

Kritéria č. 2 – 4 budou hodnocena na základě předložené nabídkové dokumentace.  
 

U kritérií č. 2 – 4 nemusí žádná nabídka dosáhnout maximálního počtu bodů. Body přisuzuje odborná hodnotící 

komise. 
 

Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podá účastník, který získá nejvíce bodů v součtu všech kritérií a splní všechny 

další požadavky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. 

 

Vyhodnocení nabídek 

Nabídky obdržené zadavatelem ve stanoveném termínu budou otevřeny pověřenou komisí pro otevírání obálek s 

nabídkami, která je zkontroluje po formální stránce ve smyslu zadávacích podmínek. Vyhovující nabídky budou 
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předány hodnotící komisi, která je posoudí a na základě hodnotících kritérií doporučí nejvhodnější 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.  

Po schválení výběru nejvhodnější nabídky odešle zadavatel všem dotčeným účastníkům bez zbytečného odkladu 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

Smlouva 

S vítězným účastníkem uzavře zadavatel smlouvu o vyhodnocení  projektů, a to v souladu s ustanovením § 2586 a 

násl. 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 a vložení 

do Registru smluv bez jakýchkoliv dalších podmínek. Povinnou přílohou příkazní smlouvy je seznam povinných 

náležitostí evaluační zakázky. 

 

 

Závěrečné ustanovení 

MZV ČR nevrací nabídky, 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 

zadávacího řízení kdykoliv změnit nebo toto zadávací řízení zrušit bez udání důvodů9. 

 

 

Přílohy: 

Vzor čestného prohlášení o nezávislosti členů evaluačního týmu (povinná součást nabídky) 

Vzor čestného prohlášení o pravdivosti uvedených údajů (povinná součást nabídky) 

Vzor tabulky nákladů na evaluaci pro výpočet nabídkové ceny (povinná součást nabídky) 

Závazná osnova vstupní evaluační zprávy ZRS ČR 

Závazná osnova závěre   

 
9 Viz zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Část IV – Relativní majetková práva, Hlava I – Všeobecná ustanovení o závazcích, Díl 2 – 

Smlouva, Oddíl 6. – Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy, § 1772 an. - Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku). 
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11. Tabulka vypořádání (zásadních) připomínek referenční skupiny a dalších zapojených aktérů 
 

Připomínka Vypořádání 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

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

strany evaluačního týmu (v případě potřeby) 
 

Připomínka Vypořádání 
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13. Checklist povinných náležitostí evaluační zakázky 
 

Všeobecné podmínky Splněno Kdy Poznámka 

Použití min. tří evaluačních metod Splněno 17.10. 

2020 

 

Realizace mise v partnerské zemi  Splněno 12.-17.10. 

2019 

 

Zahajovací a závěrečný briefing na misi Splněno 12. a 

17.10. 

2019  

 

Řádné vyúčtování    

Vypořádání připomínek    

Závěrečná prezentace na MZV    

Dokumenty Splněno Kdy Poznámka 

Vstupní zpráva se strukturou dle povinné osnovy  Splněno 15.7.2020  

Přílohy vstupní evaluační zprávy dle povinné osnovy Splněno Kdy Poznámka 

Seznam a vysvětlení použitých zkratek Splněno 15.7.2020  

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

tématice a odborné literatury, relevantní internetové odkazy 

Splněno 15.7.2020  

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

skupin) v ČR, při dodržení pravidel ochrany osobních dat 

Splněno 15.7.2020  

Navržený harmonogram mise do partnerské země včetně plánu setkání, rozhovorů, 

fokusních skupin, pozorování, odborných měření, dotazníkových šetření, apod. 

Splněno 15.7.2020  

Navržené dotazníky, okruhy pokládaných otázek (případně evaluační matice) Splněno 15.7.2020  

Závěrečná evaluační zpráva se strukturou dle povinné osnovy a s přílohami: 

Identifikační formulář 

Zodpovězení evaluačních otázek  

Zohlednění kritérií DAC 

Stupnice míry naplnění evaluačních kritérií 

Zohlednění průřezových principů  

Provázanost zjištění, závěrů a doporučení  

 27.11.2020  
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Adresnost doporučení 

Soulad se standardy ČES 

Rozsah textu zprávy maximálně 25 stran A4 (bez příloh) 

Korektnost překladu do anglického/českého  jazyka   

Povinné přílohy závěrečné evaluační zprávy dle povinné osnovy Splněno Kdy Poznámka 

Shrnutí zprávy v anglickém jazyce v případě české nebo slovenské verze zprávy nebo v 

českém jazyce v případě anglické verze zprávy (se shodným obsahem a strukturou jako 

shrnutí v textu zprávy) 

Splněno 27.11.2020  

Seznam a vysvětlení použitých zkratek Splněno 27.11.2020  

Schéma intervenční logiky hodnocené intervence (v případě potřeby rekonstruované) Splněno 27.11.2020  

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

tématice a odborné literatury, relevantní internetové odkazy 

Splněno 27.11.2020  

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

skupin), při dodržení pravidel ochrany osobních dat 

Splněno 27.11.2020  

Využité dotazníky, okruhy pokládaných otázek  Splněno 27.11.2020  

Analýzy výsledků průzkumů, dotazníkových šetření, faktická zjištění Splněno 27.11.2020  

Shrnutí zásadních výsledků rozhovorů a fokusních skupin s klíčovými respondenty 

(nejsou-li v textu), při dodržení pravidel ochrany osobních dat 

Splněno 27.11.2020  

Vyhodnocení jednotlivých průřezových principů dle nástrojů certifikované metodiky 

evaluace průřezových principů ZRS ČR 

Splněno 27.11.2020  

Zadávací podmínky (Terms of Reference) Splněno 27.11.2020  

Tabulka vypořádání (zásadních) připomínek referenční skupiny a dalších zapojených 

aktérů 

   

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

strany evaluačního týmu (v případě potřeby) 

   

Checklist povinných náležitostí evaluační zakázky Splněno 27.11.2020  

Doporučené přílohy závěrečné evaluační zprávy dle povinné osnovy Splněno Kdy Poznámka 

Rozsáhlejší tabulky a grafy (krátké je naopak vhodné vložit do textu hlavní části)    

Výběr fotografií Splněno 27.11.2020  

Citace stanovisek zainteresovaných stran (zejména cílových skupin), případové studie Není relevantní   

Doplňující informace k evaluačním metodikám sběru dat a analýz, případně k 

evaluačnímu týmu 

Není relevantní   

Doplňující informace ke zjištěním a závěrům evaluace Není relevantní   
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Prezentace výsledků evaluace (z debriefingu či závěrečné prezentace na MZV)    
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14. Výběr fotografií 

 
Gradačac 
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ČOV 
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Publicita 
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Kanalizace a vodovodní potrubí 
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Rozhovory na školách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


